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APRESENTAÇÃO DO PLANO HIDROAMBIENTAL 

O Plano Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe (PHA Capibaribe) 
reflete o interesse do governo de Pernambuco de prover a gestão dos recursos 
hídricos, com instrumentos atualizados e focados na solução dos sérios problemas 
que afetam a área da bacia, sejam de natureza hídrica, ambiental ou 
socioeconômica. 

O PHA Capibaribe adotou como base o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio Capibaribe (PDRH Capibaribe) concluído em 2002, tendo como 
referência o Plano de Aproveitamento dos Recursos Hídricos da Região 
Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste Pernambucano (PARH) elaborado 
em 2005, além de outros Planos de âmbito estadual e federal, concernentes ao 
tema, com vistas a atualizar e complementar informações hídricas e ambientais. O 
PDRH Capibaribe foi elaborado em atendimento a exigências legais, como 
instrumento básico de planejamento da bacia hidrográfica, para fundamentar e 
orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Nº 
9.433/97) e a Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco (Lei 
Nº 11.426/97 e Decreto Nº 20.423/98). 

O processo de elaboração do PHA Capibaribe incluiu a participação crítica de uma 
Câmara Técnica do Comitê da bacia hidrográfica do rio Capibaribe, que contribuiu 
com avaliação de conteúdo e sugestões nas diversas etapas de formulação. 

Para a viabilização do PHA Capibaribe, foi firmado o contrato de número 004/2009 
entre o Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Recursos Hídricos 
(SRH/PE), e o Consórcio Projetec – Projetos Técnicos Ltda e BRL Ingénierie, com 
recursos do PROÁGUA Nacional / Banco Mundial. 

Os produtos previstos neste contrato consistem de relatórios técnicos e da 
construção de uma base de dados informacional, assim distribuídos: 

Tomo I – Diagnóstico Hidroambiental 

• Volume 01/03 – Recursos Hídricos 

• Volume 02/03 – O Ambiente Natural 

• Volume 03/03 – Socioeconomia e Legislação 

Tomo II – Cenários Tendenciais e Sustentáveis 

Tomo III – Planos de Investimentos 

Tomo IV – Resumo Executivo 

Tomo V – Mapas 
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APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO HIDROAMBIENTAL - VOLUME  02/03 

Este relatório contém o Volume 02/03 do Diagnóstico Hidroambiental da bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe, que trata do ambiente natural, do saneamento 
ambiental e do uso e ocupação do solo, abordados de forma dinâmica, que permita 
uma visão integrada da bacia. 

No Capítulo 1 – O ambiente natural, o solo e o subsolo são analisados e 
espacializados quanto à sua natureza, relevo, aptidão agrícola, recursos naturais 
explotáveis e riscos naturais; a cobertura vegetal, que tem como foco a identificação 
das fragilidades e potencialidades que interferem na proteção dos recursos hídricos, 
trata da caracterização e da biodiversidade, com destaque para as áreas de 
preservação e áreas prioritárias para conservação, além das prerrogativas legais 
que respaldam essas iniciativas na área da bacia. Quanto à limnologia biótica, foram 
analisadas as comunidades fitoplanctônica e zooplanctônica, a macrofauna 
bentônica, a ictiofauna e as macrófitas aquáticas, com realce para o significado 
desses componentes como bioindicadores de qualidade da água tanto no rio, quanto 
no estuário, além dos reservatórios da bacia. 

O Capítulo 2 – Saneamento ambiental, contempla a qualidade das águas do rio e 
dos reservatórios, em decorrência das cargas poluidoras e o monitoramento 
atualmente aplicado pela CPRH. Inclui ainda uma análise sobre a geração de 
resíduos sólidos, a situação das áreas de destinação final e a situação atual do 
estado de Pernambuco, quanto à implantação de aterros sanitários. 

O Capítulo 3 – Uso e ocupação do solo, atualiza a situação observada no plano 
diretor de recursos hídricos da bacia e faz uma análise espaço-temporal, 
comparando-a às condições atuais. 

Foram importantes os subsídios gerados nas reuniões sucessivas da Câmara 
Técnica de Acompanhamento de Planos, Programas e Projetos, do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do rio Capibaribe (COBH Capibaribe). 
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RESUMO 

O Volume 02/03 do Diagnóstico Hidroambiental da bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe considerou espacialmente toda a bacia no que concerne aos aspectos 
ambientais: solo e subsolo, geomorfologia e relevo, pedologia e aptidão dos solos, 
recursos minerais da bacia, riscos geológicos e hidrometeorológicos, cobertura 
vegetal, biodiversidade, conservação ambiental, componentes bióticos aquáticos, 
saneamento ambiental e uso e ocupação do solo. O substrato geológico da bacia é 
constituído por rochas cristalinas, dominantemente metamórficas, cortadas 
parcialmente por granitos, em contato com os sedimentos da bacia sedimentar PE-
PB, sendo parcialmente recobertas por seus solos residuais e pelos sedimentos das 
planícies aluviais, onde se dá uma melhor acumulação das águas subterrâneas. O 
Lineamento Pernambuco, estrutura geológica de forte influência regional, afetou por 
cisalhamento uma extensa faixa de rochas no seu entorno e responde pela 
ocorrência de sismos esporádicos, percebidos principalmente nos municípios de 
Caruaru, São Caetano e Brejo da Madre de Deus, onde ocorre a dissipação de 
energia tectônica acumulada ao longo do lineamento. Os solos são diversificados na 
bacia, predominando os planossolos (32%), os argissolos (28%) e os Neossolos 
(23%), que determinam, ao lado de outras variáveis, uma condição de aptidão 
agrícola favorável à lavoura (37%); a pastagens plantadas (32%); à silvicultura e 
pastagem natural (16%) e sem aptidão para uso agrícola (15%).  São identificados 
os biomas caatinga com destaque para os brejos de altitude e, a mata atlântica, a 
leste, onde se incluem manguezais e restingas costeiras. As unidades de 
conservação têm menos de 0,1% da área de bacia e as áreas importantes para 
proteção e conservação da biodiversidade, situam-se nas nascentes do rio em 
Poção e Jataúba, além dos brejos de altitude e os fragmentos florestais do baixo 
curso do rio. A biota aquática: fitoplâncton, zooplâncton, macrofauna bentônica, 
ictiofauna e macrófitas aquáticas, foram principalmente analisadas nos reservatórios 
da bacia e nas zonas estuarinas. Quanto à qualidade das águas as principais fontes 
de poluição incluíram efluentes domésticos, efluentes industriais, pecuária e 
agricultura (o setor sucroalcooleiro responde por 94% da carga industrial). O 
monitoramento em 10 estações do rio Capibaribe mostrou baixas condições 
sanitárias, elevadas concentrações de amônia, fósforo e coliformes, apresentando-
se eutrofizado, especialmente nos seus trechos intermitentes; os reservatórios 
Jucazinho, Tapacurá e Poço Fundo apresentam valores admissíveis de OD, DBO 
sem contaminação significativa por esgotos domésticos, embora Jucazinho tenha 
sua água classificada como salobra e juntamente com Tapacurá, apresentem estado 
supereutrófico com elevadas concentrações de cianobactérias. A produção de 
resíduos sólidos é estimada em 1.521,3ton/dia, incluindo o Recife; São Lourenço da 
Mata, Santa Cruz do Capibaribe e Vitória de Santo Antão, contribuem com 116,67, 
116,79 e 110,61 toneladas/dia, respectivamente, contribuindo para a contaminação 
das áreas de mananciais. Apenas os municípios de Santa Cruz do Capibaribe, 
Toritama, Pesqueira, Arcoverde, Belo Jardim, Gravatá e Caruaru possuem aterros 
sanitários. 

Palavras-Chave : Bacia hidrográfica do rio Capibaribe. Diagnóstico hidroambiental. 
Meio ambiente. 

 



vi 
 

 

LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 1 - Distribuição esquemática das coberturas sedimentares na 
bacia.............................................................................................. 18 

Figura 2 - Detalhe de rocha granítica fraturada pelo Lineamento 
Pernambuco (Caruaru).................................................................. 19 

Figura 3 - Afloramento de rocha cristalina em Toritama................................ 20 

Figura 4 - Rochas graníticas aflorando no rio Capibaribe 
(Paudalho)..................................................................................... 20 

Figura 5 - Solo residual em rocha cristalina (Moreno)................................... 21 

Figura 6 - Sedimentos da formação Barreiras (Camaragibe)........................ 22 

Figura 7 - Manguezais no estuário do rio Capibaribe (Recife)...................... 23 

Figura 8 - Cabeceiras do Capibaribe exibindo relevo movimentado e os 
divisores de águas......................................................................... 24 

Figura 9 - Vista geral de pediplano no município de Brejo da Madre de 
Deus (serra Urubu)........................................................................ 25 

Figura 10 - Vista geral das serras em Brejo da Madre de Deus...................... 25 

Figura 11 - Vista geral do relevo movimentado de morros (Pombos)............. 26 

Figura 12 - Relevo colinoso, típico da zona da mata....................................... 27 

Figura 13 - Planície costeira, apresentando terraço marinho (construído) em 
contraste com os baixos estuarinos (mangues)............................ 27 

Figura 14 - RPPN Pedra do Cachorro em São Caetano................................. 71 

Figura 15 - Estação ecológica do Tapacurá.................................................... 71 

Figura 16 - Na área urbana de Recife (bairro da Várzea), raros trechos de 
vegetação arbórea ciliar são integrados por espécies 
características da floresta ombrófila de terras baixas e por 
espécies exóticas introduzidas (8°1'51,01"S; 34°57' 22,58"O)...... 81 

Figura 17 - Edificações e pequenas áreas de plantios agrícolas são 
frequentes às margens do rio Capibaribe, em Recife 
(8°1'51,01"S;34°57'22,58"O)........................ ................................. 82 

Figura 18 - Pastos e vegetação secundária arbustiva espontânea e plantios 
de bananeira, às margens do Capibaribe em São Lourenço da 
Mata (8°0'25,44"S; 35°1'15,20"O)................... .............................. 

 

82 



vii 
 

 

Figura 19 - Pastagem degradada e pecuária às margens do rio Capibaribe, 
em São Lourenço da Mata (8°0'25,44"S; 35°1'15,20"O) ............... 82 

Figura 20 - Estreita faixa de vegetação ciliar em Limoeiro, em contraste 
com a vegetação xerófila, ao fundo (7°54'8,94"S; 
35°28'50,58”O)..................................... ......................................... 83 

Figura 21 - Algaroba domina margens desmatadas de rios e reservatórios 
da UA1 (7°57'31,46"S; 36°21'1,39"O)................ .......................... 83 

Figura 22 - Ocupação das margens do rio Capibaribe em área periurbana, 
em Limoeiro. Algaroba se estabelece em terrenos aluviais 
desmatados (7°52'32,51"S; 35°26'46,44"O)........... ....................... 83 

Figura 23 - Pastos às margens do rio Capibaribe, em Salgadinho  
(7°56'30,54"S; 35°38'2,31"O)....................... ................................. 83 

Figura 24 - Depósito de resíduos de construção em área de preservação 
permanente no área urbana de Salgadinho (7°56'30,54 "S; 
35°38'2,31"O)...................................... .......................................... 84 

Figura 25 - Ocupação indevida das margens de rios na área urbana de 
Santa Cruz do Capibaribe ( 7°57'26,38"S; 36°11'58,1 6"O)........... 84 

Figura 26 - Borda de fragmento florestal em meio a área recém colhida de 
cana-de-açúcar, em Paudalho (7°57'14,53"S; 35° 6'27 ,28"O)...... 85 

Figura 27 - Área de plantio de cana em Paudalho (7°53'22,31"S; 
35°12'51,99"O)..................................... ......................................... 85 

Figura 28 - Olaria em Paudalho, um dos pólos ceramistas da bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe (7°53'33,16"S; 35°11 '7,55"O)........ 87 

Figura 29 - Imagem do reservatório Jucazinho, município de Surubim........... 88 

Figura 30 - Imagem do rio Capibaribe ao cruzar o município de Recife, sob 
avenida Caxangá.......................................................................... 88 

Figura 31 - Comunidade fitoplanctônica da bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe..................................................................................... 89 

Figura 32 - Comunidade zooplanctônica da bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe..................................................................................... 91 

Figura 33 - Exemplar de Oreochromis niloticus encontrado no município de 
Toritama........................................................................................ 93 

Figura 34 - Vista do açude Tapacurá, localizado no município de São 
Lourenço da Mata.......................................................................... 95 

Figura 35 - Exemplares de Nymphaea sp. e Salvinia sp., encontradas nos  



viii 
 

 

municípios de Salgadinho (a) e Surubim (b)................................ 96 

Figura 36 - Eichornia crassipes no trecho do rio Capibaribe no município de 
Paudalho....................................................................................... 96 

Figura 37 - Bacia hidrográfica do rio Capibaribe com indicação das 
estações de monitoramento da qualidade da água....................... 100 

Figura 38 - Diagrama unifilar da bacia com a indicação das estações de 
monitoramento............................................................................... 101 

Figura 39 - Variação da temperatura no período de 2001 a 2008................... 105 

Figura 40 - Variação da turbidez no período de 2004-2008............................ 105 

Figura 41 - Variação do pH no período de 2001 a 2008.................................. 106 

Figura 42 - Concentração  de  oxigênio  dissolvido  para  o período de 2001 
a 2008............................................................................................ 106 

Figura 43 - Demanda bioquímica de oxigênio para o período de 2001 a 
2008............................................................................................... 107 

Figura 44 - Concentração de nitrogênio  amoniacal para o período de 2001 
a 2008*.......................................................................................... 107 

Figura 45 - Concentração de fósforo total para o período de 2001 a 
2008............................................................................................... 108 

Figura 46 - Concentração de coliformes termotolerantes para o período de 
2001 a 2008................................................................................... 108 

Figura 47 - Cloretos para o período de 2001 a 2008....................................... 109 

Figura 48 - Salinidade para o período de 2001 a 2008................................... 109 

Figura 49 - Disposição de RSU em lixões (vazadouros a céu aberto), 
município de Chã de Alegria (PE) - Grupo de Resíduos Sólidos - 
GRS/UFPE, 2002.......................................................................... 118 

Figura 50 - Disposição de RSU em lixões (vazadouros a céu aberto), 
município de Tracunhaém (PE) - Grupo de Resíduos Sólidos - 
GRS/UFPE, 2002.......................................................................... 118 

Figura 51 - Vista do aterro controlado da Muribeca – PE (a) e (b)................. 119 

Figura 52 - Vista do aterro sanitário de Gravatá – PE (a) e (b)....................... 119 

Figura 53 - Aterro Sanitário de Caruaru – PE (a) e (b).................................... 120 

Figura 54 - Destinação dos RSU nos municípios de Pernambuco em 2002... 121 



ix 
 

 

Figura 55 - Destinação dos RSU nos municípios de Pernambuco em 
2006............................................................................................... 122 

Figura 56 - Mosaico  das  cenas  utilizadas  para a bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe..................................................................................... 135 

Figura 57 -  Esquema teórico da nomenclatura da cobertura terrestre............ 136 

Figura 58 - Ao fundo, mata serrana em Taquaritinga do Norte – PE 
(7º57’30’’S; 36º01’6’’W)................................................................. 139 

Figura 59 - Ocupação de Morros que margeiam o rio Capibaribe, São 
Lourenço da Mata (35º2’3’’S; 7º59’57’’W)..................................... 141 

Figura 60 - Algaroba à margens do rio em Taquaritinga do Norte 
(36°7’17’’S; 7º 58’3’’W)........................... ....................................... 141 

Figura 61 - Área de vegetação antropizada em Salgadinho – PE 
(35º37’45’S’; 7º 56’31”W).............................................................. 143 

Figura 62 - Área de vegetação antropizada em Gravatá – PE (8º10’52’’S; 
35º29’19’’W).................................................................................. 143 

Figura 63 - Área de solo exposto no município de Frei Miguelinho 
(7º53’37’’S; 35º57’2’’W)................................................................. 145 

Figura 64 - Área de solo exposto no município de São Lourenço, 
relacionado a afloramento de rocha (35º 1’17’’S; 8º 0’26’’W)....... 145 

Figura 65 - Área de solo exposto no município de Paudalho, associado a 
corte da cana-de-açúcar (35º 6’29’’S; 7º 57’15’’W)....................... 146 

Figura 66 - Área de solo exposto no município de Surubim, associado a 
mineração de areia em solos aluviais (35º 40’49’’S; 7º 57’17’’W). 146 

Figura 67 - Alteração da mancha urbana em Santa Cruz do Capibaribe........ 147 

Figura 68 - Alteração da mancha urbana em Taquaritinga do Norte............... 148 

Figura 69 - Alteração da mancha urbana em Vitória de Santo Antão............. 148 

 

 



x 
 

 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 - Unidades geológicas na bacia hidrográfica do rio Capibaribe....... 23 

Quadro 2 - Solos dominantes e correlação entre as subordens do SiBCS  e 
a classificação utilizada no ZAPE.................................................. 28 

Quadro 3 - Alternativas de utilização das terras de acordo com os grupos de 
aptidão agrícola.............................................................................. 36 

Quadro 4 - Simbologia  correspondente  às classes de aptidão agrícola das 
terras.............................................................................................. 38 

Quadro 5 - Graus de limitação das condições agrícolas das terras................. 39 

Quadro 6 - Classes de viabilidade de melhoramento....................................... 41 

Quadro 7 - Práticas das classes 1 e 2 para melhoramento das condições 
agrícolas das terras........................................................................ 42 

Quadro 8 - Quadro-guia de avaliação da aptidão agrícola das terras – região 
tropical úmida................................................................................. 45 

Quadro 9 - Extensão e percentual dos grupos, subgrupos e classes de 
aptidão agrícola das terras............................................................. 46 

Quadro 10 - Reservas minerais na bacia hidrográfica do rio Capibaribe........... 55 

Quadro 11 - Municípios afetados na bacia hidrográfica do rio Capibaribe......... 66 

Quadro 12 - Áreas da bacia hidrográfica do rio Capibaribe consideradas 
como importantes para a conservação da biodiversidade, de 
acordo com as informações do Atlas de Biodiversidade de 
Pernambuco................................................................................... 72 

Quadro 13 - Áreas prioritárias para a conservação e uso sustentável na bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe, instituídas pela Portaria nº9 de 23 
de janeiro de 2007.......................................................................... 73 

Quadro 14 - Espécies da flora ameaçadas de extinção em Pernambuco, 
conforme Instrução Normativa no06, de 23 de setembro de 
2008............................................................................................... 74 

Quadro 15 - Espécies da fauna ameaçadas de extinção em Pernambuco, 
conforme Instrução Normativa MMA nº03 de 26 de maio de 2003 
(não inclui mamíferos aquáticos e peixes)..................................... 75 

Quadro 16 - Espécies da flora pernambucana integrantes da red list de 
espécies ameaçadas de extinção.................................................. 78 



xi 
 

 

Quadro 17 - Espécies da fauna pernambucana integrantes da red list de 
espécies ameaçadas de extinção.................................................. 80 

Quadro 18 - Estações de monitoramento da qualidade da água da bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe........................................................ 98 

Quadro 19 - População da bacia hidrográfica do rio Capibaribe........................ 102 

Quadro 20 - Carga  poluidora  dos  esgotos  domésticos  da  Zona  Rural e 
Urbana............................................................................................ 102 

Quadro 21 - Unidades industriais e carga poluidora de origem orgânica.......... 103 

Quadro 22 - Classificação da qualidade da água do rio Capibaribe em 
2008............................................................................................... 110 

Quadro 23 - Principais reservatórios da bacia hidrográfica do rio Capibaribe... 112 

Quadro 24 - Resultados estatístico do monitoramento do reservatório 
Jucazinho....................................................................................... 113 

Quadro 25 - Resultados  estatístico do monitoramento do reservatório 
Tapacurá........................................................................................ 114 

Quadro 26 - Resultados do monitoramento do reservatório Poço 
Fundo............................................................................................. 114 

Quadro 27 - Classificação da qualidade da água dos reservatórios da bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe........................................................ 116 

Quadro 28 - Classificação dos resíduos quanto ao grau de periculosidade...... 117 

Quadro 29 - Geração de RSU na bacia hidrográfica do rio Capibaribe no ano 
de 2009.......................................................................................... 123 

Quadro 30 - Destinação final dos resíduos sólidos por municípios e riscos 
ambientais...................................................................................... 125 

Quadro 31 - Localização das áreas de destinação final dos RSU na bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe........................................................ 127 

Quadro 32 - Gestão dos resíduos sólidos na bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe...................................................................................... 129 

Quadro 33 - Planejamento de ações para tratamento e destinação final dos 
resíduos sólidos............................................................................. 132 

Quadro 34 - Participação das classes de uso do solo e ocupação do solo na 
bacia hidrográfica do rio Capibaribe............................................... 137 



xii 
 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

APLs Arranjos Produtivos Locais 

APP Áreas de Preservação Permanente 

CBERS China-Brazil Earth Resources Satellite 

COBH Comitê das Bacias Hidrográficas 

COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento 

CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente  

CPRH Agência Estadual de Meio Ambiente 

CPRM Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

DBO Demanda Bioquímica de Oxigênio 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

FAO Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

GRS Grupo de Resíduos Sólidos 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDNDR International Decade for Natural Disaster Reduction 

IET Índice de Estado Trófico 

IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

IQA Índice de Qualidade a Água 

ISDR International Strategy for Disaster Reduction 

IUCN International Unian for Conservation of Nature Natural Resources 

LANDSAT Land Remote Sensing Satellite 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

ONU Organização das Nações Unidas 

PARH Plano de Aproveitamento do Recursos Hídricos 

PDRH Plano Diretor de Recursos Hídricos 



xiii 
 

 

PERH Plano Estadual de Recursos Hídricos 

PGIRS Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos  

PHA Plano Hidroambiental 

PNMA Programa Nacional do Meio Ambiente 

PROBIO Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 
Biológica 

RMR Região Metropolitana do Recife 

RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural 

RSU Resíduos Sólidos Urbanos 

SECTMA Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente  

SIBCS Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

SIGMINE Sistema de Informações Geográficas da Mineração 

SPRING Sistema para Processamento de Informações Georeferenciadas 

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

SRH/PE Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco 

UA Unidade de Análise 

UFPE Universidade Federal de Pernambuco 

UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco 

UTM  Sistema Universal Transverso de Mercartor 

ZAPE Zoneamento Agroecológico de Pernambuco 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

SUMÁRIO GERAL 

 

VOLUME 01/03 – RECURSOS HÍDRICOS 

1 INTRODUÇÃO 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PLANO HIDROAMBIENTAL 

3 ASPECTOS CLIMÁTICOS 

4 POTENCIALIDADES E DISPONIBILIDADE DE ÁGUA NA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO CAPIBARIBE 

5 USOS DA ÁGUA 

6 DEMANDAS DE ÁGUA NA BACIA DO RIO CAPIPARIBE 

7 BALANÇO DOS RECURSOS HÍDRICOS NAS UNIDADES DE ANÁLISE 

8 INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

VOLUME 02/03 – O AMBIENTE NATURAL 

1 O AMBIENTE NATURAL 

2 SANEAMENTO AMBIENTAL 

3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

VOLUME 03/03 – SOCIOECONOMIA E LEGISLAÇÃO 

1 SOCIOECONOMIA 

2 LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTAL 

3 MATRIZ INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO DO PLANO HIDROAMBIENTAL............... ....................... 3 

APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO HIDROAMBIENTAL – VOLUME 
02/03................................................................................................................ 4 

RESUMO.......................................................................................................... 5 

LISTA DE FIGURAS................................... ..................................................... 6 

LISTA DE QUADROS................................... .................................................. 10 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS..................... .................................... 12 

SUMÁRIO GERAL...................................... ..................................................... 14 

1 O AMBIENTE NATURAL ............................................................................. 17 

1.1 SOLO E SUB-SOLO.................................................................................. 17 

1.1.1 Características geológicas...................................................................... 17 

1.1.2 Caracterização e dinâmica do relevo...................................................... 24 

1.1.3 Aspectos pedológicos............................................................................. 28 

1.1.4 Aptidão agrícola...................................................................................... 34 

1.1.5 Recursos minerais.................................................................................. 54 

1.1.6 Processos naturais e riscos associados................................................. 65 

1.2 COBERTURA VEGETAL E BIODIVERSIDADE TERRESTRE................. 66 

1.2.1 Áreas de preservação permanente......................................................... 69 

1.2.2 Unidades de conservação e áreas prioritárias para a conservação....... 70 

1.2.3 Espacialização das condições ambientais diante das pressões 
antrópicas no contexto da bacia hidrográfica................................................... 

81 

1.3 LIMNOLOGIA BIÓTICA............................................................................. 87 

1.3.1 Comunidade fitoplanctônica.................................................................... 89 

1.3.2 Comunidade zooplanctônica................................................................... 90 

1.3.3 Macrofauna bentônica............................................................................. 92 

1.3.4 Ictiofauna................................................................................................. 92 



xvi 
 

 

1.3.5 Macrófitas aquáticas............................................................................... 94 

2 SANEAMENTO AMBIENTAL ...................................................................... 96 

2.1 QUALIDADE DA ÁGUA............................................................................. 98 

2.1.1 Estações de monitoramento da qualidade da água................................ 98 

2.1.2 Parâmetros monitorados......................................................................... 99 

2.1.3 Estimativa das cargas poluidoras........................................................... 102 

2.1.4 Avaliação da qualidade da água............................................................. 104 

2.2 CONDIÇÕES SANITÁRIAS DO RIO CAPIBARIBE................................... 111 

2.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS PRINCIPAIS 
RESERVATÓRIOS.......................................................................................... 

111 

2.3.1 Reservatório Jucazinho........................................................................... 112 

2.3.2 Reservatório Tapacurá............................................................................ 113 

2.3.3 Reservatório Poço Fundo....................................................................... 114 

2.4 CONDIÇÕES SANITÁRIAS DOS RESERVATÓRIOS DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CAPIBARIBE......................................................... 

115 

2.5 RESÍDUOS SÓLIDOS............................................................................... 117 

3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO...................... ............................................. 134 

3.1 METODOLOGIA........................................................................................ 134 

3.2 DESCRIÇÃO DAS CLASSES.................................................................... 136 

3.2.1 Áreas com vegetação natural................................................................. 137 

3.2.2 Áreas antrópicas agrícolas...................................................................... 143 

3.2.3 Áreas antrópicas não agrícolas............................................................... 147 

3.2.4 Águas...................................................................................................... 148 

REFERÊNCIAS............................................................................................... 150 

ANEXOS.......................................................................................................... 164 



17 
 

 

1 O AMBIENTE NATURAL  

Para os fins do Diagnóstico Hidroambiental da bacia hidrográfica do rio Capibaribe, 
foram considerados nesta abordagem, os elementos ambientais que afetam de 
forma mais direta a conservação da água, considerando-se nesse contexto, a sua 
quantidade e qualidade. 

A interface solo-vegetação-água, não apenas na visão agronômica, porém de modo 
mais amplo e dinâmico, exige também a consideração dos processos ambientais 
que, atuando sobre a água, fazem com que a mesma seja considerada um dos 
principais agentes geológicos de transformação da paisagem natural ou já 
modificada pelo homem. 

Desse modo, os aspectos relevantes para a conservação desse indispensável 
recurso natural são analisados quanto ao substrato, a cobertura vegetal e os 
componentes bióticos aquáticos, bem como pela poluição a que estão submetidos 
pelas cargas poluidoras dos esgotos industriais e lixões. 

A análise da água como agente transformador, foi focada nas considerações sobre 
os riscos, ou seja, nas consequências sobre a população, seus bens, atividades 
produtivas e infraestrutura. 

1.1 SOLO E SUBSOLO 

1.1.1 Características geológicas 

O território da bacia hidrográfica do rio Capibaribe é predominantemente cristalino, 
com ocorrência de unidades sedimentares restritas ao seu baixo curso, na UA4 
(Figura 1). 
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Figura 1 - Distribuição esquemática das coberturas sedimentares na bacia. 
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Como mostra o MAPA 1 do TOMO V, este embasamento é constituído por rochas 
metamórficas de idade Precambriana, pertencentes a conjuntos litoestruturais 
denominados: Complexo Gnaissico-Migmatitico, que tem sua ocorrência distribuída 
nas UA1 (noroeste de Santa Cruz do Capibaribe e sudoeste de Jataúba), 
UA3(Limoeiro, Salgadinho e Cumaru) e UA4 (Carpina, Paudalho, norte de Pombos e 
de Vitória do Santo Antão, Chã da Alegria, São Lourenço, Camaragibe e Recife); 
Complexo Vertentes/Metaplantônica, que se distribui praticamente ao longo de toda 
a bacia; Complexo Surubim, que ocorre de modo mais restrito na UA4 (Santa Cruz 
do Capibaribe), UA2 (Vertentes do Lério, Santa Maria do Cabucá, norte de Surubim, 
Frei Miguelinho e Vertentes) e UA3 (Riacho da Almas, Caruaru e Passira); Complexo 
Belém de São Francisco (restrito a bonança, distrito de Moreno). 

As rochas gramíticas que constituem as suítes Magmáticas, formam uma faixa na 
borda sul da bacia, na UA1 (Brejo da Madre de Deus), UA2 (Fazenda Nova, Caruaru 
e Riacho das Almas) e UA4 (norte de Chã Grande e sul de Pombos) (Figura 2). 

Essa faixa granítica, especialmente na zona semiárida, apresenta uma vocação 
natural para a produção de rochas ornamentais. É também apropriada para a 
produção de brita e blocos (Figuras 3 e 4). 

 
Figura 2 – Detalhe de rocha granítica fraturada pelo Lineamento Pernambuco (Caruaru). 
 



20 
 

 

 
Figura 3 – Afloramento de rocha cristalina em Toritama. 
 
 

 
Figura 4 – Rochas graníticas aflorando no rio Capibaribe (Paudalho). 

As rochas encontram-se superficialmente alteradas em maior ou menor grau, pelo 
intemperismo atuante na região, produzindo um solo residual de variada espessura, 
que compõe o manto de intemperismo dessas rochas (Figura 5).  
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Figura 5 – Solo residual em rocha cristalina (Moreno). 

Esse embasamento cristalino pré-cambriano limita-se em subsuperfície com a bacia 
sedimentar Pernambuco-Paraíba no município do Recife, onde a mesma apresenta-
se bastante estreita. A unidade basal dessa bacia sedimentar é a formação 
Beberibe, formada no período Cretáceo, representada por um depósito fluvial de alta 
energia, com arenitos quartzosos, grossos a conglomeráticos, intercalados a 
depósitos mais finos, de planície aluvial, cuja espessura é superior a 300m nos 
trechos mais profundos da bacia sedimentar.  

A formação Beberibe, conhecida como Arenito Beberibe é, portanto, de extensão 
regional e constitui-se num aquífero poroso (intersticial), confinado, com significativa 
reserva de água, utilizado também no estado da Paraíba como um manancial 
estratégico para o abastecimento público. Essa unidade não aflora na bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe. 

No baixo rio Capibaribe, já nas proximidades da região metropolitana do Recife, 
ocorre a formação Barreiras, de idade Terciária, representada por coberturas 
sedimentares dispersas, que cobrem indistintamente o embasamento cristalino e a 
bacia sedimentar. Constitui-se de um pacote de sedimentos de origem fluvial, com 
fácies arenosas predominantes (Figura 6), além de camadas argilosas e siltosas de 
depósitos de baixa energia, que se intercalam. 
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Figura 6 – Sedimentos da formação Barreiras (Camaragibe). 

Nas baixadas da planície costeira ocorrem os sedimentos quaternários, constituídos 
por terraços marinhos mais elevados, de idade pleistocênica (90 a 100 mil anos), 
com cerca de 9m de altura, cortados por terraços marinhos de idade holocênica (7 a 
10 mil anos), mais próximos à costa, com cotas de cerca de 4m acima do nível atual 
do mar.  

Esses terraços indicam oscilações de nível do mar, devidas a mudanças globais de 
clima, alternando períodos de glaciação e períodos interglaciais (mais aquecidos), 
nos último 100 mil anos. 

Os sedimentos quaternários mais recentes são representados por depósitos 
estuarinos e marinhos depositados na planície costeira (Figura 7) e sedimentos 
fluviais nas calhas dos rios e riachos. 
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Figura 7 – Manguezais no estuário do rio Capibaribe (Recife). 
 
O Quadro 1 apresenta as relações estratigráficas simplificadas entre essas unidades 
geológicas. 
 
Quadro 1  – Unidades geológicas na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 
Período Unidades Características Litológicas 

Quaternário 

Sedimentos Recentes 
manguezais, aluviões, sedimento de 
praias, recifes de arenito. 

Terraços Holocênicos 
areias de praia com fragmentos de 
conchas. 

Terraços Pleistocênicos 
areias de praia com nível espódico (cor de 
café) na base. 

Terciário Formação Barreiras 
areias grossas a finas, com intercalações 
de níveis argilosos e siltosos, cores fortes 
– amareladas a vermelhas, roxas. 

Cretáceo 
Superior Formação Beberibe 

areia esbranquiçada a creme, grossa a 
média, com intercalações de silte. 

Precambriano 

Suites Magmáticas granitos e granitóides. 

Complexo Belém do São 
Francisco 

Ortognaisses, calcários e quartzitos. 

Complexo Surubim gnaisses bandados e micaxistos. 

Complexo Vertentes/ 
Metaplutônicas Ortognaisses. 

Complexo Gnáissico-Migmatítico gnaisses e migmatitos. 
Fonte: Modificado de CPRM (2001). 
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1.1.2 Caracterização e dinâmica do relevo  

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe mostra compartimentos morfoestruturais 
importantes associados à unidade geoambiental do Planalto da Borborema, com os 
maciços setentrionais representados pela Superfície Sertaneja, onde se destacam 
resíduos da Superfície Sul-Americana, seguidos pela superfície dos Tabuleiros onde 
ocorrem os relevos dissecados preenchidos por sedimentação terciária e por fim o 
ciclo polifásico Paraguaçu, representado pela planície costeira. O MAPA 2 
apresentado no TOMO V mostra a conformação morfológica da bacia. 

A superfície Gravatá, primeiro patamar do planalto da Borborema, com cotas 
superiores a 500m integra a superfície Sertaneja e se acha representada por 
elevações que constituem as serras divisoras das bacias hidrográficas do Capibaribe 
com a bacia do rio Ipojuca, ao sul, e com a bacia do rio Paraíba, ao norte (Figura 8). 

 
Figura 8 – Cabeceiras do Capibaribe exibindo relevo movimentado e os divisores de águas. 

Algumas dessas elevações se constituem em resíduos da superfície Sul-Americana, 
como é o caso da serra Negra, em Bezerros, com cota de 964m, a serra do Urubu 
com 1.012m no município de Brejo da Madre de Deus (Figura 9), serra dos Brejos 
com 1.079m em Jataúba e a serra do Angico com 1.180m em Belo Jardim. 

Processos erosivos originaram nessa superfície cristalina imensos degraus, de 
níveis altimétricos diferentes e escalonados, denominados pediplanos (Figura 9). Em 
Pernambuco, o pediplano sertanejo é cortado por zonas de cisalhamento E-W, uma 
vala profunda e pregueada nas laterais em serras e morros, estendendo-se por 
centenas de quilômetros, denominada Lineamento Pernambuco. Por outro lado, os 
desníveis topográficos geram feições geomorfológicas de notável beleza 
paisagística. Além das formações exóticas, são também encontrados sítios 
arqueológicos com elevado potencial para exploração turística. 
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Figura 9 – Vista geral de pediplano no município de Brejo da Madre de Deus (Serra do Urubu). 

Nessa região ocorrem os brejos de altitude que são formas residuais e isoladas de 
relevo que despontam nos pediplanos, sobretudo na fachada oriental da Borborema 
(Figura 10). 

 
Figura 10 – Vista geral das serras em Brejo da Madre de Deus. 
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Os processos erosivos intensos provocaram o rebaixamento da superfície estrutural, 
restando formações residuais elevadas, cuja exposição aos ventos de leste originou 
os oásis sertanejos, onde a água é abundante, os solos ricos e profundos e a 
vegetação exuberante. No inverno, a frente polar Atlântica, penetra pelas calhas dos 
rios e reduz as temperaturas dos brejos, que atingem mínimas absolutas de 13ºC.  

A partir do médio curso o relevo é representado por colinas arredondadas, 
entrecortadas por pequenos vales (Figura 11). São também encontrados os 
tabuleiros típicos dos depósitos da formação Barreiras a partir de Carpina em 
direção ao Recife, tendo sua expressão máxima em Camaragibe. 

 
Figura 11 - Vista geral do relevo movimentado de morros (Pombos). 

No baixo curso ocorrem colinas com cotas altimétricas em torno de 40m (Figura 12), 
já na região metropolitana do Recife, onde se dá a quebra de relevo para a planície 
costeira, com cotas entre 8m e 2m, que registram a presença dos terraços marinhos 
pleistocênicos e holocênicos (Figura 13). 
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Figura 12 – Relevo colinoso, típico da zona da mata.  

 
Figura 13 – Planície costeira, apresentando terraço marinho (construído) em contraste com os baixos 
estuarinos (mangues).  

No que se refere à dinâmica do relevo, merecem destaque os processos de erosão e 
assoreamento, em decorrência das declividades elevadas, dos solos não coesivos e 
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da vegetação mais rarefeita. Na Zona da mata e Região Metropolitana, ganham 
destaque os movimentos de massa, em especial os deslizamentos. 

A carga sólida transportada pelo rio Capibaribe entre o médio e baixo curso foi 
estimada (PDRH, 2002) da ordem de 1.000.000 m³/ano, dos quais 70% provêm do 
Agreste e 30% da Zona da Mata. 

1.1.3 Aspectos pedológicos 

Este capítulo apresenta a caracterização e uma descrição sucinta dos solos que 
ocorrem na área da bacia e faz uma interpretação das unidades de mapeamento 
buscando o seu enquadramento em classes de aptidão agrícola das terras (ANEXO 
1). 

Para o desenvolvimento dos trabalhos, tomou-se como principal fonte de referência 
o Levantamento de Baixa e Média Intensidade dos Solos do Estado de Pernambuco, 
na escala de 1:100.000 (Araújo Filho, 2000), parte do Zoneamento Agroecológico de 
Pernambuco-ZAPE (Silva, 2001). Embora no levantamento tenha sido utilizada a 
antiga classificação pedológica, neste diagnóstico, decidiu-se manter a legenda 
antiga, tendo em vista o elevado grau de detalhamento da mesma. No entanto, foi 
feita uma correlação entre a classificação anterior e o novo Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos - SiBCS (EMBRAPA, 2006), mostrando-se para as Ordens e 
Subordens, a correspondência entre os dois sistemas (Quadro 2). 

Quadro 2 –  Solos dominantes e correlação entre as subordens do SiBCS e a 
classificação utilizada no ZAPE. 

CLASSE DE SOLO ÁREA 
(KM2) % 

SIBCS * CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR ** 

ARGISSOLO AMARELO (PA) PODZÓLICO AMARELO  (PA) 280,05 3,76 

ARGISSOLO VERMELHO (PV) 
PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO 
(PE) 

1,18 0,02 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO 
(PVA) 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO (PV) 

1.750,51 23,49 

Subtotal 2.031,74 27,26 

CAMBISSOLO HÁPLICO (CX) CAMBISSOLO (C) 12,62 0,17 

Subtotal 12,62 0,17 

ESPODOSSOLO HUMILÚVICO (EK) PODZOL (P) 30,85 0,41 

Subtotal 30,85 0,41 

GLEISSOLO HÁPLICO (GX) GLEISSOLO (G) 120,62 1,62 

Subtotal 120,62 1,62 

LATOSSOLO AMARELO (LA) LATOSSOLO AMARELO (LA) 202,21 2,71 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 
(LVA) 

 LATOSSOLO VERMELHO-
AMARELO (LV) 39,98 0,54 

Subtotal 242,19 3,25 

LUVISSOLO CRÔMICO (TC) BRUNO NÃO CÁLCICO (NC) 648,48 8,70 

Subtotal 648,48 8,70 

NEOSSOLO FLÚVICO (RY) SOLOS ALUVIAIS (A) 180,94 2,43 

NEOSSOLO LITÓLICO (RL) SOLOS LITÓLICOS (R) 1.326,15 17,80 
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Quadro 2 –  Solos dominantes e correlação entre as subordens do SiBCS e a 
classificação utilizada no ZAPE. 

CLASSE DE SOLO ÁREA 
(KM2) % 

SIBCS * CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR ** 

NEOSSOLO REGOLÍTICO (RR) REGOSSOLO (RE) 223,11 2,99 

NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS (RQ) 
AREIAS QUARTZOSAS (AQ) e 
AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS 
(AM) 

0,77 0,01 

Subtotal 1.730,97 23,23 

PLANOSSOLO HÁPLICO (SX) PLANOSSOLO (PL) 1.666,12 22,36 

PLANOSSOLO HÁPLICO (SX) e 
PLANOSSOLO NÁTRICO (SN) 

PLANOSSOLO (PL) e SOLONETZ 
SOLODIZADO (PS) 693,62 9,31 

Subtotal 2.359,74 31,67 

VERTISSOLO HÁPLICO (VX) VERTISSOLO (V) 182,37 2,45 

Subtotal 182,37 2,45 

Água 38,69 0,52 

Subtotal 38,69 0,52 

Área Urbana 53,83 0,72 

Subtotal 53,83 0,72 

TOTAL 7.452,10 100 

* Sistema brasileiro de classificação de solos. Brasília, DF: Embrapa, Serviço de Produção de 
Informação; Rio de Janeiro: Embrapa, Centro Nacional de Pesquisa de Solos, 2006. 

** Levantamento de Baixa e Média Intensidade dos Solos do Estado de Pernambuco, na escala de 
1:100.000 (Araújo Filho, 2000). 

A seguir serão apresentadas descrições sucintas dos solos dominantes na bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe, cabendo lembrar que a obra original (Araújo Filho, 
2000) contém todas as demais informações não apresentadas no presente trabalho, 
e dentre outras, as descrições morfológicas, que mostram aspectos de natureza 
química, detalhes de morfologia e ambiente de ocorrência dos vários solos.  

Caracterização dos solos dominantes na bacia 

Os Argissolos (classificação anterior: Podzólicos) ocupam cerca de 2.031,74km2 

correspondendo a 27,26% da superfície da bacia, estando distribuídos em toda a 
extensão da bacia, com significativa presença nos tabuleiros costeiros, ocorrendo 
sob vegetação de floresta subperenifólia e subcaducifólia, com relevo variando de 
ondulado a montanhoso. 

Esta classe envolve solos minerais, não hidromórficos, com uma significativa 
diferença de textura e/ou cor entre o horizonte superficial A e o de subsuperfície B 
textural (Bt) que geralmente ocorre bem diferenciado no perfil do solo. Podem ser 
muito profundos a rasos, forte a imperfeitamente drenados, com textura variando de 
arenosa a argilosa em superfície e de média a muito argilosa em subsuperfície, 
contendo argila predominantemente de atividade baixa e ocorrem em diversos 
relevos, desde o plano ao montanhoso, o que ocasiona impedimentos à 
mecanização agrícola e riscos de erosão. 

Continuação 
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Do ponto de vista analítico, os Argissolos são no geral, distróficos e de argila de 
atividade baixa, o teor de carbono e a capacidade de troca de cátions (valor T) são 
baixos; a soma de bases trocáveis (valor S) e a saturação de bases  (valor  V%) 
variam de baixo a alto; a acidez oscila de moderada a alta e a fertilidade natural é 
baixa. Regra geral, eles apresentam na área estudada, A moderado ou proeminente, 
textura média ou arenosa no horizonte A, e argilosa ou média no horizonte Bt. 

Os Cambissolos (classificação anterior: Cambissolos) ocorrem em pequenas áreas 
localizadas e dispersas, sob vegetação do tipo caatinga hiperxerófila e hipoxerófila, 
com relevo plano e suave ondulado e suave ondulado e ondulado. Representa 
apenas 0,17% (12,62km2) da área da bacia e ocorre nos municípios de Caruaru, 
Vertente do Lério e Santa Maria do Cabuca.  

Compreendem solos minerais com horizonte B incipiente (Bi), não hidromórfico, 
pequena variação textural ao longo do perfil. Muitas vezes apresentam 
características similares aos solos com horizonte B latossólicos, diferenciando-se 
uma ou mais das seguintes características: maior atividade de argila, maior 
quantidade de minerais primários de fácil intemperização, maior grau de 
desenvolvimento estrutural ou menor espessura. 

Os Espodossolo (classificação anterior: Podzóis) são pouco significativos, ocupando 
uma extensão de 30,85km2, que corresponde á apenas 0,41% da superfície da 
bacia, estando presente ao norte do município de Paudalho e ao sul de 
Tracunhaém. 

São comuns nos topos dos Tabuleiros Costeiros, onde o relevo apresenta-se, 
predominantemente plano ou plano e suave ondulado, sob vegetação natural do tipo 
cerrado subperenifólio e floresta subperenifólia. Compreende solos de textura 
arenosa, não hidromórficos e hidromórficos, profundos a muito profundos, com 
presença de horizonte B espódico, precedido por horizonte E álbico, em geral são 
solos profundos a muito profundos. É comum, o horizonte B apresentar, na base, 
cimentação por colóides orgânicos, óxidos de ferro e de alumínio, o que pode formar 
uma camada extremamente dura, compacta e pouco permeável, constituindo 
horizontes do tipo Bsm ou Bhsm. 

Fisicamente são solos com drenagem rápida na superfície, mas podendo ser 
impedida em profundidade, especialmente quando o horizonte espódico for do tipo 
cimentado. 

Do ponto de vista químico, são solos que apresentam reação de pH, variando de 
moderada a fortemente ácida e um empobrecimento muito acentuado de bases 
trocáveis, sendo na maioria dos casos, solos distróficos e álicos. Nestes solos, uma 
característica química de identificação, que normalmente se observa é o acúmulo de 
óxidos de alumínio, de ferro e de silício nos horizontes subsuperficiais Bh e Bs, 
traduzidos pelos valores maiores que nos horizontes sobrejacentes. 

Os Gleissolos (classificação anterior: Gleissolos) ocupam uma área de 
aproximadamente 120,62km2, que corresponde a 1,62% da superfície da bacia, 
ocupando os ambientes de várzeas úmidas e baixadas mal ou muito mal drenadas, 
desde a zona do Litoral até a região do Agreste. O relevo é sempre plano em áreas 
de baixada e a vegetação dominante nas áreas destes solos é constituída por 
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campos de várzea que são sujeitos a períodos longos de alagamentos e, com 
menos frequência, a floresta perenifólia de várzea.  

São solos minerais, hidromórficos, com sequência de horizontes A ou H seguidos de 
horizonte glei começando a menos de 50cm da superfície quando precedido pelo 
horizonte H. Esta classe compreende solos medianamente profundos, mal a muito 
mal drenados, desenvolvidos em várzea, áreas deprimidas ou planícies aluvionais, 
ou seja, em locais de terras baixas, vinculadas ao excesso de água. Em função de 
originarem-se em situações de aportes de coluviação ou de aluviamento esses solos 
não apresentam um padrão de distribuição uniforme das características morfológicas 
e analíticas ao longo do perfil ou mesmo da paisagem. 

A textura desses solos é bastante desuniforme ao longo do perfil e geralmente com 
apreciáveis variações laterais a curta distância. Apesar da grande variabilidade da 
textura, na área da bacia há um predomínio das classes texturais média e muito 
argilosa.  

Os Latossolos (classificação anterior: Latossolos) ocorrem predominantemente no 
terço inferior da bacia, entre os municípios de Feira Nova e Carpina. Na classe dos 
Latossolos, os Latossolos Amarelos são dominantes, ocorrendo geralmente 
associados, com os seguintes solos: Latossolo Vermelho-Amarelo, Argissolos 
Amarelo, Argissolos Vermelho-Amarelo, Cambissolo e Gleissolo. Os latossolos 
abrangem solos minerais, não hidromórficos, bem a fortemente drenados, muito 
profundos, com uma sequência de horizontes A, Bw e C, normalmente pouco 
diferenciados. Devido serem solos bastante intemperizados, apresentam baixo 
conteúdo de bases trocáveis, sobretudo nas regiões quentes e úmidas, onde as 
perdas de bases são mais intensas.  

Os Latossolos Amarelos compreendem solos minerais, muito profundos, não 
hidromórficos, com horizonte B latossólico, textura argilosa, muito porosos, bastante 
permeáveis, bem a acentuadamente drenados, apresentam sequência de horizontes 
A, B e C, sendo a espessura do A+B geralmente superior a 3 metros com muito 
pouca diferenciação de horizontes, cuja distinção é pouco nítida, devido não só à 
pequena variação de propriedades morfológicas, como às transições amplas entre 
os mesmos. O gradiente textural (%de argila B/A) é baixo, expressando a 
distribuição de argila relativamente uniforme ao longo do perfil, e a distinção dos 
sub-horizontes do B latossólico é geralmente pouco perceptiva e baseada em 
pequenas diferenças de cor, estrutura e consistência. 

Do ponto de vista químico, são solos predominantemente distróficos ou álicos, com 
capacidade de troca de cátions (valor T) e soma de base trocáveis (Valor S) 
geralmente baixas, e portanto, pobres em nutrientes. 

A distribuição destes solos compreende áreas dominadas por vegetação de florestas 
subperenifólia e subcaducifólia, com predominância de textura argilosa, ocupando, 
geralmente, posições de relevo plano e suave ondulado 

Os latossolos são mapeados com uma extensão de aproximadamente 242,19km2, o 
que corresponde a 3,25% da área da bacia. 
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Os solos Luvissolos (classificação anterior: Bruno Não Cálcicos) ocorrem em 
ambientes com relevo variando de plano a suave ondulado e por vezes ondulado, 
sob cobertura vegetal de caatinga hiperxerófila, caatinga hipoxerofila e floresta 
caducifólia, abrange uma área de cerca de 648km2, que corresponde a 8,70% da 
superfície da bacia, com presença significativa nos municípios de Caruaru, Santa 
Cruz do Capibaribe, Jataúba, Passira, Glória do Goitá, Feira Nova, Limoeiro, Frei 
Miguelinho e Riacho das Almas. 

Esta classe compreende solos com horizonte B textural, não hidromórficos, 
tipicamente pouco profundos e com argila de atividade alta. São de alta fertilidade 
natural, com elevada saturação e soma de bases, são moderadamente ácidos a 
praticamente alcalinos, com teores de alumínio extraível insignificantes ou nulos.  

Apresentam sequências de horizontes do tipo A, Bt, C; A, E, Bt, C; A, Bt, BC, C; A, 
Bt, BCn, Cn; A, Bt, Cv ou Cvn. Na superfície, o horizonte A do tipo moderado ou 
fraco, em geral, é pouco espesso (menor que 30cm), com textura normalmente na 
faixa média. A transição para o horizonte subjacente pode ser ou não abrupta. 

Os Neossolos Flúvicos (classificação anterior: Solos Aluviais) ocorrem, 
normalmente, nos ambientes de várzeas, planícies fluviais e terraços aluvionares, 
com vegetação natural do tipo floresta caducifólia de várzea e caatinga hipoxerófila 
de várzea. Ocupam uma extensão de 180,94km2 o equivalente a 2,43% da bacia. 
Estão distribuídos desde o litoral até o alto Capibaribe, onde ocorrem com maior 
frequência. 

Compreendem solos minerais, pouco desenvolvidos, não hidromórficos, originados 
por sobreposição de camadas de sedimentos aluviais não consolidados. 

Apresentam sequência de horizontes A e C, sendo que o horizonte A está assentado 
sobre camadas estratificadas sem relação pedogenética e com granulometria, 
composição química e mineralógica muito variadas. Apenas o horizonte A possui 
características morfológicas definidas e próprias, que podem caracterizá-lo como 
horizonte pedogenético. 

A principal feição a se considerar na identificação desses solos é a ausência de 
horizonte diagnóstico de subsuperfície, apresentando geralmente estratificação 
acompanhada por uma distribuição irregular de carbono orgânico em profundidade. 
São solos que, via de regra, apresentam horizonte A pouco desenvolvido e as mais 
variadas texturas ao longo do perfil, sendo que a morfologia varia principalmente em 
função da textura. 

Os Neossolos Litólicos (classificação anterior: Solos Litólicos) foram mapeados 
numa extensão de 1.326,15km2, o que corresponde a 17,80% da extensão total da 
bacia, estando distribuídos em toda sua superfície, geralmente em áreas de relevo 
movimentado (de ondulado a montanhoso) onde a vegetação dominante é do tipo 
floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila. 

São solos minerais, pouco evoluídos e rasos, com horizonte A assente diretamente 
sobre a rocha sã, coerente e dura ou, em alguns casos, sobre horizonte C pouco 
espesso, ou mesmo sobre um horizonte B em inicio de formação. São, portanto, 
solos com sequência de horizontes A-R, A-C-R, ou ainda A-B(não diagnóstico)-C-R, 
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sendo o C pouco espesso. Sua textura predominante é arenosa, embora, esteja 
intimamente relacionada com seu material de origem, que em geral apresentam 
fragmentos de rocha, parcialmente intemperizados, e/ou pedras e cascalhos no seu 
interior ou mesmo na superfície. 

Os Neossolos Regolíticos (classificação anterior: Regossolos) distribuem-se por 
ambientes de clima semi-árido, com vegetação de caatingas hiperxerófila e 
hipoxerófila e menos frequentemente, em áreas com floresta caducifólia, de modo 
geral, em relevo plano a suave ondulado. Os regossolos ocorrem em pequenas 
manchas, dispersas, distribuídas nos terços mediano e superior da bacia, ocupando 
uma área de 223,11km2, correspondente a 2,99% da bacia. 

Este solo varia de pouco profundo a profundo, pouco desenvolvido, arenoso e não 
hidromórfico. Tal solo apresenta sequência de horizontes A e C, normalmente com 
fragipãs em alguma parte do horizonte C e fortemente drenados. Possui composição 
mineralógica com teores acima de 4% de minerais primários facilmente 
intemperizáveis, como plagioclásios, biotita e outros.  

Com relação às propriedades químicas, são moderadamente ácidos no horizonte A, 
passando a fortemente ácidos no C e com saturação de bases indo de baixa até alta 
(valor V<35% e>35%), daí, a presença tanto do caráter distrófico como eutrófico.  

As Neossolos Quartizarênicos (classificação anterior: Areias Quartzosas) estão 
presentes de forma pouco expressiva, ocorrendo em pequena mancha (0,77km2) ao 
norte do município de Paudalho. 

Esta classe compreende solos minerais, geralmente profundos a muito profundos, 
excessivamente drenados, não hidromórficos e hidromórficos, com constituição 
essencialmente quartzosa. Apresentam textura arenosa ou franco arenosa, ao longo 
de pelo menos uma profundidade de 150cm da superfície ou até o contato litólico, 
podendo apresentar horizontes cimentados do tipo fragipã ou um horizonte 
latossólico abaixo de 150cm, de profundidade. 

Devido ao seu material de origem, esses solos são pobres em macro e 
micronutrientes para as plantas, além de não disporem de reservas nutricionais que 
possam ser liberadas gradativamente. Em termos de saturação por bases e 
alumínio, estes solos podem ser álicos, distróficos e eutróficos. Com relação ao pH, 
tem-se reação desde moderada a fortemente ácida, porém ocorrendo casos 
extremos com reação extremamente ácida ou praticamente neutra. 

Os Planosolos (classificação anterior: Planossolos) constituem a classe de solo que 
mais ocorre na área da bacia, representando 31,67% da sua superfície, com uma 
extensão total de 2.359,74km2. concentra-se do médio e do alto curso da bacia, com 
destaque para os municípios de Bezerros, Brejo da Madre de Deus, Caruaru, 
Cumaru, Frei Miguelinho, Riacho das Almas, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim, 
Taquaritinga do Norte e Vertentes. 

Trata-se de solos minerais, imperfeitamente drenados, com um horizonte B do tipo 
textural subjacente a horizonte A do tipo moderado e com transição abrupta entre 
ambos. O horizonte Bt apresenta cores de redução e/ou mosqueados, decorrentes 
de drenagem imperfeita ou má. 
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Geralmente apresenta elevada fertilidade natural, o que é um fator positivo para seu 
aproveitamento agrícola, porém são bastante susceptíveis a erosão e estão 
constantemente sujeitos a alagamentos no período chuvoso e a um grande 
ressecamento na época seca. Ocorrem na área sob vegetação do tipo caatinga 
hiperxerófila, hipoxerófila ou de floresta caducifólia. O relevo onde predominam 
esses solos, normalmente, varia de plano a suave ondulado, sendo raramente 
ondulado, onde as vertentes, ligeiramente convexas, apresentam declividades de 
até 5% e formam vales abertos. 

Os Vertissolos (classificação anterior: Vertissolos) São solos minerais, geralmente 
não hidromórficos, argilosos (mais de 30% de argila), que apresentam grande 
mudança de volume em função da variação do teor de umidade. Como 
características morfológicas típicas apresentam fendas profundas e largas (mais de 
1cm) ao longo do perfil nos períodos de estiagem, além de superfícies de fricção 
(slickensides), ou seja, superfície espelhada e alisada com estriamento, formando 
grandes unidades estruturais em relação ao prumo do perfil. Os teores relativamente 
altos de argila com atividade alta tornam os solos muito plásticos e pegajosos, 
quando molhados; de consistência extremamente dura, quando secos, além de lenta 
permeabilidade.  

Os vertissolos ocorrem nos municípios Passira, Gravatá, João Alfredo, Surubim e 
Salgadinho, sob vegetação do tipo floresta caducifólia e/ou caatinga hipoxerófila, e 
relevo geralmente plano e suave ondulado. Corresponde a 2,45% da área da bacia 
com uma extensão de 182,37km2. 

Os solos dominantes na bacia hidrográfica do rio Capibaribe estão representados no 
MAPA 3 do TOMO V. 

1.1.4 Aptidão agrícola 

A interpretação de levantamento de solos é uma tarefa da mais alta relevância para 
a utilização racional desse recurso natural na agricultura e em outros setores que 
utilizam o solo como elemento integrante de suas atividades. Assim, podem ser 
realizadas interpretações para atividades agrícolas, classificando as terras de acordo 
com sua aptidão para diversas culturas, sob diferentes condições de manejo e 
viabilidade de melhoramento, através de novas tecnologias. Tanto a metodologia 
como as classificações em que são baseadas as interpretações, podem ser 
substituídas e atualizadas à medida que os conhecimentos científicos e tecnológicos 
evoluem. Entretanto, os levantamentos de solos, baseados em classificações 
naturais, são de caráter bem mais duradouro, servindo de base a novas 
interpretações fundamentadas em resultados mais atuais da pesquisa. 

Importante deixar claro que o sistema ou o julgamento ora apresentado constitui-se 
apenas numa ferramenta útil para o planejamento agrícola regional e, portanto traz 
consigo uma série de limitações, particularmente no que diz respeito aos aspectos 
ecológicos e socioeconômicos. Logo, deve ser usado apenas como indicativo da 
potencialidade agropecuária das diversas situações, sem poder ser determinante da 
destinação final das mesmas, uma vez que vários outros fatores também devem ser 
considerados. Uma área julgada de bom potencial agropecuário pode, ao mesmo 
tempo, apresentar uma série de limitações de outra natureza não consideradas 
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neste sistema, que ao final levem a uma destinação não agrícola, tais como 
fragilidade de ecossistemas, interesses político- administrativos etc. 

A metodologia da interpretação objeto deste estudo, desenvolvida por RAMALHO 
FILHO e BEEK (1995), segue orientações contidas no Soil Survey Manual (Estados 
Unidos, 1951), e na metodologia da FAO (1976), que recomendam que a avaliação 
da aptidão agrícola das terras baseie-se em resultados de levantamentos 
sistemáticos, realizados com base nos vários atributos das terras (solo, clima, 
vegetação, geomorfologia, etc). 

Como a classificação da aptidão agrícola das terras é um processo interpretativo, 
seu caráter é efêmero, podendo sofrer variações com a evolução tecnológica. 
Portanto, está em função da tecnologia vigente na época de sua realização. 

A classificação da aptidão agrícola tem sido empregada como um guia de como 
devem ser utilizados os recursos das terras no planejamento regional e nacional. O 
sistema considera três possíveis níveis de manejo, quais sejam, primitivo (A), pouco 
desenvolvido (B) e desenvolvido (C). 

A estrutura básica do sistema reconhece grupos, subgrupos e classes de aptidão 
agrícola. 

Níveis de manejo considerados 

O nível de manejo A (primitivo) é baseado em práticas agrícolas que refletem um 
baixo nível tecnológico. Praticamente não há aplicação de capital para manejo, 
melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas 
agrícolas dependem do trabalho braçal, podendo ser utilizada alguma tração animal, 
com implementos agrícolas simples. 

O nível de manejo B (pouco desenvolvido) baseia-se em práticas agrícolas que 
refletem um nível tecnológico médio. Caracteriza-se pela modesta aplicação de 
capital e de resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das 
condições das terras e das lavouras. As práticas agrícolas estão condicionadas 
principalmente à tração animal. 

O nível de manejo C (desenvolvido) é baseado em práticas agrícolas que refletem 
um alto nível tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e de 
resultados de pesquisa para manejo, melhoramento e conservação das condições 
das terras e das lavouras. A motomecanização está presente nas diversas fases da 
operação agrícola. 

Os níveis B e C envolvem melhoramentos tecnológicos em diferentes modalidades. 
Contudo, não levam em conta a irrigação na avaliação da aptidão agrícola das 
terras. 

No caso da pastagem plantada e da silvicultura, está prevista uma modesta 
aplicação de fertilizantes, de defensivos e de corretivos, o que corresponde ao nível 
de manejo B. Para a pastagem natural está implícita uma utilização sem 
melhoramentos tecnológicos, condição que caracteriza o nível de manejo A. 
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As terras consideradas viáveis de total ou parcial melhoramento, mediante a 
aplicação de fertilizantes e corretivos ou o emprego de técnicas como drenagem, 
controle à erosão, proteção contra inundações, remoção de pedras, etc., são 
classificadas de acordo com as limitações persistentes, tendo em vista os níveis de 
manejo considerados. No caso do nível de manejo A, a classificação é feita de 
acordo com as condições naturais da terra, uma vez que esse nível não prevê 
técnicas de melhoramento. 

Grupos, subgrupos e classes de aptidão agrícola das  terras 

O grupo de aptidão agrícola identifica o tipo de utilização mais intensivo das terras, 
ou seja, sua melhor aptidão. São reconhecidos seis grupos, representados pelos 
algarismos de 1 a 6, em escala decrescente, segundo as possibilidades de utilização 
das terras. Os grupos de aptidão 1, 2 e 3 indicam as terras mais adequadas para 
lavouras, além de representar, no subgrupo, as melhores classes de aptidão 
conforme os níveis de manejo. Os grupos 4, 5 e 6 apenas identificam os tipos de 
utilização: respectivamente, pastagem plantada, silvicultura e/ou pastagem natural e 
preservação da flora e da fauna, independentemente da classe de aptidão. 

As limitações que afetam os diversos tipos de utilização aumentam do grupo 1 para 
o grupo 6, diminuindo, consequentemente, as alternativas de uso e a intensidade 
com que as terras podem ser utilizadas, conforme demonstra o Quadro 3. 

A categoria de subgrupo é adotada para atender às variações que se verificam 
dentro do grupo. Representam, em cada grupo, o conjunto das classes de aptidão 
para cada nível de manejo, indicando o tipo de utilização da terra. Em certos casos, 
o subgrupo refere-se somente a um nível de manejo, relacionado a uma única classe 
de aptidão agrícola. 

As classes expressam a aptidão agrícola das terras para um determinado tipo de 
utilização (lavouras, pastagem plantada, silvicultura e pastagem natural), com 
relação a um dos três níveis de manejo considerados. Refletem o grau de 
intensidade com que as limitações afetam as terras. 

Quadro 3  – Alternativas de utilização das terras de acordo com os grupos de 
aptidão agrícola. 

Grupo de 
aptidão 
agrícola 

Aumento da intensidade de uso 

Preservação 
da flora e da 

fauna 

Silvicultura 
e/ou 

pastagem 
natural 

Pastagem 
plantada 

LAVOURAS 

Aptidão 
restrita 

Aptidão 
regular Aptidão boa  
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um

en
to
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da
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im
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Quadro 3  – Alternativas de utilização das terras de acordo com os grupos de 
aptidão agrícola. 

Grupo de 
aptidão 
agrícola 

Aumento da intensidade de uso 

Preservação 
da flora e da 

fauna 

Silvicultura 
e/ou 

pastagem 
natural 

Pastagem 
plantada 

LAVOURAS 

Aptidão 
restrita 

Aptidão 
regular Aptidão boa  

6 
      

Fonte: Ramalho Filho e Beek (1995). 

As classes são assim definidas: 

a) Classe boa: terras sem limitações significativas para a produção sustentada de 
um determinado tipo de utilização, observando-se as condições do manejo 
considerado. Há um mínimo de restrições que não reduzem a produtividade ou 
benefícios de modo expressivo e não aumentam os insumos acima de um nível 
aceitável. 

b) Classe regular: terras que apresentam limitações moderadas para a produção 
sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições do 
manejo considerado. As limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, 
elevando a necessidade de insumos de forma a aumentar as vantagens globais a 
serem obtidas do uso. Ainda que atrativas, essas vantagens são sensivelmente 
inferiores àquelas auferidas das terras da classe boa. 

c) Classe restrita: terras que apresentam limitações fortes para a produção 
sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições do 
manejo considerado. Essas limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, ou 
então aumentam os insumos necessários de tal maneira que os custos só seriam 
justificados marginalmente. 

d) Classe inapta: terras apresentando condições que parecem excluir a produção 
sustentada do tipo de utilização em questão. Ao contrário das demais, essa classe 
não é representada por símbolos. Sua interpretação é feita pela ausência das letras 
do tipo de utilização considerado. As terras consideradas inaptas para lavouras têm 
suas possibilidades analisadas para usos menos intensivos (pastagem plantada, 
silvicultura ou pastagem natural).  

No entanto, as terras classificadas como inaptas para os diversos tipos de utilização 
considerados têm como alternativa serem indicadas para a preservação da flora e da 
fauna, recreação ou algum outro tipo de uso não-agrícola. Trata-se de terras ou 
paisagens pertencentes ao grupo 6, nas quais deve ser estabelecida uma cobertura 
vegetal, não só por razões ecológicas, como também para proteção de áreas 
contíguas agricultáveis. 

O enquadramento das terras em classes de aptidão resulta da interação de suas 
condições agrícolas, do nível de manejo considerado e das exigências dos diversos 
tipos de utilização. As terras de uma classe de aptidão são similares quanto ao grau, 
mas não quanto ao tipo de limitação ao uso agrícola. Cada classe inclui diferentes 
tipos de solo, muitos requerendo tratamento distinto. 

Continuação 
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Em função dos graus de limitação atribuídos a cada uma das unidades das terras 
determinou-se a classificação de sua aptidão agrícola. As letras indicativas das 
classes de aptidão, de acordo com os níveis de manejo, podem aparecer nos 
subgrupos em maiúsculas, minúsculas ou minúsculas entre parênteses, com 
indicação de diferentes tipos de utilização, conforme pode ser observado no Quadro 
4. 

Quadro 4  – Simbologia correspondente às classes de aptidão agrícola das terras. 

Classe de 
aptidão 
agrícola 

Tipo de utilização 

Lavouras Pastagem plantada Silvicultura Pastagem natural 

A B C Nível de manejo B Nível de manejo B  Nível de manejo A 

Boa A B C P S N 

Regular a b c p s n 

Restrita (a) (b) (c) (p) (s) (n) 

Inapta - - - - - - 

Fonte: Ramalho Filho e Beek (1995). 
 
A ausência de letras representativas das classes de aptidão agrícola na 
simbolização dos subgrupos indica não haver aptidão para uso mais intensivo. Essa 
situação não exclui, necessariamente, o uso da terra com um tipo de utilização 
menos intensivo. 

Condições agrícolas das terras 

As condições agrícolas das terras, seja no que concerne às suas propriedades 
físicas e químicas, ou às suas relações com o ambiente, são representadas por 
cinco fatores limitantes:  

• Deficiência de fertilidade;  

• deficiência de água;  

• excesso de água, ou deficiência de oxigênio;  

• susceptibilidade à erosão; 

• impedimentos à mecanização.  

Para a análise das condições agrícolas das terras, toma-se hipoteticamente, como 
referência, um solo que não apresente problemas de fertilidade, deficiência de água 
e oxigênio, não seja susceptível à erosão e nem ofereça impedimentos à 
mecanização. Como normalmente as condições das terras fogem a um ou vários 
desses aspectos, estabelecem-se diferentes graus de limitação com relação ao solo 
de referência, para indicar a intensidade dessa variação. Para cada um dos fatores 
retromencionados são admitidos, de acordo com os critérios definidos em Ramalho 
Filho et al. (1983; 1995), resumidos a seguir (Quadro 5), os seguintes graus de 
limitação: nulo (N), ligeiro (L), moderado (M), forte (F) e muito forte (MF). 
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Quadro 5  – Graus de limitação das condições agrícolas das terras. 

Grau de 
Limitação  

Características do Ambiente  

Deficiência de Fertilidade  

N 

Elevadas reservas de nutrientes e ausência de elementos tóxicos. Nem mesmo 
plantas exigentes respondem à adubação. Ótimos rendimentos por mais de 20 
anos. Ao longo do perfil: saturação por bases (V)>80%, soma de bases 
(S)>6cmolc/kg, Sat. (saturação por) Al=0 na camada arável e condutividade 
elétrica (CE)<4mS/cm a 25º C. 

L 
Boas reservas de nutrientes e ausência de elementos tóxicos. Boa produção por 
mais de 10 anos, com pequena exigência para a manutenção do estado 
nutricional. V>50%, S>3 cmolc/kg e Sat. Na<6%.  

M 
Um ou mais nutrientes com reservas limitadas, podendo conter sais tóxicos. Bons 
rendimentos só nos anos iniciais, com rápido declínio após cinco anos. CE entre 4 
e 8mS/cm ou Sat. Na entre 6 e 15%.  

F 

Um ou mais nutrientes com reservas muito limitadas, podendo conter sais tóxicos 
em quantidades elevadas. Baixos rendimentos de culturas e pastagens desde o 
início da exploração. Baixa soma de bases, ou CE entre 8 e 15mS/cm, ou Sat. 
Na>15%.  

MF 
Muito baixo conteúdo de nutrientes, com remotas possibilidades de exploração 
com qualquer tipo de utilização. Apenas plantas com muita tolerância conseguem 
adaptar-se. CE>15mS/cm a 25º C ou solos tiomórficos.  

Deficiência de Água  

N 

Não há deficiência de água em nenhuma época do ano, com possibilidade de dois 
cultivos por ano. Ausência de estação seca ou lençol freático elevado. Vegetação 
natural de floresta perenifólia, campos hidrófilos e higrófilos ou campos 
subtropicais sempre úmidos.  

L 
Pequena deficiência de água disponível durante um período de um a três meses, 
limitando o desenvolvimento de culturas mais sensíveis. Vegetação de floresta 
subperenifólia, cerrado subperenifólio e alguns campos.  

 

M 

Considerável deficiência de água disponível durante um período de três a seis 
meses ou um pouco menos em solos com baixa capacidade de retenção de água 
disponível. Inapta para grande parte das culturas de ciclo longo e com 
possibilidades muito reduzidas de dois cultivos anuais. Vegetação de cerrado e 
floresta subcaducifólia.  

F 

Acentuada deficiência de água disponível durante um longo período, normalmente 
seis a oito meses, ou um pouco menos em terras com baixa disponibilidade de 
água. Precipitação entre 600 e 800mm anuais com irregularidade na distribuição e 
altas temperaturas. Possibilidade de desenvolvimento apenas de plantas mais 
adaptadas, ou no caso das de ciclo curto condicionadas à distribuição de chuvas. 
Vegetação de floresta caducifólia, transição de cerrado para caatinga e caatinga 
hipoxerófila.  
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Quadro 5  – Graus de limitação das condições agrícolas das terras. 

Grau de 
Limitação  

Características do Ambiente  

MF Severa deficiência de água por um período de oito a dez meses ou um pouco 
menos em terras com baixa disponibilidade de água ou com alta concentração de 
sais solúveis capaz de elevar o ponto de murchamento. Sem possibilidade de 
desenvolvimento de culturas não-adaptadas. Vegetação de caatinga hiperxerófila 
ou mesmo ausente.  

Deficiência de Oxigênio  

N Boa aeração durante todo o ano. Terras bem a excessivamente drenadas.  

L 
Pequena deficiência de aeração para plantas mais sensíveis na estação chuvosa. 
Terras moderadamente drenadas.  

M 
Impróprio para culturas sensíveis durante a estação chuvosa. Terras 
imperfeitamente drenadas, sujeitas a inundações ocasionais.  

F 
Sérias deficiências de aeração. Sem possibilidade de desenvolvimento de culturas 
não-adaptadas. Obras de drenagem artificial ainda viáveis ao nível do agricultor. 
Terras mal ou muito mal drenadas, sujeitas a inundações frequentes.  

MF 
Condições semelhantes ao anterior, porém o melhoramento está fora do alcance 
do agricultor individualmente.  

Susceptibilidade à Erosão  

N 
Relevo plano ou quase plano (declive <3%) e boa permeabilidade. Erosão 
insignificante após 10 a 20 anos de cultivo, controlada com práticas 
conservacionistas simples.  

L 
Relevo suave ondulado (declives entre 3 e 8%) e boas propriedades físicas. Após 
10 a 20 anos de cultivo, pode ocorrer perda de 25% do horizonte superficial, que 
pode ser prevenida com práticas conservacionistas ainda simples.  

M 
Relevo em geral ondulado, ou seja, com declives entre 8 e 20%, que podem variar 
para mais ou para menos conforme as condições físicas do solo. Necessidade de 
práticas intensivas de controle à erosão desde o início da utilização.  

 Susceptibilidade à erosão  

F 
Relevo em geral forte ondulado, ou seja, com declives entre 20 e 45%, que podem 
variar conforme as condições físicas do solo. Prevenção à erosão é difícil e 
dispendiosa, podendo ser antieconômica.  

MF 
Relevo montanhoso ou escarpado (declive >45%), não sendo recomendável o uso 
agrícola, com sérios riscos de danos por erosão em poucos anos.  

Impedimentos à Mecanização 

N 
Topografia plana ou quase plana, sem impedimento relevante à utilização de 
qualquer máquina ou implemento agrícola durante todo o ano. Rendimento do 
trator (RT) >90%.  

Continuação 
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Quadro 5  – Graus de limitação das condições agrícolas das terras. 

Grau de 
Limitação  

Características do Ambiente  

L Relevo em geral suave ondulado, sem outros, impedimentos, ou mais suave com 
limitações como pedregosidade ou rochosidade, sulcos de erosão, textura arenosa 
ou muito argilosa etc. É possível o emprego da maioria das máquinas agrícolas 
durante quase todo o ano. RT entre 75 e 90%.  

M 

Relevo ondulado ou mais suave no caso de ocorrência de outros impedimentos 
anteriormente citados, ou por restrições de drenagem (drenagem imperfeita). Não 
é possível o emprego da maioria das máquinas agrícolas durante todo o ano. RT 
entre 50 e 75%.  

F 
Relevo forte ondulado ou mais suave no caso de outros impedimentos que 
restringem as possibilidades de utilização a implementos de tração animal ou 
máquinas especiais. RT <50%.  

MF 
Relevo montanhoso ou escarpado, ou mais suave no caso de outros 
impedimentos, de forma a impedir o uso de máquinas, sendo difícil até mesmo o 
uso de implementos de tração animal.  

Fonte: Ramalho Filho e Beek (1995). 

Os graus de limitação são atribuídos às terras em condições naturais e também 
após o emprego de práticas de melhoramento compatíveis com os níveis de manejo 
B e C. Para esses níveis de manejo, que prevêem a possibilidade de aplicação de 
medidas de redução das limitações ao uso, através do emprego de fertilizantes e 
corretivos, ou de técnicas como drenagem, controle da erosão, proteção contra 
inundações, remoção de pedras etc., os graus referem-se às limitações persistentes 
após a aplicação das medidas de redução previstas para cada um deles. É 
realizada, assim, uma estimativa da viabilidade de melhoramento das limitações de 
acordo com quatro classes, representadas por algarismos sublinhados que 
acompanham as letras representativas dos graus de limitação (Quadro 6). 

Quadro 6  – Classes de viabilidade de melhoramento. 

Classe  Viabilidade de Melhoramento  

1 Melhoramento viável com práticas simples e pequeno emprego de capital.  

2 
Melhoramento viável com práticas intensivas e mais sofisticadas e considerável 
aplicação de capital (essa classe ainda é considerada economicamente 
compensadora).  

3 
Melhoramento viável somente com práticas de grande vulto, aplicadas a projetos de 
larga escala que estão normalmente além das possibilidades individuais dos 
agricultores.  

4 Sem viabilidade técnica ou econômica de melhoramento.  

Fonte: Ramalho Filho e Beek (1995). 

Alguns fatores limitantes, no entanto, não são passíveis de melhoramento, como é o 
caso da deficiência de água, uma vez que a irrigação não se inclui entre as práticas 
de melhoramento previstas, ou o impedimento à mecanização, só considerado 
relevante no nível de manejo C (Quadro 7). Nesse caso, como a maior parte dos 

Continuação 



42 
 

 

obstáculos tem caráter permanente ou apresenta difícil remoção, os graus de 
limitação atribuídos às terras em condições naturais têm por termo de referência o 
emprego de máquinas motorizadas nas diversas fases da operação agrícola. 

Quadro 7  – Práticas das classes 1 e 2 para melhoramento das condições 
agrícolas das terras. 

Classe 1  Classe 2  

Deficiência de Fertilidade  

adubação verde; adubação com NPK e micronutrientes; 

incorporação de esterco; adubação foliar; 

aplicação de tortas diversas; dessalinização; 

correção do solo (calagem até 2t/ha); combinação das práticas acima com mulching; 

adubação com NPK (até 200kg/ha); correção do solo (calagem com mais de 2t/ha). 

rotação de culturas.  

Deficiência de Água  

Embora o melhoramento dessa deficiência não esteja previsto, são preconizadas algumas práticas 
de manejo que favorecem a umidade disponível das terras: manutenção de cobertura morta 
(mulching);  plantio em faixas ou cordões de contorno, terraços e covas para melhorar a infiltração;  
incorporação de restos vegetais;  terraços de base estreita (sem gradiente e saída de água);  
culturas adaptadas;  faixas de retenção permanente;  plantio direto;  ajustamento dos cultivos à 
época das chuvas. 

Deficiência de Oxigênio  

Trabalhos simples de drenagem (construção 
de valas etc.). 

práticas complexas de drenagem que exigem 
estudos mais profundos de engenharia de solo e 
água. 

Susceptibilidade à Erosão  

preparo reduzido do solo; terraceamento (em nível ou com gradiente); 

enleiramento de restos de culturas em nível; terraços em patamar; 

cultivo em faixa; canais escoadouros; 

cultivo em contorno; banquetas individuais; 

pastoreio controlado (piquetes etc.); escarificação/subsolagem; 

cordão de retenção nos terraços; diques; 

cordões de pedras; interceptadores (obstáculos); 

área de pousio em faixa; estruturas especiais (paliçadas, bueiros etc.); 
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Quadro 7  – Práticas das classes 1 e 2 para melhoramento das condições 
agrícolas das terras. 

Classe 1  Classe 2  

faixas de retenção permanente; controle de voçorocas; 

cobertura morta (mulching); plantio direto. 

adubação verde  

Impedimentos à Mecanização  

não previsto 
construção de estradas;  drenagem;  remoção de 
pedras;  sistematização do terreno;  direção do 
trabalho da máquina em nível. 

Fonte: RAMALHO FILHO e BEEK, 1995. 

Estabelecimento das classes de aptidão agrícola 

A determinação das classes de aptidão agrícola e, por conseguinte, dos grupos e 
subgrupos, é feita por meio do estudo comparativo entre os graus de limitação 
atribuídos às terras e os estipulados nos “Quadros-Guia de Avaliação da Aptidão 
Agrícola”, elaborados para atender às regiões de clima subtropical, tropical úmido e 
semi-árido. O Quadro-guia, também conhecido como tabela de conversão (Quadro 
8), constitui uma orientação geral para a classificação da aptidão agrícola das terras, 
em função de seus graus de limitação, relacionados com os níveis de manejo A, B e 
C.  

No referido quadro, constam os graus de limitação máximos que as terras podem 
apresentar, com relação aos cinco fatores limitantes, para pertencer a cada uma das 
categorias de classificação definidas. É também contemplada a possibilidade de 
melhoramento das condições naturais das terras, mediante a adoção dos níveis de 
manejo B e C, expressa por algarismos sublinhados que acompanham as letras 
representativas dos graus de limitação, conforme estabelecido no Quadro 8. Esses 
algarismos representam as classes de viabilidade de melhoramento e expressam, 
em ordem crescente, o aumento dos custos das medidas de correção necessárias 
para se atingir o grau de limitação indicado no quadro-guia. A ausência de 
algarismos sublinhados acompanhando a letra representativa do grau de limitação 
indica não haver possibilidade de melhoramento daquele fator restritivo.  

A classificação da aptidão agrícola é feita, portanto, com base na viabilidade de 
melhoramento dos graus de limitação das condições agrícolas das terras. As terras 
consideradas passíveis de melhoramento parcial ou total são classificadas de acordo 
com as limitações persistentes, tendo em vista os níveis de manejo considerados. 
No caso do nível de manejo A, a classificação é feita de acordo com as condições 
naturais da terra, uma vez que esse nível não implica técnicas de melhoramento.  

A classe de aptidão agrícola, de acordo com os diferentes níveis de manejo, é obtida 
em função do grau limitativo mais forte, referente a qualquer um dos fatores que 
influenciam a sua utilização agrícola: deficiência de fertilidade, deficiência de água, 
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excesso de água (deficiência de oxigênio), susceptibilidade à erosão e 
impedimentos à mecanização.  

As terras consideradas inaptas para lavouras têm suas possibilidades analisadas 
para usos menos intensivos (pastagem plantada, silvicultura ou pastagem natural). 
No entanto, as terras classificadas como inaptas para os diversos tipos de utilização 
considerados têm como alternativa serem indicadas para preservação da flora e da 
fauna, ou algum outro tipo de uso não agrícola.  

A aptidão agrícola das terras da bacia hidrográfica do rio Capibaribe, de acordo com 
a legenda de identificação das unidades de mapeamento dos solos é apresentada 
no ANEXO 1. 
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Quadro 8  – Quadro-guia de avaliação da aptidão agrícola das terras – região tropical úmida. 

APTIDÃO AGRÍCOLA GRAUS DE LIMITAÇÃO DAS CONDIÇÕES AGRÍCOLAS DAS TERR AS PARA OS NÍVEIS DE 
MANEJO A, B e C Tipo 

de utilização 
indicado Grupo Subgrupo Classe 

Deficiência de 
Fertilidade 

Deficiência de 
Água 

Excesso de 
Água 

Suscetibilidade a 
Erosão 

Impedimentos à 
Mecanização 

A B C A B C A B C A B C A B C 

1 
2 
3 

1ABC 
2abc 

3(abc) 
 

BOA 
REGULAR 
RESTRITA 

N/L 
L/M 
M/F 

N/L1 
L1 
M1 

N2 
L2 

L2/M2 

L/M 
M 

M/F 

L/M 
M 

M/F 

L/M 
M 

M/F 

L 
M 

M/F 

L1 
L/M1 
M1 

N/L1 
L2 

L2/M2 

L/M 
M 
F* 

N/L1 
L/M1 
M1 

N2 
N2/L2 

L2 

M 
M/F 
F 

L 
M 

M/F 

N 
L 
M 

LAVOURAS 

4 

4P 
4p 

4(p) 
 

BOA 
REGULAR 
RESTRITA 

 
M1 

M1/F1 
F1 

  
M 

M/F 
F 

  
F1 
F1 
F1 

  
M/F1 

F1 
MF 

  
M/F 
F 
F 

 
PASTAGEM 
PLANTADA 

5 

5S 
5s 

5(s) 

BOA 
REGULAR 
RESTRITA 

 
 
 

M/F1 
F1 
MF 

 
 
 
 

M 
M/F 
F 

 
 
 
 

L1 
L1 

L/M1 
 

 
 
 

F1 
F1 
MF 

 
 
 
 

M/F 
F 
F 

  
SILVICULTURA 

E/OU 
PASTAGEM 
NATURAL 

5N 
5n 

5(n) 
 

BOA 
REGULAR 
RESTRITA 

M/F 
F 

MF 
  

M/F 
F 

MF 
  

M/F 
F 
F 

  
F 
F 
F 

  
MF 
MF 
MF 

  

6 6 

SEM 
APTIDÃO 

AGRÍCOLA 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
PRESERVAÇÃO 

DA FLORA E 
DA FAUNA 

NOTAS: ( 1 ) Os algarismos sublinhados correspondem aos níveis de 
viabilidade de melhoramento das condições agrícolas das terras, os 
demais   representam os grupos de aptidão. 
( - )  Terras sem aptidão para lavouras em geral, devido ao excesso de 
água, podem ser indicadas para arroz de inundação. 
( * )  No caso de grau forte por suscetibilidade à erosão, o grau de 
limitação por deficiência de fertilidade não dever ser maior do que ligeiro a 
moderado para a classe restrita - 3(a). 

 
- Graus de Limitação:           N - Nulo 

                                              L - Ligeiro 
                                                    M - Moderado 

                                             F  - Forte 
                                                         MF  - Muito Forte 
                                                         /  - Intermediário 

Fonte: Ramalho Filho e Beek (1995). 
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Caracterização das classes de aptidão agrícola das terras 

A extensão e a percentagem correspondentes aos grupos, subgrupos e classes de 
aptidão agrícola das terras são apresentadas no Quadro 9, assim como sua 
visualização espacial é representada no MAPA 4 do TOMO V.  

O ANEXO 1 apresenta a classificação da aptidão agrícola das terras da bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe de acordo com a legenda das unidades de 
mapeamento apresentadas no levantamento de baixa e média intensidade dos solos 
do estado de Pernambuco, na escala de 1:100.000 (Araújo Filho, 2000). 

Quadro 9  - Extensão e percentual dos grupos, subgrupos e classes de aptidão 
agrícola das terras. 

Grupo Subgrupo Unidade de 
Mapeamento Área (Km 2) % 

1-Aptidão boa para lavouras em pelo 
menos um dos níveis de manejo A, B 

ou C. 

1(a)BC 

PA’14 29,78 0,40 

PA’15 10,21 0,14 

PA’16 10,96 0,15 

PA’18 20,44 0,27 

PV17 0,51 0,01 

PV24 39,82 0,53 

PV27 14,62 0,20 

PV35 19,98 0,27 

A2 11,52 0,15 

  157,84 2,12 

1(ab)C 
PV29 8,33 0,11 

  8,33 0,11 

1aBC 

PV34 4,52 0,06 

A1 1,81 0,02 

A3 20,68 0,28 

  27,01 0,36 

Subtotal    193,18  2,59 

 

 

 

2-Aptidão regular para lavouras em 
pelo menos um dos níveis de manejo 

A, B ou C. 

 

 

 

2(a)BC 

PA’19 15,48 0,21 

PA’20 21,91 0,29 

PA’22 19,01 0,26 

PV36 37,79 0,51 

PV39 297,32 3,99 

NC3 44,85 0,60 

  436,37 5,86 
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Quadro 9  - Extensão e percentual dos grupos, subgrupos e classes de aptidão 
agrícola das terras. 

Grupo Subgrupo Unidade de 
Mapeamento Área (Km 2) % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Aptidão regular para lavouras em 
pelo menos um dos níveis de manejo 

A, B ou C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(ab)c LV1 39,98 0,54 

PV12 7,90 0,11 

PV13 34,60 0,46 

PV14 232,29 3,12 

PV30 51,33 0,69 

PV31 2,26 0,03 

  368,36 4,94 

2(b)c 

LA2 1,74 0,02 

LA3 53,19 0,71 

LA4 30,35 0,41 

LA8 20,12 0,27 

LA9 1,11 0,01 

LA’2 72,76 0,98 

LA’3 22,95 0,31 

PA6 3,18 0,04 

PA’2 9,43 0,13 

G1 25,65 0,34 

RE6 16,10 0,22 

RE7 1,77 0,02 

RE8 7,30 0,10 

RE9 5,33 0,07 

RE11 79,48 1,07 

RE12 9,35 0,13 

  359,80 4,83 

2ab 

PV37 31,60 0,42 

PV48 91,46 1,23 

V1 121,59 1,63 

V2 16,10 0,22 

  260,75 3,50 

2ab(c) 
NC10 6,03 0,08 

NCpl 1 3,81 0,05 

Continuação 



48 
 

 

Quadro 9  - Extensão e percentual dos grupos, subgrupos e classes de aptidão 
agrícola das terras. 

Grupo Subgrupo Unidade de 
Mapeamento Área (Km 2) % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Aptidão regular para lavouras em 
pelo menos um dos níveis de manejo 

A, B ou C. 

NCpl 4 255,83 3,43 

PL3 4,76 0,06 

PL6 260,72 3,50 

PL7 45,14 0,61 

PL8 63,30 0,85 

  639,59 8,58 

2abc 

PV41 17,40 0,23 

PV42 26,56 0,36 

PV43 29,83 0,40 

PV47 33,57 0,45 

NC1 47,15 0,63 

NC2 29,22 0,39 

NCpl 2 0,87 0,01 

A5 13,94 0,19 

A6 47,57 0,64 

A7 20,09 0,27 

A8 34,87 0,47 

A9 30,46 0,41 

  331,52 4,45 

2b(c) 
G4 36,04 0,48 

  36,04 0,48 

Subtotal    2.432,42  32,64 

3-Aptidão restrita para lavouras em 
pelo menos um dos níveis de manejo 

A, B ou C. 

3(abc) 
PV3 6,81 0,09 

  6,81 0,09 

3(bc) 

G3 18,87 0,25 

G5 0,35 0,00 

  19,22 0,26 

3(c) 

P2 30,85 0,41 

G6 39,71 0,53 

  70,57 0,95 

Subtotal    96,60  1,30 

Continuação 
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Quadro 9  - Extensão e percentual dos grupos, subgrupos e classes de aptidão 
agrícola das terras. 

Grupo Subgrupo Unidade de 
Mapeamento Área (Km 2) % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Aptidão boa, regular ou restrita para 
pastagem plantada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(p) 

PA’27 16,18 0,22 

NC11 35,47 0,48 

PL18 30,19 0,41 

PL19 99,57 1,34 

PL20 581,65 7,81 

PL21 73,57 0,99 

PL22 54,15 0,73 

PL23 77,90 1,05 

PL24 29,61 0,40 

PS2 168,75 2,26 

C12 8,58 0,12 

V3 0,78 0,01 

V6 43,91 0,59 

RE14 4,51 0,06 

RE15 81,26 1,09 

RE16 2,20 0,03 

R20N 18,68 0,25 

R21 106,60 1,43 

R22 23,93 0,32 

R23 175,19 2,35 

R24 12,71 0,17 

R25 45,37 0,61 

R26 48,87 0,66 

R36 7,98 0,11 

R36A 38,31 0,51 

R40A 7,88 0,11 

R58 37,58 0,50 

  1.831,36 24,58 

4P 

PV44 106,78 1,43 

PE3 1,18 0,02 

PL11 10,63 0,14 

Continuação 
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Quadro 9  - Extensão e percentual dos grupos, subgrupos e classes de aptidão 
agrícola das terras. 

Grupo Subgrupo Unidade de 
Mapeamento Área (Km 2) % 

 

 

 

4-Aptidão boa, regular ou restrita para 
pastagem plantada 

PL12 90,49 1,21 

PL14 180,27 2,42 

PL15 64,16 0,86 

R6 0,05 0,00 

R7 13,04 0,17 

R11 87,56 1,17 

  554,17 7,44 

Subtotal    2.385,53  32,01 

5-Aptidão boa, regular ou restrita para 
silvicultura e/ou pastagem natural 

5(n) 

NC13 195,75 2,63 

NC17 11,27 0,15 

PS15 524,87 7,04 

C15 4,04 0,05 

RE25 15,81 0,21 

R49 13,10 0,18 

R51 31,52 0,42 

R52 165,33 2,22 

R55 6,37 0,09 

R56 6,80 0,09 

R73 2,69 0,04 

  977,56 13,12 

5(s) 
PV22 67,96 0,91 

  67,96 0,91 

5N 
NCpl 5 18,24 0,24 

  18,24 0,24 

5S 

PA10 10,09 0,14 

PA’14 24,70 0,33 

PV7 14,06 0,19 

PV20 67,12 0,90 

  115,98 1,56 

Subtotal    1.179,73  15,83 

 6 PA'8 55,33 0,74 

Continuação 
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Quadro 9  - Extensão e percentual dos grupos, subgrupos e classes de aptidão 
agrícola das terras. 

Grupo Subgrupo Unidade de 
Mapeamento Área (Km 2) % 

6 - Terras sem aptidão para uso 
agrícola 

PA’ 9 33,35 0,45 

PV10 3,91 0,05 

PV11 34,02 0,46 

PV15 93,97 1,26 

PV23 52,67 0,71 

PV32 31,41 0,42 

PV40 74,22 1,00 

PV45 33,27 0,45 

PV46 182,62 2,45 

AQ1A 0,77 0,01 

R3 27,16 0,36 

R8 4,11 0,06 

R13 16,16 0,22 

R14 183,61 2,46 

R15 27,76 0,37 

R27 115,89 1,56 

R28 13,44 0,18 

R29 51,91 0,70 

R40 1,82 0,02 

R60 19,60 0,26 

R74 15,13 0,20 

Espelho 
d'água 

38,69 0,52 

Área Urbana 53,83 0,72 

Subtotal    1.164,64  15,63 

TOTAL 7.452,10 100,00 

Após análise da aptidão agrícola verificou-se que 32,64% das terras pertencem ao 
grupo 2, 32,01% pertencem ao grupo 4, 15,83% são pertencentes ao grupo 5, 
15,63% correspondem ao grupo 6 e 2,59% ao grupo 1.  

GRUPO 1 - Terras com aptidão boa para lavouras de ciclo curto e/ou longo em pelo 
menos um dos níveis de manejo. Este grupo ocupa pouco mais de 2% da superfície 
total da bacia, correspondente às melhores terras, ou seja, aquelas que apresentam 

Continuação 
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os desvios mínimos em relação aos cinco fatores limitantes considerados para um 
solo referência (Ramalho Filho et al., 1995) em pelo menos um nível de manejo.   

Em essência, os solos pertencentes ao grupo 1 são concomitantemente eutróficos, 
relevo dominante plano ou suave ondulado, sem impedimentos à mecanização, 
profundidade efetiva suficiente para o desenvolvimento radicular, sem problemas de 
encharcamento e ocorrentes em ambientes com período seco não superior a cinco 
meses.  

Quanto a sua distribuição, ocorrem em pequenas manchas na UAs 1 e 2. Já nas 
UAs 3 e 4 ocorrem de forma concentrada no limite entre as duas unidades ocupando 
terras dos municípios de Paudalho, Carpina, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga 
Feira Nova e Limoeiro. 

Subgrupos: 

1 (a)BC - Terras com aptidão boa para lavouras nos níveis de manejo B e C e 
restrita no nível A. 

1 (ab)C - Terras com aptidão boa para lavouras no nível de manejo C e restrita nos 
níveis A e B. 

1 aBC - Terras com aptidão boa para lavouras nos níveis de manejo B e C e regular 
no nível A. 

GRUPO 2 - Terras com aptidão regular para lavouras de ciclo curto e/ou longo em 
pelo menos um dos níveis de manejo. Caracterizam-se pela boa fertilidade natural, 
associada à topografia suave. Em geral, referem-se a áreas de várzeas, ou de 
relevos rebaixados, com frequência a elas associadas, em que a fertilidade 
moderada a alta dos solos propicia condições ao uso no manejo primitivo, enquanto 
o relevo aplainado facilita as operações mecanizadas. São terras, portanto, aptas ao 
uso com lavouras em qualquer um dos três níveis de manejo. 

É o grupo de maior abrangência na bacia ocupando 2.432,42km2, equivalentes a 
aproximadamente 32,6%. Ocurrem em toda a extensão da bacia, embora sua maior 
concentração ocorra nas UAs 3 e 4. 

Subgrupos: 

2(a)bc - Terras com aptidão regular para lavouras nos níveis de manejo B e C e 
restrita no nível A. 

2(ab)c - Terras com aptidão regular para lavouras no nível de manejo C e restrita 
nos níveis A e B. 

2(b)c - Terras com aptidão regular para lavouras no nível de manejo C, restrita no 
nível B e inapta no A. 

2ab - Terras com aptidão regular para lavouras nos níveis de manejo A e B e inapta  
no nível C. 



53 
 

 

2ab(c) - Terras com aptidão regular para lavouras nos níveis de manejo A e B e 
restrita  no nível C. 

2abc - Terras com aptidão regular para lavouras nos níveis de manejo A, B e C. 

2b(c) - Terras com aptidão regular para lavouras no nível de manejo B, restrita no 
nível C e inapta no A. 

GRUPO 3 - Terras com aptidão restrita para lavouras de ciclo curto e/ou longo em 
pelo menos um dos níveis de manejo. Corresponde bassicamento aos gleissolos 
onde o excesso de água e o impedimento a mecanização constituem as principais 
limitações ao uso. Estas terras representam apenas 1,3% da bacia, com ocorrência 
a sudeste da UA1 e ao Norte da UA4, não sendo registrada a sua ocorrência nas 
UAs 2 e 3. 

Subgrupos: 

3(abc) - Terras com aptidão restrita para lavouras nos níveis de manejo A, B e C. 

3(bc) - Terras com aptidão restrita para lavouras nos níveis de manejo B e C e 
inapta no nível A. 

3(c) - Terras com aptidão restrita para lavouras no nível de manejo C e inapta no 
nível A e B. 

GRUPO 4 - Terras com aptidão boa, regular ou restrita para pastagem plantada e 
que são terras inviáveis ao uso com lavouras. Caracterizam-se em geral pela 
elevada susceptibilidade à erosão e severas dificuldades de mecanização, ou por 
forte deficiência de fertilidade associada a condições de má drenagem. Estas terras 
correspondem a 32% da superfície da bacia o que equivale a 2.385,53km2, ocorre 
nas UAs 1, 2 e 3, com maior concentração nas UAs 2 e 3. 

Subgrupos: 

4P – Terras com aptidão boa para pastagem plantada. 

4(p) - Terras com aptidão restrita para pastagem plantada. 

GRUPO 5 - Terras com aptidão boa, regular ou restrita para silvicultura e/ou 
pastagem natural, ocupa 1.179,73km2 que corresponde a 15,83% da superfície total 
da bacia. Estão presentes ao norte da UA4, onde o principal fator limitante ao uso 
agrícola é o relevo bastante movimentado e noroeste da UA1 onde a principal 
limitação ao uso agrícola é a deficiência hídrica típica do alto Capibaribe. 

Subgrupos: 

5(n) - Terras com aptidão restrita para pastagem natural. 

5(s) - Terras com aptidão restrita para silvicultura. 

5N - Terras com aptidão boa para pastagem. 
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5S - Terras com aptidão boa para silvicultura. 

GRUPO 6 - Esse grupo, representado pelo número 6, corresponde a terras que 
apresentam fortes limitações ao uso agrícola devido, sobretudo, à elevada 
susceptibilidade à erosão, condicionada principalmente pelo relevo movimentado, 
em geral montanhoso ou escarpado.  

1.1.5 Recursos minerais 

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe é pobre em recursos minerais metálicos, 
sendo registrado no banco de dados da CPRM (GEOBANK) 112 jazimentos de 
substâncias minerais. Os recursos observados são: água mineral, água termal, 
areia, argila, berílio, calcário, cálcio, feldspato, ferro, granito, quartzo, rocha 
ornamental, sienito e titânio, sendo que granito, rocha ornamental, argila, mármore e 
água mineral representam 85 jazimentos que corresponde a 75,89% dos recursos 
presentes na bacia (MAPA 5 do TOMO V). 

Os granitos e rochas ornamentais localizam-se no alto Capibaribe, com jazimentos 
nos municípios de Caruaru, Toritama, Brejo da Madre de Deus, Jataúba, Belo 
Jardim, Pesqueira, Tacaimbó, Santa Cruz do Capibaribe, São Caetano e 
Cachoeirinha. A argila encontra-se distribuída em toda a extensão da bacia, com 
ocorrência nos municípios de Paudalho, Camaragibe, Recife, Vitória de Santo Antão, 
Lagoa do Itaenga, Limoeiro, Brejo da Madre de Deus, Belo Jardim, Tacaimbó e São 
Caetano, sendo que, em Limoeiro existe reserva inferida de 135.000 t. O mármore 
ocorre nos municípios de Vertente do Lério, Gravatá, Brejo da Madre de Deus, 
Surubim, Santa Cruz do Capibaribe e Taquaritinga do Norte, existindo reserva 
inferida da ordem de 20.000.000 t. em Gravatá A água mineral ocorre em jazimentos 
localizados nos municípios de Paudalho, Camaragibe, Recife, São Lourenço da 
mata e Brejo da Madre de Deus. 

Quanto a exploração dos bens minerais, existem 258 processos minerários 
registrados no Sistema de Informações Geográficas da Mineração-SIGMINE do 
Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM. Estes processos encontram-
se em diferentes fases, sendo, 112 autorizações de pesquisa, 49 requerimentos de 
pesquisa, trinta (30) licenciamentos, vinte e dois (22) requerimentos de 
licenciamento, vinte e um (21) disponibilidades, dezoito (18) concessões de lavra, 
cinco (05) requerimentos de lavra e um (01) requerimento de registro de extração, 
perfazendo uma extensão de 145.529,54ha. Os bens minerais mais requeridos são 
calcário, areia e granito com 45, 44 e 39 processos respectivamente.  

O Quadro 10 apresenta um panorama da bacia no que tange à reservas minerais e 
o ANEXO 2 relaciona as substâncias constantes do cadastro mineiro. 



Quadro 1 0 - Reservas minerais na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

Código Substância  Local Município Lat. Long. Rocha encaixante/ 
hospedeira 

Grau de 
importância 

Status 
econômico  Reserva 

21175 Mármore Alto Vermelho 
Vertente do 
Lério 

-7,78 -35,83 Rocha metassedimentar Depósito Mina  

21176 Mármore 
Fazenda Olho 
D'Água da 
Baraúna 

Gravatá -8,10 -35,63 Gnaisse e Mármore Depósito Mina 
R. Inferida: 

20.000.000t 

21191 Ferro Tamanduá Passira -7,95 -35,47 Migmatito e Anortosito Depósito Mina  

21193 Ferro Sítio Varame Passira -8,02 -35,54 Andesito e Anortosito Depósito Garimpo  

21194 Ferro Bengala Passira -8,02 -35,48 Anortosito e Anfibolito Depósito Garimpo  

21836 Berílio Fazenda Nova 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,17 -36,17 Granodiorito e Pegmatito    

21844 Mármore São Paulo 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,11 -36,27 Gnaisse    

21845 Mármore São Pedro 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,10 -36,26 Gnaisse    

21846 Mármore Umbuzeiro 
Brejo da Madre 
de Deus -8,11 -36,28 Gnaisse    

21847 Mármore Mandaçaia 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,09 -36,22 Gnaisse    

21848 Mármore Miguel Velho 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,02 -36,25 Gnaisse    

21872 Cálcio Fazenda Nova 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,15 -36,18 Granodiorito    
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Quadro 1 0 - Reservas minerais na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

Código Substância  Local Município Lat. Long. Rocha encaixante/ 
hospedeira 

Grau de 
importância 

Status 
econômico  Reserva 

21905 Feldspato Lages I Caruaru -8,07 -36,04 Granodiorito e Pegmatito    

21906 Feldspato Lages II Caruaru -8,07 -36,05 Granodiorito e Pegmatito    

21907 Feldspato 
Fazenda Santo 
Antônio 

Caruaru -8,05 -36,07 Granodiorito e Pegmatito    

21908 Feldspato Fazenda Boa 
Esperança 

Caruaru -8,04 -36,05     

21909 Feldspato Queimadas Caruaru -8,05 -36,06 Granodiorito e Pegmatito    

21930 Quartzo Boqueirão Belo Jardim -8,23 -36,47     

21931 Quartzo Fazenda Nanna 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,21 -36,19     

21938 Quartzo Fazenda Velha 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,21 -36,19     

21941 Titânio Sítio Cafundó Poção -8,18 -36,68     

22056 Ferro Fazenda Tão Passira -7,97 -35,52     

22107 Mármore 
Santa 
Cecília/Jacu 

Surubim -7,77 -35,86 Biotita gnaisse e Mármore Depósito Mina  

22131 Argila Tiúma Paudalho -7,97 -35,13  Depósito Mina  

22845 Argila 
Engenho 
Camaragibe 

Camaragibe -8,02 -34,98  Depósito Mina  

Continuação 
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Quadro 1 0 - Reservas minerais na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

Código Substância  Local Município Lat. Long. Rocha encaixante/ 
hospedeira 

Grau de 
importância 

Status 
econômico  Reserva 

22846 Argila Sítio Lages Recife -8,04 -34,94     

22847 Argila Bela Vista Recife -8,04 -34,93     

22857 Calcário 
Fazenda 
Cotunguba 

Gravatá -8,11 -35,51 Gnaisse    

22858 Ferro Fazenda Avencas Gravatá -8,08 -35,50     

22859 Ferro Fazenda São Luís Passira -8,05 -35,53     

22860 Ferro Fazenda 
Cacimbinhas 

Passira -8,05 -35,47     

22869 Granito Cachoeira Seca Caruaru -8,10 -36,04 
Gnaisse e Biotita 
sienogranito 

Depósito 
Não 

explotado 
 

24561 
Rocha 
ornamental 

Toritama Toritama -8,01 -36,06 Ortognaisse e Sienito    

24562 
Rocha 
ornamental 

Fazenda Boa 
Vista/Sítio 
Caldeirão 

Brejo da Madre 
de Deus 

-8,06 -36,34 Ortognaisse e Granito    

24563 Granito Serra das Araras Caruaru -8,12 -36,05     

24564 Granito Baixo do Matias Caruaru -8,12 -36,09     

24565 Granito Sítio João Correia Caruaru -8,10 -36,03     

24566 Rocha 
ornamental 

Sítio Furnas Brejo da Madre 
de Deus 

-8,13 -36,33 Ortognaisse tonalítico e 
Granito pórfiro 
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Quadro 1 0 - Reservas minerais na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

Código Substância  Local Município Lat. Long. Rocha encaixante/ 
hospedeira 

Grau de 
importância 

Status 
econômico  Reserva 

24567 Rocha 
ornamental 

Serra da Boa 
Vista 

Brejo da Madre 
de Deus 

-8,14 -36,38 Gnaisse e Granito pórfiro    

24568 Rocha 
ornamental 

Sítio Pocinho 
D'Água 

Brejo da Madre 
de Deus 

-8,15 -36,20 Ortognaisse e Granodiorito    

24569 
Rocha 
ornamental 

Sítio Logradouro 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,16 -36,17 Ortognaisse e Monzonito    

24570 Granito Sítio Boa Ventura Jataúba -8,17 -36,68  Depósito Mina  

24571 Granito 
Vila Fazenda 
Nova 

Brejo da Madre 
de Deus 

-8,17 -36,19     

24572 
Rocha 
ornamental 

Fazenda Velha 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,19 -36,19 Ortognaisse e Granodiorito    

24573 
Rocha 
ornamental 

Povoado do 
Xucurú 

Belo Jardim -8,21 -36,47 Ortognaisse e Granito    

24574 Granito 
Distrito de 
Carapatós 

Brejo da Madre 
de Deus -8,21 -36,21     

24683 Água mineral Aldeia Paudalho -7,94 -35,04  Depósito Mina  

24694 Água mineral 
Bairro Novo 
Redentor 

Camaragibe -7,97 -35,01  Depósito Mina  

24695 Água mineral Privê Araçá Camaragibe -7,95 -35,03  Depósito Mina  

24903 Água mineral 
Loteamento 
Joaquim Ribeiro 

Recife -8,03 -34,96  Depósito Mina  

Continuação 
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Quadro 1 0 - Reservas minerais na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

Código Substância  Local Município Lat. Long. Rocha encaixante/ 
hospedeira 

Grau de 
importância 

Status 
econômico  Reserva 

24905 
Água mineral 

Fazenda 
Mussaiba 

São Lourenço 
da Mata 

-8,05 -35,02  Depósito Mina  

24912 Água termal Sede Salgadinho -7,94 -35,63  Depósito Mina  

41087 Rocha 
ornamental 

Sítio da Viúva Toritama -8,00 -36,04 Ortognaisse Depósito Mina  

41088 Sienito Sítio Fundão Toritama -8,01 -36,05 Ortognaisse    

41089 
Rocha 
ornamental 

Sítio Santa Maria Toritama -8,02 -36,08 Ortognaisse Depósito Mina  

41118 
Rocha 
ornamental 

Perpétuo Socorro Caruaru -8,12 -36,09 
Gnaisse granodiorítico e 
Ortognaisse 

   

41142 
Rocha 
ornamental 

Fazenda Riacho 
Doce 

Caruaru -8,13 -36,07 
Gnaisse granítico e Biotita 
granito 

   

41143 
Rocha 
ornamental 

Trevo I Caruaru -8,10 -36,04 
Ortognaisse e Biotita 
sienogranito 

Depósito Mina  

41144 
Rocha 
ornamental Trevo II Caruaru -8,12 -36,04 

Ortognaisse e Biotita 
granito    

41145 
Rocha 
ornamental 

Sítio Grota Funda Caruaru -8,16 -36,02 Ortognaisse e Gabronorito Depósito Mina  

41147 
Rocha 
ornamental 

Serra da Melancia 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,12 -36,40 
Ortognaisse e Biotita 
granito 

   

41148 
Rocha 
ornamental 

Serra do Socovão Pesqueira -8,22 -36,59 
Ortognaisse e Biotita 
granito 
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Quadro 1 0 - Reservas minerais na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

Código Substância  Local Município Lat. Long. Rocha encaixante/ 
hospedeira 

Grau de 
importância 

Status 
econômico  Reserva 

41172 
Argila 

Fazenda Dois 
Corações (várzea 
do rio Tapacurá) 

Vitória de Santo 
Antão -8,10 -35,26 Alúvio    

4174 Areia 
Sitio Campinas 
(leito do rio 
Tapacurá) 

Vitória de Santo 
Antão 

-8,12 -35,33 Não identificada Depósito Garimpo 
R. Inferida: 
8.000m³ 

41190 Argila 
Camboa(Várzea 
do rio Capibaribe) 

Lagoa do 
Itaenga 

-7,89 -35,28 Alúvio Depósito Garimpo  

41191 Argila 
Fazenda Duas 
Pedras(várzea do 
rio Capibaribe) 

Limoeiro -7,90 -35,48 Alúvio Depósito Garimpo 
R. Inferida: 
135.000t 

41192 Areia 
Fazenda Duas 
Pedras(leito seco 
do rio Capibaribe) 

Limoeiro -7,90 -35,48 Não identificada Depósito Garimpo 
R. Inferida: 
15.000m³ 

41193 Argila 

Engenho 
Mussurepe 
(várzea do rio 
Capibaribe) 

Paudalho -7,91 -35,13 Alúvio Depósito Garimpo  

50689 Feldspato Fazenda Extrema Bezerros -8,10 -35,71     

50701 Mármore Vertente do Lério Surubim -7,78 -35,86  Depósito Mina  

50702 Mármore Quixaba/ 
Gameleira 

Santa Cruz do 
Capibaribe 

-7,91 -36,27  Depósito Mina  

50703 Mármore Poço Fundo 
Santa Cruz do 
Capibaribe 

-7,94 -36,37  Depósito Mina  

Continuação 
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Quadro 1 0 - Reservas minerais na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

Código Substância  Local Município Lat. Long. Rocha encaixante/ 
hospedeira 

Grau de 
importância 

Status 
econômico  Reserva 

50704 
Mármore Areal/Macacos 

Santa Cruz do 
Capibaribe 

-7,83 -36,42  Depósito Mina  

5005 Mármore Grude/Gerimum Taquaritinga do 
Norte 

-7,85 -36,19     

50718 
Rocha 
ornamental 

Sítio Bonito Tacaimbó -8,27 -36,30 Quartzo sienito Depósito Mina  

50740 
Rocha 
ornamental 

Grota Funda Caruaru -8,16 -36,02 Granodiorito Depósito Mina  

50750 
Rocha 
ornamental 

Sítio da Viúva Toritama -8,00 -36,04 Sienito Depósito Mina  

50857 
Rocha 
ornamental 

Sítio Amarela 
Santa Cruz do 
Capibaribe 

-7,96 -36,15 Quartzo diorito Depósito Mina  

53247 Granito 
Sitio Pocinho 
D´Água 

Brejo da Madre 
de Deus -8,16 -36,18  Depósito Mina  

53248 Granito 
Sítio Pocinho 
D´Água 

Brejo da Madre 
de Deus 

-8,01 -36,18  Depósito Mina  

53249 Água mineral Fazenda Nova 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,03 -36,19  Depósito Mina  

53250 Água mineral Fazenda Nova 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,03 -36,19  Depósito Mina  

53251 Granito Sítio Logradouro 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,01 -36,17  Ocorrência 
Não 
explotado 
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Quadro 1 0 - Reservas minerais na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

Código Substância  Local Município Lat. Long. Rocha encaixante/ 
hospedeira 

Grau de 
importância 

Status 
econômico  Reserva 

 

53252 
Granito 

Faz. Boa 
Vista/Sitio 
Caldeirao 

Brejo da Madre 
de Deus -8,01 -36,34  Ocorrência 

Não 
explotado  

53253 Granito Sítio Pocinho 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,00 -36,20  Ocorrência 
Não 
explotado 

 

53254 Granito 
Serra da Boa 
Vista 

Brejo da Madre 
de Deus 

-8,00 -36,38  Ocorrência 
Não 
explotado 

 

53255 Granito Serra da Melancia 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,01 -36,40  Ocorrência 
Não 
explotado 

 

53256 Granito Sítio Furnas 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,00 -36,33  Ocorrência 
Não 
explotado 

 

53257 Granito Fazenda Velha 
Brejo da Madre 
de Deus -8,03 -36,19  Depósito Mina  

53258 Água mineral Altinho Altinho -8,04 -36,07  Depósito Mina  

53259 Berílio Altinho Altinho -8,04 -36,09  Depósito Mina  

53260 Argila Altinho 
Brejo da Madre 
de Deus 

-8,04 -36,03  Depósito Mina  

53261 Água mineral Fazenda Paraíso Altinho -8,03 -36,05  Depósito Mina  

53262 Granito Sítio Taboquinha Belo Jardim -8,03 -36,48  Ocorrência 
Não 
explotado 

 

53264 Granito Xucuru Belo Jardim -8,03 -36,47  Ocorrência 
Não 
explotado 
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Quadro 1 0 - Reservas minerais na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

Código Substância  Local Município Lat. Long. Rocha encaixante/ 
hospedeira 

Grau de 
importância 

Status 
econômico  Reserva 

53265 
Argila 

Fazenda 
Genipapo 

Belo Jardim -8,02 -36,34  Depósito Mina  

53266 Argila Belo Jardim Belo Jardim -8,00 -36,29  Depósito Mina  

53267 Argila 
Fazenda Malhada 
dos Cavalos 
Norte 

Tacaimbó -8,03 -36,26  Depósito Mina  

53268 Argila 
Fazenda Malhada 
dos Cavalos 
Norte 

Tacaimbó -8,03 -36,26  Depósito Mina  

53269 Argila Fazenda Malhada Belo Jardim -8,03 -36,26  Depósito Mina  

53270 Argila Fazenda Jurema Tacaimbó -8,03 -36,22  Depósito Mina  

53271 Argila 
Fazenda Belo 
Horizonte e Rec. 
do Genipapo 

Tacaimbó -8,02 -36,34  Depósito Mina  

53272 Argila Gamboa São Caetano -8,03 -36,15  Depósito Mina  

53273 Areia Sitio Camboa São Caetano -8,02 -36,12  Depósito Mina  

53274 Areia Sitio Posse São Caetano -8,02 -36,06  Depósito Mina  

53275 Granito Serra da Onça São Caetano -8,02 -36,19  Depósito Mina  

53276 Granito Sitio Lagoinha São Caetano -8,03 -36,13  Ocorrência 
Não 
explotado 
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Quadro 1 0 - Reservas minerais na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

Código Substância  Local Município Lat. Long. Rocha encaixante/ 
hospedeira 

Grau de 
importância 

Status 
econômico  Reserva 

53277 
Granito Sitio Bonito Cachoeirinha -8,05 -36,30  Ocorrência 

Não 
explotado 

 

53278 Granito Sitio São 
Francisco 

Cachoeirinha -8,05 -36,27  Depósito Mina  

53279 Granito Sitio Fundão Toritama -8,01 -36,05  Ocorrência 
Não 
explotado 

 

53280 Granito Sito Sta. Maria Toritama -8,01 -36,08  Depósito Mina  

53281 Granito Toritama Toritama -8,01 -36,06  Ocorrência 
Não 
explotado 

 

Fonte: GEOBANK (Banco de dados da CPRM). 

Continuação 
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1.1.6 Processos naturais e riscos associados 

Graves desastres naturais (espontâneos ou induzidos) têm chamado a atenção em 
todo o mundo, especialmente pela divulgação da importância das mudanças 
climáticas em curso, no desencadeamento desses acidentes, afetando todo o 
planeta. Esses desastres, que fazem parte da própria história da humanidade vêm 
se repetindo e agravando em muitos países, especialmente nos menos 
desenvolvidos e, em áreas mais pobres e mais vulneráveis a perdas de vidas e de 
patrimônio. 

Desde os anos 90, quando foi instituída pela ONU a Década Internacional de 
Redução de Desastres (IDNDR)1 até os dias atuais com a continuidade do programa 
pela Estratégia Internacional de Redução de Desastres (ISDR)2, vários trabalhos e 
pesquisas vem sendo realizados em regime de cooperação pelos mais de 170 
países signatários, entre eles o Brasil, com uma vasta produção de conhecimentos 
técnico-científicos e boas práticas de gestão de risco, que se encontram disponíveis 
no site www.unisdr.org.  

No caso de Pernambuco são conhecidos vários fenômenos destrutivos, associados 
a processos naturais associados ao equilíbrio das massas continentais e oceânicas 
sob o efeito do clima, como a erosão costeira, os deslizamentos, as inundações, as 
erosões hídricas, as secas e a desertificação; de forma mais localizada, também é 
cada vez mais frequente a ocorrência de abalos sísmicos, causados por eventos 
tectônicos internos, ao longo do Lineamento Pernambuco.  

Assim visto, praticamente todo o território do estado oferece algum tipo e grau de 
risco, que vem exigindo um plano estadual para a gestão integrada desses riscos, 
agregando energias e competências das três instâncias governamentais, além das 
não governamentais e da sociedade de modo geral, para a construção e 
implementação de um modelo de gestão compatível com a importância dos 
desastres, que seja focado na análise dos riscos e na adoção de medidas 
preventivas estruturais e não estruturais, cabíveis. 

De acordo com a classificação de riscos internacionalmente adotada, esses riscos 
são agrupados em 2 categorias: 

• Riscos geológicos (deslizamentos e sismos); 

• riscos hidrometeorológicos (inundações, secas, erosão hídrica e erosão 
costeira). 

Em Pernambuco, são os processos hidrometeorológicos, além dos deslizamentos, 
os que trazem maiores perdas econômicas e sociais; no caso dos sismos, que são 
processos tectônicos, estes restringem-se à dissipação de energia sísmica em feixes 
de falhas do Lineamento Pernambuco, com poucas perdas materiais. No entanto, a 
frequência com que vêm ocorrendo eventos sísmicos de intensidades entre 2 e 4 
graus na escala Richter, tem deixado a população assustada e as defesas civis 
atentas, razão pela qual uma rede de sismógrafos vem sendo progressivamente 

                                                 
1 International Decade for Natural Disaster Reduction 
2 International Strategy for Disaster Reduction 
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ampliada na região, especialmente nos municípios de Caruaru, São Caetano e 
Alagoinha. 

No banco de dados do IPT e registros da Defesa Civil do Estado, constam 217 
mortes em Pernambuco, causadas apenas por deslizamentos nas três últimas 
décadas. Não há dados consistentes sobre óbitos por outras modalidades de risco, 
mas pode-se admitir um número significativamente maior de pessoas vitimadas por 
inundações (incluindo doenças de veiculação hídrica, desencadeadas pelo contato 
com as águas poluídas nas áreas urbanas) e uma grande perda silenciosa de vidas 
ao longo dos períodos de secas, resultante da subalimentação, consumo de águas 
poluídas e desnutrição.  

Nos municípios mais afetados por desastres naturais na bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe, existem registros principalmente das inundações (com maior amplitude 
geográfica) e das cheias (mais restritas às margens ocupadas das planícies 
aluviais), além dos deslizamentos e da erosão hídrica e costeira (Quadro 11). 

Quadro 11  – Municípios afetados na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 
Município Tipos de Desastres 
Recife inundação, deslizamento, erosão hídrica e erosão costeira 
Camaragibe deslizamento e erosão hídrica 
São Lourenço da Mata deslizamento e inundação 
Moreno inundação 
Vitória de Santo Antão inundação 
Pombos inundação 
Paudalho  inundação 
Limoeiro (PE-50) inundação 
Surubim (acesso Jucazinho) inundação 
Salgadinho inundação 
Toritama inundação 
Santa Cruz do Capibaribe inundação 

1.2 COBERTURA VEGETAL E BIODIVERSIDADE TERRESTRE 

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe, das nascentes dos rios que a compõem até a 
sua foz, em Recife, percorre paisagens incluídas nos biomas caatinga e mata 
Atlântica. A grande variedade de solos e relevo deu origem à elevada diversidade de 
ambientes que, no entanto, foram em grande parte uniformizados e simplificados 
pela ação humana. Segundo o Atlas das Bacias Hidrográficas de Pernambuco 
(Pernambuco, 2006), a bacia hidrográfica do rio Capibaribe inclui as regiões 
fitogeográficas do Sertão, do Agreste, da mata (com suas divisões em mata Úmida e 
mata Seca) e Litoral.  

Os dois primeiros terços da bacia, correspondentes às Unidades de Análise (UA1, 
UA2 e UA3), acham-se no domínio das caatingas que, sensu Andrade-Lima (1960) 
ocorrem no Agreste e no Sertão. O Sertão, no caso da bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe, estaria representado principalmente no município de Jataúba, onde a 
savana-estépica arborizada (caatinga arbustiva pouco densa a aberta) apresenta 
caráter hiperxerófilo mais nítido, dado o índice de aridez elevado (0,63). Galindo et 
al. (2008) consideram essa região como uma projeção da zona fisiográfica do Cariri 
paraibano no Agreste pernambucano. 
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Galindo et al. (2008) caracterizaram a vegetação em área de caatinga em Jataúba, 
diferenciando três ambientes: conservado, moderadamente degradado e degradado, 
percebendo que a densidade absoluta de plantas lenhosas diminuiu de acordo com 
a intensidade de degradação dos solos. Neoglaziovia variegata (caroá) e Cordia 
leucocephala (moleque duro) foram as espécies mais abundantes no ambiente 
conservado, sendo encontradas apenas nesse ambiente; Bromelia laciniosa 
(macambira), Aspidosperma pyrifolium (pereiro) e Caesalpinia pyramidalis 
(catingueira) foram mais abundantes no ambiente moderadamente degradado e C. 
pyramidalis e Sida galheirensis (malva branca), no ambiente degradado. A. 
pyrifolium, S. galheirensis e Jatropha ribifolia (pinhão) ocorreram nos três ambientes, 
embora tenham sido mais abundantes nos ambientes degradados. A presença de 
vegetação mais preservada foi associada a maiores quantidades de cascalhos nos 
horizontes superficiais do solo, maior espessura dos horizontes A + E e teores mais 
elevados de carbono orgânico, enquanto a ocorrência de encrostamento superficial, 
erosão e elevados teores de sódio trocável foram relacionados com a vegetação 
mais degradada (Galindo et al., 2008).  

No mesmo trabalho supracitado, observa-se que não foram encontradas plantas 
com mais de 3,0m de altura no ambiente degradado, caracterizando assim a perda 
do potencial produtivo dos solos que, em regiões áridas, semi-áridas e subúmidas 
secas é considerada como processo de desertificação. Os municípios da bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe que fazem parte da região semi-árida são 
considerados como gravemente afetados por processos de desertificação (MMA, 
2007), mas se pode deduzir, a partir dos estudos de Galindo et al. (2008), que a 
região de Jataúba, a exemplo do Cariri paraibano, pode ser considerada como 
afetada de forma muito grave pelo processo.  

Em todo restante das UA1 e UA2 são raras as áreas de caatinga razoavelmente 
conservadas e dominam grandes extensões de antropismo, onde as fitofisionomias 
originais foram quase completamente substituídas por pastagens e ou campos 
antrópicos com Aristida setifolia (capim-panasco) e Tragus berteronianus 
(carrapicho-de-ovelha) e raras árvores esparsas.  

Os brejos de altitudes ou brejos interioranos são importantes elementos da 
paisagem da bacia hidrográfica do rio Capibaribe, com particularidades climáticas 
resultantes da altitude e do posicionamento do relevo que influem na precipitação e 
temperatura. Em Jataúba, um fragmento remanescente de floresta serrana foi 
estudado por Moura (1997) que classificou a vegetação como floresta estacional 
semidecídua, de baixo porte e com poucas árvores alcançando 10m de altura, 
destacando a presença de Machaerium angustifolium (chifre-de-bode ou mau-
vizinho) e de Pseudobombax marginatum (embiratanha). 

Em Brejo da Madre de Deus, as matas serranas foram substituídas por cultivos, 
restando pequenos fragmentos no Brejo do Bituri, considerados pontos importantes 
de diversidade por Sales et al.(1998), que ali coletaram espécies interessantes do 
ponto de vista florístico como Ditassa rotudifolia (Asclepiadaceae), Maytenus 
districhophylla e M. erythroxylon (Celastraceae), Clusia melchiori (Clusiaceae), 
Doliocarpus macrocarpus (Dilleniaceae), Ocotea caniculata (Lauraceae), Mimosa 
borboremae e M. elliptica (Fabaceae), Senna lechriosperma (Malpighiaceae). Os 
autores ressaltam ainda que no Brejo do Bituri foram coletadas espécies não 
registradas em outros brejos pernambucanos, tais como: Matelea maritima 
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(Asclepiadadeae), Cordia polycephala (Boraginaceae), Maytenus cf. distichophylla e 
M. erytroxylon (Celastraceae), Clusia melchiori (Clusiaceae), Ipomoea nil e Ipomea 
tubata (Convolvulaceae), Mimosa borboremae e M. elliptica (Leguminosae, 
Mimosoideae), Senna lechriosperma (Leguminosae, Caesalpinioideae), Byrsonima 
pedunculata (Malpighiaceae) e Callaeum psilophyllum (Orchidaceae) (Sales et al., 
1998); evidenciando assim a importância da conservação desses fragmentos. 

Um pouco da história de uso da terra dos brejos do Agreste pode ser compreendida 
pelo relato de Ferreira (1958): 

As condições de fertilidade encontradas nos brejos favorecem grandemente 
o desenvolvimento de uma agricultura diversificada e próspera que se 
destina a abastecer não só os mercados regionais de toda esta área como 
tem também, na cidade de Recife, um centro consumidor dos mais ativos. 
São aí encontradas pequenas roças onde se plantam o café, a mandioca, o 
feijão e até mesmo o fumo; são frequentes as árvores frutíferas como a da 
manga, jaca, abacate, frutas cítricas e pinha, constituindo mesmo a 
fruticultura uma das fontes de economia na região (Ferreira, 1958). 

Taquaritinga do Norte é, ainda hoje, um exemplo de “brejo” que guarda essas 
características: destaca-se como produtora de café orgânico e frutas e pela adoção 
de práticas agroecológicas na agricultura familiar. 

De forma geral, nas áreas de domínio das florestas estacionais, ainda no Agreste, 
pouco se percebe das formações originais, intensamente desmatadas para dar lugar 
a pastagens e aos plantios de algodão, mandioca e agave. O algodão foi um grande 
impulsionador da economia do agreste até ser dizimado por pragas e perder sua 
hegemonia como cultura comercial. Nas pastagens ou campos antrópicos que hoje 
dominam a região, poucas árvores mantêm-se no meio do pasto ou ao longo das 
cercas entre propriedades e espécies como Erythrina velutina (mulungu) e 
Enterolobium contortisiliqum (tamboril)  são testemunhas da flora original. 

O uso das terras na bacia do rio Tapacurá, afluente do Capibaribe, é descrito por 
Braga (2001), no Plano de Gestão Ambiental da bacia como um reflexo “do caráter 
transicional do meio geográfico”, o que também se aplica para a bacia hidrográfica 
do rio Capibaribe: “a Zona da Mata, úmida, monocultora; o Agreste subúmido, 
policultor e pecuário”. Síntese semelhante havia sido usada por Ferreira (1958) “é o 
Agreste essencialmente policultor, em oposição ao litoral, domínio da lavoura 
canavieira por excelência”. 

A policultura praticada em sítios e assentamentos rurais é voltada para o cultivo de 
milho, feijão, macaxeira e batata-doce, além de frutas para autoconsumo, culturas 
comerciais como abacaxi, limão, mandioca, maracujá, inhame e hortaliças, 
resultando em intensas transformações nas paisagens naturais.  

Já no último terço da bacia, em São Lourenço da Mata, Andrade e Rodal (2004) 
descreveram a fisionomia e estrutura de um remanescente de floresta estacional 
semidecidual de terras baixas na mata do Toró, localizada na Estação Ecológica do 
Tapacurá pertencente à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Os 
resultados mostraram uma floresta com o estrato superior acima de 17m de altura, 
com árvores emergentes de mais de 26m, área basal de 24,4m2/ha, sendo 
registrados 85 táxons (DAP≥5,0cm), com Chamaecrista ensiformis, Psychotria 
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capitata e Gustavia augusta como as espécies mais abundantes, destacando-se a 
importância de Pterocarpus rhori, Tabebuia serratifolia, Pterigota brasiliensis, Dialium 
guianense e Caesalpinia echinata. 

Segundo Braga (2001), os remanescentes mais expressivos da bacia do Tapacurá 
são a mata da Buchada, as matas do Toró, do Camucim, do Oiteiro do Pedro, do 
Tapacurá e do engenho Tapacurá e as matas localizadas em Pombos (mata do 
Ronda e Lagoa d’Anta). Outros fragmentos de formações florestais da mata 
Atlântica, remanescentes de florestas ombrófilas e estacionais, podem ser 
encontrados ainda, com fisionomia e estrutura de vegetação secundária, em áreas 
pertencentes a usinas da UA4, em São Lourenço da Mata, muitas vezes nas 
proximidades de rios e riachos.  

Os manguezais do estuário do Capibaribe há muito deram espaço aos aterros da 
cidade de Recife, restando estreitas faixas em áreas inteiramente urbanizadas, em 
parte resultado de replantios realizados com propósitos conservacionistas, onde se 
encontram principalmente Laguncularia racemosa e Avicennia spp. As maiores 
extensões de manguezais do Recife se encontram ao sul da bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe, no Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos – GL2, dos pequenos 
rios litorâneos, onde é possível se identificar trechos desse tipo de floresta palustre 
com 10m de altura, com presença de Rhizophora mangle.  

1.2.1 Áreas de preservação permanente 

As áreas de preservação permanente são áreas protegidas nos termos do código 
florestal brasileiro, cobertas ou não por vegetação, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem 
estar das populações humanas. 

Manguezais, dunas, margens de rios e riachos e o entorno de nascentes e 
reservatórios hídricos são exemplos de áreas de preservação permanente, assim 
consideradas pela Lei 4771/65 (Código Florestal). 

Nessas áreas, a supressão total ou parcial da vegetação só pode se dar com 
autorização prévia do órgão ambiental competente, em caso de utilidade pública ou 
interesse social, ou ainda em situações eventuais consideradas de baixo impacto 
ambiental, previstas em Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA). Essa supressão, quando autorizada, estará associada a medidas 
mitigadoras e compensatórias. Por outro lado, é obrigação legal do proprietário ou 
possuidor de recuperar as áreas de preservação permanente irregularmente 
ocupadas ou que tiveram a vegetação suprimida. 

O instituto das áreas de preservação permanente na legislação brasileira é 
considerado uma limitação administrativa que reafirma a função socioambiental da 
propriedade. 

As áreas de preservação dos rios e riachos que formam a bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe apresentam-se em elevado grau de degradação, quase sempre 
desmatadas ou compostas por espécies exóticas, algumas com caráter invasor. No 
Agreste, são comuns as pastagens estenderem-se até as margens dos cursos 
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d’água e reservatórios, com a presença eventual de árvores isoladas. Na Zona da 
Mata, quando não recobertas por cana-de-açúcar ou vegetação de sítio e roçados 
da pequena agricultura, as áreas de preservação permanente apresentam-se como 
estreitas faixas descontínuas com espécies pioneiras como Cecropia sp (embaúba) 
e Mimosa bimucronata (espinheiro) e exóticas como Syzigium cumini (azeitona-
roxa). Na várzea do Capibaribe, além de vegetação secundária e com várias 
espécies exóticas, ressalta-se a presença de espécies de mangue, com grande 
potencial regenerativo. 

1.2.2 Unidades de conservação e áreas prioritárias para a conservação 

Como áreas protegidas de caráter distinto das áreas de preservação permanente, as 
unidades de conservação são importante instrumento da política ambiental 
brasileira. São definidas como espaços territoriais e seus recursos ambientais, 
incluindo águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituídos pelo poder público da esfera federal, estadual ou municipal, com objetivos 
de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, aos quais 
se aplicam as garantias adequadas de proteção. 

A criação e implantação efetiva de unidades de conservação é uma das estratégias 
de política ambiental prevista na constituição federal, e pretende, entre outros 
objetivos, contribuir para a manutenção da diversidade biológica, proteger espécies 
ameaçadas, promover o desenvolvimento sustentável, a pesquisa, a educação e a 
interpretação ambiental, proteger paisagens de notáveis belezas cênicas assim 
como características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 
espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural, proteger e recuperar os 
recursos hídricos e edáficos, valorizar social e economicamente a diversidade 
biológica e proteger recursos necessários à vida de populações tradicionais.  

Na bacia hidrográfica do rio Capibaribe existe uma unidade de conservação de 
proteção integral, o parque estadual Dois Irmãos, em Recife, protegendo uma 
remanescente importante da mata Atlântica. Existem três RPPN (Reserva Particular 
do Patrimônio Natural), unidade de conservação de uso sustentável, geralmente 
voltada ao ecoturismo e à prática de esportes de natureza. São elas: Pedra do 
Cachorro, em São Caetano (Figura 14); Karawa-tá, em Gravatá, e fazenda Bituri, em 
Brejo da Madre Deus. Serra dos Ventos, em Belo Jardim, foi objeto de um projeto 
aprovado pela aliança da caatinga, visando a criação de RPPN na caatinga e, 
embora o projeto tenha sido aprovado em 2007, não há registros de criação dessa 
unidade. 
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Figura 14 - RPPN Pedra do Cachorro em São Caetano. 

Além dessas, há quatro reservas ecológicas que, embora não atendam aos critérios 
para ser verdadeiras unidades de conservação, já que não têm gestão e objetivos 
definidos, têm restrições de uso determinadas por diploma legal. São elas: mata do 
Toró, mata do Camucim, mata do engenho Tapacurá e mata de Tapacurá. Parte 
dessas matas integra a estação ecológica do Tapacurá que, apesar do título, não se 
constitui em unidade de conservação por não ter sido criada com esse fim, mas 
como um campus de pesquisa da UFRPE (Figura 15).  

 
Figura 15 - Estação ecologica do Tapacurá.  
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Assim, a bacia hidrográfica do rio Capibaribe apresenta 0,05% de sua extensão 
legalmente protegido como unidade de conservação de proteção integral e 0,03% 
sob regime de uso sustentável (RPPN).  

Quanto à necessidade de maiores estudos da biota regional, o Atlas da 
Biodiversidade de Pernambuco (Pernambuco, 2002) apresenta uma proposta de 
classificação de áreas de acordo com sua importância biológica para os diferentes 
grupos de seres vivos e sintetiza essa avaliação com a proposição de áreas 
prioritárias para a conservação da diversidade. O Quadro 12 apresenta a relação 
dessas áreas na bacia hidrográfica do rio Capibaribe, com a respectiva importância 
biológica, relativa a cada grupo de seres vivos considerados. 

Quadro 12  - Áreas da bacia hidrográfica do rio Capibaribe consideradas como 
importantes para a conservação da biodiversidade, de acordo com as informações 
do Atlas de Biodiversidade de Pernambuco (Pernambuco, 2002). 

Grupo 

 

Áreas  Importância biológica 

Vertebrados 

Bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe 

Insuficientemente conhecida 

Tapacurá Extremamente alta 

Bezerrosa (parte) Insuficientemente conhecida 

Taquaritinga do Norte Extremamente alta 

Invertebrados 

Brejo de Taquaritinga Alta 

Serra Negra de Bezerrosa Insuficientemente conhecida 

Região Metropolitana de 
Recife 

Alta 

Mata de Dois Irmãos Extremamente alta 

Algas Rio Capibaribe Insuficientemente conhecida 

Plantas 

Taquaritinga Extremamente alta 

Brejo da Madre Deus Extremamente alta 

Serra do Vento Muito Alta 

Brejo dos Cavalos Extrema 

Serra Negra de Bezerrosa Extremamente alta 

Poçãoa Insuficientemente conhecida 

Tapacurá Extremamente alta 

Fungos e líquens 

Brejo da Madre Deus Insuficientemente conhecida 

Taquaritinga do Norte Insuficientemente conhecida 

Tapacurá Extremamente alta 

Grande Recifea Extremamente alta 

a A imprecisão na localização dessas áreas não permite determinar quanto da área prioritária se 
localiza na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 
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Baseado na classificação das áreas, o Atlas aponta como prioritárias para 
conservação da diversidade, devendo portanto serem objeto de iniciativas como 
inventários biológicos, criação e,ou implementação de planos de manejo de 
unidades de conservação e outros projetos voltados à proteção e à restauração 
ambiental, as seguintes áreas incluídas na bacia hidrográfica do rio Capibaribe: o rio 
Capibaribe, Taquaritinga do Norte, São Lourenço da mata (e, nesse município, 
destaque para Tapacurá), Bezerros, Brejo da Madre Deus, Santa Cruz do 
Capibaribe, Pesqueira e Belo Jardim, não se apresentando, no entanto, a precisa 
delimitação das áreas citadas.  

Em 2007, como uma das atividades do Projeto de Conservação e Utilização 
Sustentável da Diversidade Biológica (PROBIO), foi realizada a revisão das áreas 
prioritárias para conservação e uso sustentável de todos os biomas brasileiros, 
originando um mapa onde essas áreas são apontadas, embora estejam ausentes 
dados precisos de localização e avaliações mais detalhadas dos seus atributos. Na 
bacia hidrográfica do rio Capibaribe pode identificar seis dessas áreas, apresentadas 
no Quadro 13, além de áreas com delimitação imprecisa, compartilhadas com a 
bacia hidrográfica do rio Ipojuca (Ca063, Pesqueira; Ca 075, serra Negra de 
Bezerros e Ma496, Bezerros).  

Quadro 13  - Áreas prioritárias para a conservação e uso sustentável na bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe, instituídas pela Portaria nº9 de 23 de janeiro de 2007. 

Código da área Nome 

Ca 073 Brejo da Madre Deus 

Ca 077 Cabeceiras do Capibaribe 

Ca 08 Brejo de Taquaritinga 

Ma 493 Tapacurá 

MaZc 498 Capibaribe e Tejipió 

MaZc 499 Camaragibe - Tapacurá 
Fonte: Brasil (2007). 

Outro aspecto importante no planejamento de áreas protegidas é a ocorrência de 
espécies ameaçadas de extinção, exigindo-se inventários de fauna e flora e 
constantes monitoramentos nas áreas de remanescentes das formações originais, 
norteados pela listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção instituídas pelas 
instruções normativas MMA Nº03 de 26 de maio de 2003 (fauna) e Nº 06 de 23 de 
setembro de 2008 (flora) (Quadros 14 e 15). Pode-se deduzir a pouca 
representatividade da lista da flora ameaçada em Pernambuco observando o peso 
das espécies da mata Atlântica, notadamente Bromeliaceae e Orquidaceae, 
possivelmente não refletindo as verdadeiras ameaças as quais estão sujeitas 
espécies da caatinga e dos brejos de altitude.  Essas limitações tornam importante 
considerar complementarmente as listas da IUCN (International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources) denominadas red list, constantes 
nos Quadros 16 e 17, úteis para nortear estudos e estratégias de ações e aumentar 
os esforços de pesquisa para atualizar e ampliar a atual relação oficial. Ressalta-se 
que a Instrução Normativa MMA Nº06/2008 determina: 

Art. 5º- Para as espécies consideradas ameaçadas de extinção (...) deverão 
ser desenvolvidos planos de ação com vistas a futura retirada de espécies 
da lista, elaborados e implementados sob a coordenação do Instituto Chico 
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Mendes de Conservação da Biodiversidade e Instituto de Pesquisas Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ, e com a participação de órgãos 
governamentais, da comunidade científica e da sociedade civil organizada, 
em prazo máximo de cinco anos, a contar da publicação desta Instrução 
Normativa. 

Parágrafo Único. As espécies constantes do anexo I são consideradas 
prioritárias para efeito de concessão de apoio financeiro à conservação pelo 
governo federal e deverão receber atenção especial no contexto de 
expansão e gestão do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 
SNUC, inclusive nos planos de conservação ex situ conduzidos no âmbito 
dos jardins botânicos e bancos de germoplasmas brasileiros. 

As áreas prioritárias para a conservação, portanto, devem ser objeto de especial 
atenção para prospecção biológica de forma a identificar a ocorrência dessas 
espécies e apontar, a partir de estudos populacionais, outras espécies ameaçadas. 

Além disso, é fundamental promover a restauração de áreas degradadas e buscar 
alternativas de produção agropecuária sustentável como forma de compatibilizar as 
atividades produtivas com a conservação do solo e da água.  

Quadro 14  - Espécies da flora ameaçadas de extinção em Pernambuco, conforme 
Instrução Normativa no 06, de 23 de setembro de 2008.  

Família Espécie – Nome vulgar Bioma 

Arecaceae Euterpe edulis Mart. (Jussara, palmito) Mata Atlântica 

Bignoniaceae Jacaranda rugosa A.H.Gentry Caatinga 

Bromeliaceae Aechmea eurycorymbus Harms Caatinga /Mata 
Atlântica 

Bromeliaceae Aechmea muricata (Arruda) L.B.Sm. Mata Atlântica 

Bromeliaceae Aechmea werdermannii Harms Mata Atlântica 

Bromeliaceae Cryptanthus burle-marxii Leme Mata Atlântica 

Bromeliaceae Cryptanthus fosterianus L.B.Sm. Mata Atlântica 

Fabaceae 
Caesalpinia echinata Lam. (Pau-brasil, pau-
pernambuco, ibirapitanga) 

Mata Atlântica 

Fabaceae 
Melanoxylon brauna Schott (Braúna, baraúna, 
graúna, braúna-preta, ibitaúva, mariapreta, 
muiraúna, rabo-de-macaco) 

Mata Atlântica 

Fabaceae 
Swartzia pickelii Killip ex Ducke (Jacarandá-
branco) 

Mata Atlântica 
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Quadro 14  - Espécies da flora ameaçadas de extinção em Pernambuco, conforme 
Instrução Normativa no 06, de 23 de setembro de 2008.  

Família Espécie – Nome vulgar Bioma 

Lamiaceae Hyptis simulans Epling Caatinga 

Orchidaceae Campylocentrum pernambucense Hoehne Mata Atlântica 

Orchidaceae Catasetum uncatum Rolfe (Rabo-de-tatu) Mata Atlântica 

Orchidaceae Cattleya granulosa Lindl. Atlântica 

Orchidaceae Cattleya labiata Lindl (Catléia, parasita-roxa) Caatinga / mata 
Atlântica 

Orchidaceae Masdevallia gomesii-ferreirae Pabst Mata Atlântica 

Orchidaceae 
Phragmipedium lindleyanum(R.H.Schomb. ex 
Lindl.) Rolfe (Sapatinho) 

Caatinga /Mata 
Atlântica 

Orchidaceae Pleurothallis gomesiiferreirae Pabst Mata Atlântica 

Podostemaceae Mourera fluviatilis Aubl. Amazônia /Mata 
Atlântica 

Ricciaceae Riccia ridleyi A.Gepp Caatinga 

Rubiaceae Erithalis insularis (Ridl.) Zappi e T.S.Nunes Mata Atlântica 

Rubiaceae Guettarda leae Ridl. Mata Atlântica 

Rutaceae  
Pilocarpus jaborandi Holmes (Jaborandi, 
jaborandi-de-Pernambuco, arruda-do-mato, 
jaborandi-branco) 

Mata Atlântica 

Theophrastaceae 
Jacquinia brasiliensis Mez (Barbasco, 
pimenteira, tingui) 

 mata Atlântica 

 
Quadro 15  - Espécies da fauna ameaçadas de extinção em Pernambuco, 
conforme Instrução Normativa MMA Nº03 de 26 de maio de 2003 (não inclui 
mamíferos aquáticos e peixes). 
Grupo Família Espécie 

Mamíferos 

Phyllostomidae Platyrrhinus recifinus (Thomas, 1901) – morcego 

Felidae 

Felidae 

Felidae 

Leopardus pardalis mitis (Cuvier, 1820) - jaguatirica 

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) – gato-do-mato 

Puma concolor greeni (Nelson e Goldman, 1931) onça-
vermelha 

 Phaethontidae Puffinus aquinoctialis Linnaes, 1758 – pardela preta 

Aves 

 

 

Phaethontidae Phaethon aethereus Linnaeus, 1758 – rabo-de-palha 

Phaethontidae Phaethon lepturus Daudin, 1802 – rabo-de-palha-do-bico-
laranja 

   Continuação 
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Quadro 15  - Espécies da fauna ameaçadas de extinção em Pernambuco, 
conforme Instrução Normativa MMA Nº03 de 26 de maio de 2003 (não inclui 
mamíferos aquáticos e peixes). 
Grupo Família Espécie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cracidae Mitu mitu (Linnaeus, 1766) – mutum-de-Alagoas 

Cracidae Penelope jacucaca Spix, 1825 - jacucaca 

Cracidae Penelope superciliaris alagoensis Nardelli, 1993 – jacu-de-
Alagoas 

Phasianidae Odontophorus capueira plumbeicollis Cory, 1915 – uru-do-
Nordeste 

Laridae Thalasseus maximus (Boddaert, 1783) – trinta-réis real 

Psittacidae Pyrrhura anaca (Gmelin, 1788) – cara-suja 

Psittacidae Cyanopsitta spixii (Wagler, 1832) – ararinha-azul 

Trochilidae Phaethornis margarettae Ruschi, 1972 – besourão-do-bico-
grande 

Trochilidae Phaethornis ochraceiventris camargoi Grantsau, 1988 - 
besourão-do-bico-grande 

Trochilidae Thalurania watertonii (Bourcier, 1847) – beija-flor-das-
costas-violeta 

Picidae Picumnus exilis pernambucensis Zimmer, 1947 – pica-pau-
anão-dourado 

Momotidade Momotus momota marcgraviana Pinto e Camargo, 1961 – 
uru-de-coroa-azul-do-Nordeste 

Conopophagidae Conopophaga lineata cearae (Cory, 1916) – cuspidor-do-
Nordeste 

Cotingidae Iodopleura pipra leucopygia Salvin, 1885 – anambé-de-crista 

Cotingidae Procnias averano averano (Hermann, 1783) – araponga-de-
barbela 

Cotingidae Xipholena atropurpurea (Wied, 1820) – anambé-de-asa-
branca 

Dendrocolaptidae Dendrocincla fuliginosa taunayi Pinto, 1939 – arapaçu-
pardo-do-Nordeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dendrocolaptidae Dendrocolaptes certhia medius Todd, 1920 – arapaçu-
barrado-do-Nordeste 

Dendrocolaptidae Xiphocolaptes falcirostris (Spix, 1824) – arapaçu-do-
Nordeste 

Dendrocolaptidae Xiphorhynchus fuscus atlanticus (Cory, 1916) – arapaçu-de-
garganta-amarela-do-Nordeste 

Emberizidae Caryothraustes canadensis frontalis (Hellmayr, 1905) – 
furriel-do-Nordeste 

Emberizidae Curaeus forbesi (Sclater, 1886) - anumará 

Emberizidae Tangara cyanocephala corallina (Berlepsch, 1903) - 
soldadinho 

Emberizidae Tangara fastuosa (Lesson, 1831) – pintor-verdadeiro 

Continuação 
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Quadro 15  - Espécies da fauna ameaçadas de extinção em Pernambuco, 
conforme Instrução Normativa MMA Nº03 de 26 de maio de 2003 (não inclui 
mamíferos aquáticos e peixes). 
Grupo Família Espécie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aves 

Formicariidae Grallaria varia intercedens Berlepsch e Leverkuhn, 1890 – 
tovacuçu-molhado 

Fringillidae Carduelis yarrellii Audubon, 1839 – pintassilgo-baiano 

Furnariidae Automolus leucophthalmus lammi Zimmer, 1947 – 
barranqueiro-do-nordeste 

Furnariidae Sclerurus scansor cearensis Snethlage, 1924 – vira-folhas-
cearense 

Furnariidae Synallaxis infuscata Pinto, 1950 - tatac 

Furnariidae Xenops minutus alagoanus Pinto, 1954 – bico-virado-liso 

Pipridae Schiffornis turdinus intermedius Pinto, 1954 – flautim-
marrom 

Thamnophilidae Cercomacra laeta sabinoi Pinto, 1939 – choróró-didi 

Thamnophilidae Thamnophilidae Thamnophilidae Myrmeciza ruficauda 
(Wied, 1831) – formigueiro-de-cauda-ruiva 

Thamnophilidae Myrmotherula snowi Teixeira e Gonzaga, 1985 – choquinha-
de-Alagoas 

Thamnophilidae Pyriglena leuconota pernambucensis Zimmer, 1931 – papa-
taoca 

Thamnophilidae Terenura sicki Teixeira e Gonzaga, 1983 – zidedê-do-
nordeste 

Thamnophilidae Thamnophilus aethiops distans Pinto, 1954 – choca-lisa-do-
Nordeste 

Thamnophilidae Thamnophilus caerulescens pernambucensis 
Naumburg,1937 – choca-da-mata-do-Nordeste 

Tyrannidae Elaenia ridleyana Sharpe, 1888 - cocoruta 

Tyrannidae Hemitriccus mirandae (Snethlage, 1925) – maria-do-
Nordeste 

Tyrannidae Phylloscartes ceciliae Teixeira, 1987 – cara-pintada 

 Tyrannidae Platyrinchus mystaceus niveigularis Pinto, 1954 – patinho 
do-nordeste 

Vireonidae Vireo gracilirostris Sharpe, 1890 – juruviara-de-noronha 

Répteis 

Cheloniidae Chelonia mydas Linnaeus, 1758 – tartaruga verde, aruanã 

Cheloniidae Caretta caretta Linnaeus, 1758 – cabeçuda; tartaruga-meio-
pente 

Cheloniidae Eretmochelys imbricata Linnaeus, 1766 – tartaruga-de-pente 

Cheloniidae Lepidochelys olivacea Eschscholtz, 1829 – tartaruga-oliva 

Dermochelyidae Dermochelys coriacea Linnaeus, 1766 - tartaruga-de-couro 

Anfíbios Hylidade Hylomantis granulosa Cruz, 1988 -  

   

Continuação 
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Quadro 15  - Espécies da fauna ameaçadas de extinção em Pernambuco, 
conforme Instrução Normativa MMA Nº03 de 26 de maio de 2003 (não inclui 
mamíferos aquáticos e peixes). 
Grupo Família Espécie 

 

Insetos 
Dynastidade Megassoma gyas rumbucheri Fisher, 1968 – besoura-de-

chifre 

Nymphalidade Grasseia menelaus eberti (Weber, 1963) - borboleta 

Nymphalidade Scada karschina delicata Tabot, 1932 - borboleta 

Gastrópoda Bulimulidae Tomigerus (Digerus) gibberulus Burroco, 1819 - caracol 

 Megabulimidade Megabulimus cardosoi Morretes, 1950 –aruá-do-mato 

 
 
Quadro 16  - Espécies da flora pernambucana integrantes da red list de espécies 
ameaçadas de extinção.  

Família Espécie Ano de Avaliação - 
Categoria 

Ocorrência em 
PE 

Arecceae  
Attalea oleifera  

 

1998 - Menor preocupação – 
baixo risco (precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica 

Arecaeae Bactris pickelii  1998 – Vulnerável (precisa 
ser atualizado) 

Mata Atlântica 

Fabaceae 
Caesalpinia 
echinata  

1998 -Em Perigo  

(precisa ser atualizado) 
Mata Atlântica 

Lecythidadeae Cariniana legalis  1998 – Vulnerável (precisa 
ser atualizado) 

Mata Atlântica 

Sapotaceae 
Chrysophyllum 
arenarium  

1998 - Quase ameaçada 
(precisa ser atualizado) 

Mata Atlântica 
– floresta seca 

Sapotaceae 
Chrysophyllum 
splendens  

1998 – Vulnerável (precisa 
ser atualizado) 

Mata Atlântica- 
restinga e 
florestas 
costeiras 

Cactaceae 
Discocactus 
bahiensis  

2002 – Em perigo (população 
em declínio) 

Caatinga, bacia 
do S. Francisco 

Lecythidadeae Eschweilera alvimii  1998 – Vulnerável (precisa 
ser atualizado) 

Mata Atlântica 
– terras baixas 

Moraceae 
Ficus cyclophylla 
(Gameleira-grande)  

1998 – Em perigo (precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica 

Lacistemataceae 
Lacistema 
robustum 

1998 - Menor preocupação 
(precisa ser atualizado) 

Mata Atlântica 
(coletada na 

mata do Zumbi) 

Lecythidadeae Lecythis lanceolata  

1998 - Risco mais baixo - 
dependente de projeto de 
conservação; precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica 

Lecythidadeae Lecythis lurida  

1998 - Risco mais baixo - 
dependente de projeto de 
conservação; precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica 

Continuação 
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Quadro 16  - Espécies da flora pernambucana integrantes da red list de espécies 
ameaçadas de extinção.  

Família Espécie Ano de Avaliação - 
Categoria 

Ocorrência em 
PE 

Sapotaceae Manilkara dardanoi  
1998 – Em perigo (precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica 
– área restrita 

em PE 

Sapotaceae Manilkara rufula  1998 – Quase ameaçada 
(precisa ser atualizado) 

Brejos 
interioranos 

Cactaceae 
Melocactus 
lanssensianus  2002 - Dados insuficientes 

Serras da 
caatinga 

Cactaceae 
Melocactus 
violaceus  

2002 – Vulnerável (população 
em declínio) 

Restinga e 
campos 

rupestres 

Cactaceae 
Micropholis 
gnaphaloclados  

1998 - Quase ameaçada 
(precisa ser atualizado) 

Caatinga e 
Cerrados 
(serras) 

Fabaceae 
Mimosa verrucosa 
(Jurema de Oeiras)  

1998 - Quase ameaçada 
(precisa ser atualizado) 

Caatinga 

Fabaceae 
Plathymenia 
foliolosa  

1998 - Vulnerável (precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica 
e Cerrado 

Sapotaceae Pouteria grandiflora  1998 - Quase ameaçada 
(precisa ser atualizado) 

Mata Atlântica - 
restinga 

Sapotaceae Pradosia verrucosa  
1998 – Criticamente em 
perigo (precisa ser 
atualizado) 

Brejos (floresta 
estacional de 

altitude) 

Cactaceae Rhipsalis crispata  2002 – Vulnerável (população 
em declínio) 

Brejo (coletada 
em 

Caruaru) 

Annonaceae Rollinia pickelii  1998 - Vulnerável (precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica - 
restinga 

Fabaceae 
Sclerolobium 
densiflorum  

1998 - Quase ameaçada 
(precisa ser atualizado) 

Mata Atlântica 

Solanaceae 
Solanum ovum-
fringillae  

1998 – Criticamente em 
perigo (precisa ser 
atualizado) 

Mata Atlântica 
e Caatinga. 

Myristicaceae Virola surinamensis  
1998 – Em perigo 

(precisa ser atualizado) 
Mata Atlântica 

Fonte: IUCN (2009). 
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Quadro 17  - Espécies da fauna pernambucana integrantes da red list de espécies 
ameaçadas de extinção. 

Ordem/Família Espécie Ano de Avaliação - 
Categoria Ocorrência 

Primates/Atelidade 

Alouatta belzebul  
(guariba-de-mãos-ruivas; 
guariba-de-mãos-
vermelhas) 

2008 - Vulnerável 
(população em 
declínio) 

Mata Atlântica 

Primates/Callitrichidae 
Callithrix jacchus  
(Saguim; saguim-de-
tufos-brancos) 

2008 - Menor 
preocupação. 
População estável 

Floresta atlântica e 
formações arbóreas 
e arbustivas 
decíduas (caatinga) 

Primates/Cebidae 
Cebus flavius  
(macaco-prego-galego) 

2008 -  Criticamente 
em perigo; população 
em declínio. 

Mata Atlântica, nas 
regiões costeiras, 
em áreas restritas. 

Primates/Cebidae 
Cebus libidinosus  
(macaco-prego) 

2008 - Menor 
preocupação; 
população em 
declínio. 

Florestas 
estacionais e 
caatinga 

Lagomorpha/Leporidade 
Sylvilagus brasiliensis 
(tapiti)  

2008 - Menor 
preocupação 

Caatinga/Cerrado/M
ata Atlântica 

Fonte: IUCN (2009). 

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe, portanto, apresenta grande diversidade de 
ambientes, resultado das variações edáficas, climáticas e altitudinais, que 
possibilitaram a existência de fauna e flora ricas e diversificadas. No entanto, o modo 
de ocupação da terra, dominado pelo monocultura da cana-de-açúcar na zona de 
mata, pela pecuária e, anteriormente, pela cultura do algodão, no Agreste, 
determinou o surgimento de paisagens antropizadas, com raros remanescentes que 
guardam elementos de fauna e flora dos ecossistemas originais. Desses 
remanescentes, parte importante se encontra nos brejos de altitude que, 
originalmente recobertos por florestas em meio a matriz de caatinga, ainda guardam 
uma fração importante da biodiversidade regional.  Na região da mata, fragmentos 
florestais também aguardam ações concretas para sua conservação efetiva, com 
importantes implicações para a preservação de espécies ameaçadas e para a 
qualidade geral do meio ambiente. 

As unidades de conservação reúnem hoje menos de 0,1% da área de bacia, com um 
único parque etadual situado no seu último trecho, na bacia do rio Camaragibe, em 
Recife. A criação e implantação de novas unidades de conservação, públicas e 
privadas, deve ser estabelecida como uma meta a ser atendida a curto prazo, 
obedecendo às indicações dos estudos de áreas prioritárias, que destacam as 
cabeceiras do rio Capibaribe, os brejos de altitude e os fragmentos florestais do 
baixo curso do rio. 

Áreas de preservação permanente ao redor dos reservatórios, rios, riachos e  
nascentes da bacia  são  prioridades naturais para a restauração ambiental, 
refletindo-se na qualidade da água, regularidade das vazões e proteção dos solos, 
servindo como corredores de biodiversidade. Mas, para a efetividade dos projetos de 
restauração, medidas de gestão devem ser embasadas por corretas decisões 
técnicas e eficientes acordos entre os atores sociais.  
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1.2.3 Espacialização das condições ambientais diante das pressões antrópicas no 
contexto da bacia hidrográfica 

Na bacia hidrográfica do rio Capibaribe, são raras as áreas que guardam atributos 
naturais originais, sendo a paisagem, hoje, reflexo de intenso antropismo ocorrido 
em séculos de ocupação. 

Desde a UA1, onde dominam as características do sertão, com vegetação 
hiperxerófila, solos rasos e acentuado deficit hídrico, até a foz do rio Capibaribe, na 
zona urbana de Recife, na área de domínio da mata Atlântica e seus ecossistemas 
associados, destacando-se os manguezais, as áreas de preservação permanente 
apresentam ocupação incompatível às funções ambientais dessas áreas, importante 
instrumento da política ambiental para evitar o uso indevido das margens de rios e 
riachos, protegendo o solo, promovendo maior regularidade e qualidade das águas e 
funcionando como abrigo de fauna e flora e oportunidade de fluxo gênico, 
contribuindo assim para a conservação da biodiversidade. 

Nas áreas urbanas, essas áreas são ocupadas por edificações geralmente 
precárias, sem esgotamento sanitário, servindo também de depositário de resíduos 
sólidos. Nas áreas rurais, a medida em que se direciona do litoral ao sertão, as 
margens dos rios refletem a história de uso da terra, com plantios de cana-açúcar, 
pequenos roçados ou pastos e forte degradação ambiental (Figura 16 a 19). 

 
Figura 16 - Na área urbana de Recife (bairro da Várzea), raros trechos de vegetação arbórea ciliar 
são integrados por espécies características da floresta ombrófila de terras baixas e por espécies 
exóticas introduzidas (8°1'51,01"S; 34°57'22,58"O).  
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Figura 17 - Edificações e pequenas áreas de plantios agrícolas são frequentes às margens do rio 
Capibaribe, em Recife (8°1'51,01"S; 34°57'22,58"O).  

 

  
Figura 18 - Pastos e vegetação secundária 
arbustiva espontânea e plantios de bananeira, às 
margens do Capibaribe em São Lourenço da 
Mata (8° 0'25,44"S; 35°1'15,20"O). 
 

Figura 19 - Pastagem degradada e pecuária às 
margens do rio Capibaribe, em São Lourenço da 
Mata (8°0'25.44"S; 35°1'15,20"O). 
 

A presença da algaroba nas áreas de preservação permanente da porção semi-árida 
da bacia, conforme ilustrada nas Figuras 20, 21 e 22, decorre, fundamentalmente, 
do uso inadequado da terra e do pastoreio extensivo (Figura 23), sem controle, já 
que a disseminação de sementes se dá através das fezes do gado. É importante 
lembrar que, na década de 80 do século XX, o poder público promoveu distribuição 
de mudas da espécie e incentivou seu plantio, principalmente preocupado com a 
disponibilidade de forragem na época seca, mas também tentando promover seus 
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múltiplos usos.  A espécie, de forte caráter heliófilo, tem potencial de invasora de 
áreas degradadas mas, corretamente manejada, pode se constituir em importante 
fonte de alimento para o gado e recurso melífero para abelhas, principalmente na 
época seca, quando o estrato herbáceo da caatinga desaparece. 

Aliado à descaracterização das matas ciliares às margens do rio (Áreas de 
Preservação Permanente)  têm-se ainda, como já citado, os depósitos de lixo e a 
ocupação indevida nessas áreas, agravando o problema (Figuras 24 e 25). 

 

  
Figura 20 - Estreita faixa de vegetação ciliar em 
Limoeiro, em contraste com a vegetação xerófila, 
ao fundo ( 7°54'8,94"S; 35°28'50,58”O).  

Figura 21 - Algaroba domina margens 
desmatadas de rios e reservatórios da UA1 
(7°57'31,46"S; 36°21'1,39"O).  

 

 

  
Figura 22 - Ocupação das margens do rio 
Capibaribe em área periurbana, em Limoeiro. 
Algaroba se estabelece em terrenos aluviais 
desmatados (7°52'32,51"S; 35°26'46,44"O).  

Figura 23 - Pastos às margens do rio Capibaribe, 
em Salgadinho  (7°56'30,54"S; 35°38'2,31"O).           
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Figura 24 - Depósito de resíduos de construção em 
área de preservação permanente no área urbana de 
Salgadinho ( 7°56'30,54"S; 35°38'2,31"O). 
 

Figura 25 - Ocupação indevida das margens de rios 
na área urbana de Santa Cruz do Capibaribe ( 
7°57'26,38"S; 36°11'58,16"O). 
 

A restauração ambiental de áreas de preservação permanente, não só ao longo de 
margens de rios, riachos, açudes e outros reservatórios, mas ao redor de nascentes, 
precisa ser uma prioridade analisada com extrema seriedade pelo conjunto de atores 
sociais da bacia hidrográfica do rio Capibaribe, pois o sucesso das iniciativas 
depende de programas muito bem articulados e com garantia de continuidade, 
integrando associações, cooperativas e poder público municipal, com mecanismos 
financeiros eficientes, envolvendo apoio à atividade produtiva de baixo impacto 
ambiental e valorizadora da biodiversidade local e jamais se restringindo à 
distribuição de mudas ou realização de plantios de árvores. 

Já nas áreas urbanas, o planejamento urbanístico deve atuar preventivamente  
criando áreas verdes de uso público às margens de rios ainda não ocupadas, 
permitindo o usufruto dos benefícios das áreas verdes às populações locais e 
evitando usos indevidos.  

Do ponto de vista de conservação da biodiversidade, são urgentes medidas efetivas 
que busquem integrar-se às estratégias de conservação dos recursos hídricos, 
priorizando as áreas de brejos, notadamente nas UA1 e UA2. Observa-se que, salvo 
pela criação de RPPN, de iniciativa privada, não há iniciativas do poder público, 
comprometidas com a conservação dessas áreas. A criação e implementação de 
unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável, com 
mecanismos eficientes de gestão, controle ambiental, extensão rural e educação 
ambiental é fundamental para garantir a preservação da biodiversidade ainda 
existente nos fragmentos de florestas estacionais dos brejos, bem como das poucas 
áreas de caatinga relativamente conservadas. 

Já no domínio da mata Atlântica, presente na UA4, a agroindústria sucroalcooleira 
determinou a paisagem onde imperam grandes áreas cultivadas com raros e 
isolados fragmentos de vegetação com fisionomia florestal (Figuras 26 e 27). 
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Figura 26 - Borda de fragmento florestal em meio, com destaque para a área recém colhida de cana-
de-açúcar, em Paudalho (7°57'14,53"S; 35° 6'27,28"O ). 
 

 
Figura 27 - Área de plantio de cana em Paudalho (7°53'22,31"S; 35°12'51,99"O).  

Nesses fragmentos, o efeito de borda é intenso, comprometendo o processo de 
sucessão ecológica, aumentando o risco de incêndios e expondo a fauna a um 
isolamento que compromete a descendência e a expõe aos caçadores. A 
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observância da legislação ambiental no que tange a restauração e conservação das 
áreas de reserva legal e de preservação permanente, rigidamente cobrada pelo 
poder público, precisa ser aliada a medidas propositivas de criação e manutenção 
de unidades de conservação. Nestas devem ser contemplados os remanescentes de 
florestas ombrófilas e semideciduais, buscando, inclusive, estratégias de gestão 
compartilhada com municípios e incentivos reais para as iniciativas de proprietários 
particulares. A Lei n°11428/2006 estabelece para es ses casos, incentivos 
econômicos a serem definidos pelo poder público, de forma a promover a proteção e 
o uso sustentável no bioma mata Atlântica: 

DOS INCENTIVOS ECONÔMICOS  

Art. 33.  O poder público, sem prejuízo das obrigações dos proprietários e 
posseiros estabelecidas na legislação ambiental, estimulará, com incentivos 
econômicos, a proteção e o uso sustentável do Bioma mata Atlântica.  

§ 1o  Na regulamentação dos incentivos econômicos ambientais, serão 
observadas as seguintes características da área beneficiada:  

I - a importância e representatividade ambientais do ecossistema e 
da gleba;  

II - a existência de espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção;  

III - a relevância dos recursos hídricos;  

IV - o valor paisagístico, estético e turístico;  

V - o respeito às obrigações impostas pela legislação ambiental;  

VI - a capacidade de uso real e sua produtividade atual.  

§ 2o  Os incentivos de que trata este título não excluem ou restringem outros 
benefícios, abatimentos e deduções em vigor, em especial as doações a 
entidades de utilidade pública efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas.  

(...) 

Art. 35.  A conservação, em imóvel rural ou urbano, da vegetação primária 
ou da vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do Bioma 
mata Atlântica cumpre função social e é de interesse público, podendo, a 
critério do proprietário, as áreas sujeitas à restrição de que trata esta lei ser 
computadas para efeito da reserva legal e seu excedente utilizado para fins 
de compensação ambiental ou instituição de cota de que trata a Lei nº 
4.771, de 15 de setembro de 1965.  

Parágrafo único.  Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, as áreas de 
preservação permanente não integrarão a reserva legal.  

Precisa-se, pois, regulamentar e aplicar instrumentos de políticas públicas com 
objetivos claros e comprometidos com a conservação de ecossistemas naturais e 
restauração de áreas degradadas, sendo a cota de reserva legal (servidão florestal), 
prevista na Instrução Normativa Nº 007/2006 da CPRH mas não regulamentada, 
outra possibilidade concreta de conservar a cobertura florestal nativa. 

Tanto na caatinga quanto nas áreas de capoeira de mata atlântica, o interesse na 
exploração da lenha muitas vezes determina iniciativas de limpeza de terreno para 
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formação de novas áreas de pasto ou de agricultura. O grande número de olarias na 
bacia, notadamente em Paudalho (Figura 28) e Caruaru representa uma constante 
pressão sobre a vegetação nativa, embora várias delas tenham buscado outras 
fontes de biomassa como pallets e briquetes. Por outro lado, a oferta de lenha 
barata, clandestina ou autorizada, é um desestímulo à busca por combustíveis 
renováveis que não representem agressão aos ecossistemas naturais.  

 
Figura 28 - Olaria em Paudalho, um dos pólos ceramistas da bacia hidrográfica do rio Capibaribe 
(7°53'33,16"S; 35°11'7,55"O). 

Maior rigor no licenciamento quanto à origem do combustível das olarias, 
fiscalização constante e apoio à pesquisa e utilização de fontes combustíveis 
renováveis e sustentáveis é uma das prioridades para a melhoria ambiental na bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe, estendem-se esses cuidados também ao processo de 
lavagem de jeans no pólo têxtil (UA1 e UA2), onde também  há expressivo consumo 
de lenha e não se conta com projetos de reflorestamento nem planos de manejo da 
vegetação nativa, podendo-se deduzir se tratar de lenha originária de 
desmatamentos da caatinga, autorizados ou clandestinos.  

1.3 LIMNOLOGIA BIÓTICA 

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe é responsável pelo abastecimento de várias 
cidades de Pernambuco no agreste e zona da mata, porém, o baixo rio Capibaribe, 
que banha o município do Recife, foi classificado como de qualidade “muito poluída” 
e o estuário apresentando “alta ação antrópica”, segundo a Agência Estadual de 
Meio Ambiente (CPRH, 2009). 

Para melhor caracterizar o ambiente aquático da bacia hidrográfica do rio Capibaribe 
foi realizado uma pesquisa de dados junto aos órgãos e instituições públicas (CPRH, 
SRH, SECTMA, UFRPE, UFPE, entre outras), considerando artigos científicos, 
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teses, dissertações, monografias, diagnósticos de estudos de impacto ambiental e 
relatórios de impacto ambiental. Abrangendo os respectivos ambientes aquáticos 
como açude Apipucos, reservatórios (Duas Unas – este, pertencente ao Grupo 
Litorâneo 2 -, Carpina, Tapacurá e Jucazinho) e Rio Capibaribe (Figuras 29 e 30), 
onde são encontradas diversas comunidades que habitam os ecossistemas 
aquáticos e exercendo importantes funções no ambiente. Dentre as principais 
comunidades bióticas do meio aquático, podemos citar o fitoplâncton, o zooplâncton, 
o zoobentos e a ictiofauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Imagem do reservatório Jucazinho, município de Surubim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 30 – Imagem do rio Capibaribe ao cruzar o município de Recife, sob Avenida Caxangá. 
 

 



89 
 

 

Bacillariophyta – 11% 

Chlorophyta – 59% 

Cryptophyta – 3% 

Cyanophyta – 22% 

Dinophyta – 1% 

Euglenophyta – 4% 

1.3.1 Comunidade fitoplanctônica 

As algas formam um complexo grupo de organismos fotoautotróficos que 
desempenham importantes funções em ecossistemas aquáticos. O conhecimento 
das espécies constitui um dos pontos básicos para o entendimento da estrutura de 
funcionamento destes ecossistemas, assim como a estrutura da comunidade 
fitoplanctônica é um importante parâmetro para a avaliação da qualidade da água 
(Tabarelli e Silva, 2002). As microalgas apresentam importância fundamental na 
manutenção da vida nos ambientes aquáticos, devido à sua capacidade de 
transformar energia luminosa em energia química, sendo então, responsáveis por 
parte da produção primária desses ecossistemas. O levantamento florístico do 
fitoplâncton é uma das ferramentas que possibilita compreender a dinâmica 
ecológica dos reservatórios (ecossistemas artificiais), pois estes organismos são 
bioindicadores das condições tróficas do meio aquático, auxiliando na avaliação e 
estudo de conservação desses ecossistemas. 

A comunidade fitoplanctônica da bacia hidrográfica do rio Capibaribe é composta 74 
táxons, dos quais 59% pertencem à divisão Chlorophyta (44 spp.), 22% Cyanophyta 
(16 spp.), 11% Bacillariophyta (8 spp.), 4% Euglenophyta (3 spp.), 3% Cryptophyta 
(2 spp.) e 1% Dinophyta (1 spp.). O predomínio das Chlorophyta também foi 
enfatizado nos trabalhos de Giani e Pinto Coelho (1986), Sant’Anna et al. (1997) e 
Tucci e Sant’Anna (2003), e de acordo com estes autores, o seu estabelecimento 
deve-se possivelmente a valores alcalinos de pH, águas pouco profundas e de baixa 
transparência, assim como por ecossistemas lacustres eutróficos e influenciados por 
atividades humanas, sendo estas características comumente observadas na maioria 
dos reservatórios pernambucanos MOURA et al., (2006) (Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31 – Comunidade fitoplanctônica da bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

Ao longo de seu curso, o rio Capibaribe passa por diversos municípios e sofre 
diversas modificações no seu ecossistema, devido aos impactos antrópicos que 
recebe. Um estudo iniciado em 2008 e desenvolvido por estudantes da Fafire 
constatou a presença de 33 categorias de microalgas, em três pontos de coleta, dois 
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no Recife e um em São Lourenço da Mata. As áreas foram escolhidas por estarem 
localizadas em regiões de grande impacto antrópico (ação humana), ou seja, 
ocupação desordenada.  

A maior parte dos organismos identificados sobrevive em condições de forte 
poluição, já que as algas se alimentam justamente dos nutrientes que vêm junto com 
o esgoto ou outras fontes poluidoras. E algumas espécies, inclusive, são 
potencialmente tóxicas; as mesmas que causaram contaminação da água utilizada 
para hemodiálise com microcistina, uma toxina de cianobactéria do gênero 
Microcystis, causadora da morte de 65 pacientes no Instituto de Doenças Renais 
(IDR) em Caruaru no ano de 1996. No Brasil, ainda não há nenhum caso confirmado 
de morte de animais domésticos e/ou silvestres por intoxicação por cianobactérias, 
muito provavelmente pela falta de um maior número de pesquisas direcionadas a 
esta área. Uma vez que florações tóxicas de cianobactérias podem levar a óbito 
animais de produção, se faz necessário um maior monitoramento da qualidade da 
água utilizada na dessedentação animal, evitando possíveis prejuízos econômicos 
aos produtores, e minimizando os riscos à saúde dos seres humanos que utilizam 
esses reservatórios e açudes para práticas de lazer ou, até mesmo, para consumo 
de água (Nunes et al., 2008). 

Na região litorânea, os estuários pernambucanos vêm sendo mais bem estudados 
que os reservatórios localizados no interior do estado, no que diz respeito à 
biomassa fitoplanctônica. A comunidade fitoplanctônica é regida pelo regime 
pluviométrico, uma vez que a lixiviação do solo trás consigo consideráveis 
quantidades de nutrientes que são rapidamente absorvidas pelo fitoplâncton, 
podendo ser detectada pelos maiores valores de clorofila no período chuvoso, onde 
há um aumento dos valores de biomassa fitoplanctônica em quase todos os 
estuários. Em termos de biomassa fitoplanctônica, a maioria dos estuários apresenta 
classificação de mesotrófico a eutrófico. Contudo os estuários com maiores vazões 
como Capibaribe, Jaboatão, Pirapama e Formoso, apresentaram-se como 
hipereutróficos (Anjos, 2007). 

1.3.2 Comunidade zooplanctônica 

A comunidade zooplanctônica é composta pelos principais grupos: Rotifera, 
Cladocera e Copepoda. O uso desses organismos como bioindicadores, baseia-se 
na sensibilidade das espécies ao aumento da disponibilidade de nutrientes, 
principalmente, nitrogênio e fósforo, resultando em níveis cada vez mais altos de 
eutrofização, pelo impacto das atividades humanas em ambientes artificiais e/ou 
naturais. Dentre os bioindicadores de qualidade de água utilizados; o zooplâncton 
tem papel fundamental, pois constitui um elo importante na teia alimentar, 
transferindo a energia sintetizada por fitoplâncton, bacterioplâncton ou na cadeia de 
detrito orgânico particulado, para os demais níveis tróficos. 

Nos reservatórios pertencentes à bacia hidrográfica do rio Capibaribe, foram 
observados 27 táxons distribuídos entre Rotífera (17), Crustacea Cladocera (4) e 
Copepoda (4), Protozoa (1) e Insecta (1 larva) (Moura et al., 2006). Rotifera obteve a 
maior riqueza entre os grupos zooplanctônicos, sendo este padrão comum em 
ecossistemas lênticos do país, tendo sido utilizados por muitos autores, como 
indicadores do regime de trofia das águas (Moura et al., 2006), já que se 



91 
 

 

reproduzem rapidamente sob condições de estresse hidrodinâmico, comum nestes 
ambientes (Figura 32). 

A precipitação e a temperatura são parâmetros abióticos que exercem influência na 
composição e estrutura da comunidade zooplanctônica, respectivamente, 
principalmente para os Rotifera (Brachionus calyciflorus calyciflorus e Keratella 
tropica) e Copepoda (Notodiaptomus cearensis e Thermocyclops decipiens) no 
reservatório Tapacurá (Figura 32). Tais táxons foram considerados bioindicadores de 
estado trófico oligo a mesotrófico no período seco e meso a eutrófico no período 
chuvoso (Almeida, 2005; Almeida et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Comunidade zooplanctônica da bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

Pesquisas registram 64 espécies de rotíferos planctônicos, distribuídas em 18 
famílias e 29 gêneros. As espécies mais frequentes nos locais estudados foram 
Keratella tropica e Brachionus falcatus, mostrando que a maior parte dos estudos foi 
realizada na zona limnética. Os resultados sugerem ainda a necessidade de mais 
pesquisas sobre a biodiversidade deste grupo em locais localizados na Zona da 
mata e no Agreste, bem como em ecossistemas lóticos (Melo Junior et al., 2007). 

 O zooplâncton estuarino da bacia hidrográfica do rio Capibaribe esteve 
representado por 135 taxa, destacando-se os Rotífera com 34 táxons a nível 
específico e infraespecífico, dos quais 12 pertencem a Brachionidae e 10 a 
Lecanidae, bioindicadores de poluição orgânica. Foram, também representativos na 
área estuarina o Tintinnina (Favella ehrenbergii), Copepoda da espécie 
Pseudodiaptomus marshi (náuplios e adultos); larvas de Annelida (Polychaeta) e 
Mollusca (Gastropoda). O estuário apresenta predomínio do fluxo limnético e 
presença de espécies indicadoras de poluição (Silva et al., 1996). 
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1.3.3 Macrofauna bentônica 

Os moluscos, dentre a macrofauna bentônica, destacam-se pela diversidade de 
espécies e pela dominância numérica (Souza et al., 2009). Apesar disto, poucos são 
os trabalhos publicados sobre o tema para a bacia hidrográfica do rio Capibaribe, 
restringindo-se a trabalhos sobre moluscos das regiões estuarinas, notadamente a 
bacia do Pina. Constituída por dois canais laterais, que permitem a navegação 
durante a baixa-mar, a bacia do Pina, possui algumas coroas de areia em sua parte 
central, sendo que uma das principais recebe o nome de Coroa dos Passarinhos. É 
justamente na baixa-mar que a Coroa dos Passarinhos sofre com a intensa atividade 
pesqueira que acontece na região, através dos catadores de moluscos que têm 
nessa atividade uma importante fonte de sobrevivência. Dentre as espécies de 
moluscos comercializadas pelos pescadores, estão: Anomalocardia brasiliana 
(marisco-pedra), Tagelus plebeius (unha-de-velho), Crassostrea rhizophorae (ostra-
de-mangue) (Santos et al., 2009) e Mytella charruana (sururu) (Vitorino, 2006). 

 A presença da espécie de bivalve exótica (Mytilopsis leucophaeta) interferiu na 
atividade comercial da área, diminuindo a pesca de outros moluscos, segundo os 
pescadores locais. Este mexilhão é natural da América do Norte, com ocorrência 
registrada desde o Texas até Nova York (Castgna e Chanley, 1973). No Brasil, seu 
primeiro registro foi na zona estuarina adjacente ao porto do Recife, compreendendo 
a bacia do Pina, adentrando até os rios Tejipió e Capibaribe (Souza et al., 2005). 

1.3.4 Ictiofauna 

O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade do planeta, detendo pelo 
menos 10% a 20% do número total de espécies, sendo considerado o país com 
maior diversidade de peixes de água doce e alto grau de endemismo (Mittermeier et 
al., 1997). No final da década de 1970, as estimativas da diversidade da ictiofauna 
da região biogeográfica Neotropical, incluindo a América do Sul e Central, indicavam 
um número aproximado entre 4.000 e 5.000 espécies, sendo que 30 a 40% delas 
estavam, até então, ainda por serem descritas (Böhlke et al., 1978).  

Cerca de 20 anos depois, em decorrência dos avanços da ictiologia brasileira, estas 
estimativas apontavam para um número ainda maior, podendo atingir até 6.000 
peixes ainda não descritos (Malabarba et al., 1998). Contudo, o nível de 
conhecimento sobre as bacias hidrográficas não é uniforme. Diferenças regionais 
decorrentes do número de pesquisadores, do tamanho das bacias, grau de 
isolamento dos mananciais menos conhecidos, nível de impacto antrópico, dentre 
outros aspectos, têm provocado disparidades e deficiências no levantamento 
ictiológico. 

No Estado de Pernambuco, o maior volume de conhecimento sobre a ictiofauna 
restringe-se às espécies marinhas (Eskinazi, 1972; Vasconcelos Filho et. al., 
1994/95; Almeida et. al., 1998; El-Deir, 2005; Ferreira et. al., 2005; Falcão, 2007) e 
as poucas informações a respeito da ictiofauna de água doce abrangem uma 
pequena área dos brejos de altitude (Rosa e Groth, 2004), onde a diversidade de 
peixes constatada é reduzida, quando comparada com a das bacias do rio São 
Francisco (Sato e Godinho, 1999) e das bacias do leste brasileiro (Bizerril, 1994), 
assim como da bacia do Parnaíba (Paiva, 1978), salvo algumas poucas espécies 
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endêmicas de cada região em função da climatologia e dos níveis diferenciados de 
impactos sofrido nas mesmas.” 

Contudo, as bacias de Pernambuco podem ser consideradas subamostradas, visto 
que as mesmas drenam brejos de altitude e de mais um bioma, no caso da caatinga 
e da mata atlântica, podendo ser possivelmente encontrada fora dos limites destes 
biomas. Entretanto, França (2007) caracterizou a ictiofauna do trecho médio-superior 
da bacia hidrográfica do rio Capibaribe, como uma possibilidade de ampliação do 
conhecimento sobre os peixes de pernambucanos. Embora importante, pelo 
ineditismo dos dados apresentados a FACEPE, considerou insuficientes para 
representar adequadamente a diversidade das cinco bacias costeiras de 
Pernambuco. A qual constatou a presença 24 táxons 40 encontrados nas cinco 
bacias (Apareiodon davinsi, Aspidoras sp., Astyanax fasciatus, Astyanax gr. 
bimaculatus, Bryconamericus sp., Cheirodontinae, Cichla ocellaris, Cichlasoma 
orientale, Crenicichla menezensi, Crenuchidae, Geophagus brasiliensis, Geophagus 
cf. brasiliensis, Hoplias malabaricus, Hypostomus sp., Oreochromis niloticus, 
Parachromis managuensis, Paratocinclus jumbo, Paratocinclus sp., Phalloceros sp., 
Poecilia sp., Poecilia vivípara, Serrapinnus heterodon, Synbranchus marmoratus e 
Tilapia rendalli), sendo 2 táxons identificados a nível de subfamília e familia, 
repectivamente, Cheirodontinae e Crenuchidae, pela incerteza de serem novas 
espécies, ainda não descorberta. Ressaltando o registro de 4 espécies exóticas 
(Cichla ocellaris, Parachromis managuensis, Oreochromis niloticus e Tilapia rendalli), 
ou seja, espécies que foram introduzidas ao longo dos anos, com os mais diversos 
objetivos, entre eles a pesca esportiva, o controle biológico e para fins ornamentais 
(Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Exemplar de Oreochromis niloticus encontrado no município de Toritama. 

A biodiversidade do estado Pernambuco foi publicada no “Diagnóstico da 
Biodiversidade de Pernambuco” (Tabarelli e Silva, 2002), a qual não faz inferência 
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alguma sobre a diversidade de peixes no Estado, demonstrando uma carência de 
informações a respeito da comunidade ictiofaunística. Segundo Rosa e Groth (2004), 
no levantamento realizado nos brejos de altitudes de Pernambuco e Paraíba, 
inseridos nas bacias dos rios Capibaribe e Ipojuca, apontam a ocorrência de uma 
ictiofauna pouco diversificada, com 27 espécies, incluindo várias formas endêmicas 
à região nordeste médio-oriental e outras amplamente distribuídas por várias 
ecorregiões. As famílias com maior riqueza de espécies foram representadas por 
Characidae e Cichlidae, com cinco e sete, respectivamente, sendo esta ultima com 
três espécies introduzidas. Inclusive uma das espécies da família Cichlidae, que 
ocorre em abundância em muitas regiões do país, conhecida como acará 
(Geophagus brasiliensis), assim como, outras espécies nativa da bacia estão sendo 
pressionada por espécies exóticas ou alóctones, como o tucunaré Cichla ocellaris e 
a corvina Plagioscion squamosissimus (Amorim e Fonseca, 2008). 

A abundância das espécies do rio Capibaribe aumenta em direção à foz, 
provavelmente, devido à interferência do mar, melhorando a qualidade ambiental do 
habitat. Apesar de ser um rio afetado por diversas ações antrópicas, o mesmo 
apresenta uma considerável diversidade de peixes. Entretanto, esta diversidade se 
dá em decorrência da predominância de espécies indicadoras de ambientes 
degradados, como Poecilia vivipara (Lins et al., 2007). Contudo esta bacia pode ser 
considerada diversificada, se comparada a outros rios costeiros do Brasil. O 
levantamento da ictiofauna nas diferentes bacias totalizou 4.372 indivíduos, sendo a 
bacia do rio Goiana e do rio Ipojuca, aquelas que apresentaram os maiores valores 
(respectivamente 1.127 e 1.039 indivíduos), seguidas das bacias do Una, Capibaribe 
e Sirinhaém (953, 704 e 549 indivíduos, respectivamente). Foram identificados 40 
táxons, representando 13 famílias e 6 ordens. Characidae foi a família com maior 
riqueza taxonômica (12 espécies ou 30% do total), seguida de Cichlidae (8 e 20%), 
Loricariidae e Poeciliidae (4 e 10%), Callichthyidae (3 e 7,5%), Crenuchidae (2 e 5% 
cada) e as demais com um táxon – Parodontidae, Curimatidae, Anostomidae, 
Erythrinidae, Heptapteridae, Gymnotidae e Synbranchidae, correspondendo a 2,5% 
da riqueza total cada. Entretanto tal registro foi possível por mérito dos ambientes e 
trechos menos impactados da bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

1.3.5 Macrófitas aquáticas 

As macrófitas aquáticas são consideradas, juntamente com o fitoplâncton, os 
principais vegetais bioindicadores da qualidade da água em ecossistemas aquáticos 
lacustres (lagos, lagoas, rios e reservatórios), visto que, a variação dos índices de 
biomassa dessas comunidades está relacionada às características ambientais dos 
corpos d'água as quais estejam habitando (Pott e Pott, 2000). 

Determinados ecossistemas, como por exemplo, os reservatórios Cursai e Tapacurá, 
a má qualidade da água e a simples presença de macrófitas invasora não podem ser 
consideradas como o principal fator influenciador na estrutura florística e, 
consequentemente, na produção da matéria orgânica da comunidade de plantas 
aquáticas (Figura 34). Por outro lado, o sombreamento de macrófitas aquáticas 
emersas como Eichornia crasipes e Paspalum sp., pode, em algumas situações, 
interferir fortemente na variação da quantidade de matéria orgânica de plantas 
flutuantes como Salvinia auriculata (Moura Junior et al., 2009). 
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Figura 34 – Vista do açude Tapacurá, localizado no município de São Lourenço da Mata. 

No açude de Dois Irmãos a espécie Salvinia auriculata obteve os maiores valores de 
biomassa e produtividade primária. Os menores valores de produtividade foram 
apresentados por Cabomba aquatica e Utricularia Gibba (Araújo et al., 2008). Tal 
fato deve-se a massiva presença da macrófita flutuante S. auriculata e Eicharnia 
crassispe (aguapé, baronesa) que causam o sombreamento de modo geral no 
espelho do referido açude, prejudicando as demais espécies e consequentemente 
os animais dependentes. 

 O desenvolvimento de macrófitas e de fitoplâncton no reservatório Tapacurá é de 
grande importância, há predominância de macrófitas flutuantes Eichhornia crassipes 
ocupando até 35% da superfície, diminuindo de modo considerável nos últimos anos 
(Gunkel et al., 2003). Uma das maiores fontes de produtividade da Eicharnia 
crassispe (aguapé, baronesa) na região metropolitana do Recife (RMR) como 
efluente, encontra-se no açude Apipucos, o qual necessita de constante manejo 
para minimizar o impacto ambiental no rio Capibaribe. 

Existem poucos trabalhos sobre macrófitas aquáticas nos reservatórios da bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe, de modo que se faz necessário mais incentivo a 
pesquisa. Contudo, parece haver consenso entre os trabalhos pesquisados ao 
afirmar que as espécies predominantes nos reservatórios são: Salvinia auriculata, 
Eichornia crasipes e Paspalum sp., enquanto, Nymphaea sp. ocorre menos 
abundante, mas com boa frequência (Figuras 35 e 36). 
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(a)                                                            (b) 
 
Figura 35 – Exemplares de Nymphaea sp. e Salvinia sp., encontradas nos municípios de Salgadinho 
(a) e Surubim (b). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Eichornia crassipes no trecho do rio Capibaribe no município de Paudalho. 

 

2 SANEAMENTO AMBIENTAL  

Saneamento ambiental é o conjunto de ações técnicas e socioeconômicas, que tem 
por objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, visando promover 
a melhoria das condições da população. Compreende os aspectos relacionados ao 
abastecimento de água (captação, tratamento, adução, reserva e distribuição); 
esgotamento sanitário (coleta, tratamento e disposição final); limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos (coleta, tratamento e disposição final); manejo de águas 
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pluviais (coleta e disposição final); controle ambiental de vetores e disseminação de 
doenças, controle ambiental do uso e ocupação do solo, e a prevenção e controle de 
excesso de ruídos e emissões atmosféricas (Brasil, 2006). 

O saneamento ambiental interfere na quantidade e qualidade das águas, pois atua 
como demanda e potencial causador de impactos. No âmbito da demanda, a água 
apresenta-se como insumo básico para o desempenho das atividades que integram 
os serviços de abastecimento público, sistemas de esgotamento sanitário, limpeza 
pública, drenagem e manejo das águas pluviais. Já os impactos estão relacionados 
aos aspectos de quantidade e qualidade dos recursos hídricos.  

Os aspectos de ordem quantitativa se referem à elevada demanda para 
abastecimento e conflitos entre os diferentes atores em torno do uso da água, 
situação agravada pelas perdas e desperdício em geral, bem como a baixa 
disponibilidade hídrica decorre da degradação dos mananciais onde é feita a 
captação, em função da ineficiente cobertura dos serviços de saneamento. Tais 
circunstâncias resultam no aumento dos custos de serviço na área de 
abastecimento, em função da necessidade de se captar água em pontos mais 
distantes e/ou processos de tratamento mais avançados.   

Quanto aos aspectos da qualidade dos recursos hídricos, a principal fonte poluidora 
destes é o lançamento de efluentes domésticos e industriais (in natura e/ou redes 
clandestinas), com elevada carga poluidora. Outro fator relevante na degradação da 
qualidade das águas superficiais e subterrâneas é a disposição inadequada de 
resíduos sólidos urbanos. Os sistemas de drenagem pluvial contribuem com o 
carreamento de material e detritos para os cursos d’água superficiais, podendo 
resultar em contaminação e formação de processos erosivos no leito destes, 
aumentando seu assoreamento.  

O setor do saneamento desempenha um importante papel na identificação de 
problemas e tomada de decisões na gestão dos recursos hídricos. O controle da 
degradação da qualidade das águas no país requer a integração das políticas de 
recursos hídricos e saneamento ambiental.  

Uma estratégia importante de gestão desses recursos é o melhoramento do 
monitoramento dos corpos de água aplicado por bacia hidrográfica. O 
monitoramento tem dois objetivos principais: a identificação das influências 
antrópicas e o levantamento dos processos naturais do ecossistema aquático 
estudado. 

A Lei n°11.445/2007, que estabelece as diretrizes n acionais e a política federal do 
saneamento, aponta a bacia hidrográfica como unidade de referência para o 
planejamento das ações no setor, determinando que os planos de saneamento 
básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em que 
estiverem inseridos. Observa-se a integração das políticas de recursos hídricos e 
saneamento ambiental. Desta forma, a realização de diagnósticos na área de 
saneamento, com levantamento da infra-estrutura existente e avaliação das ações 
implementadas no setor, constitui-se como uma importante ferramenta para 
identificação dos problemas da bacia hidrográfica e consequente minimização da 
degradação da qualidade das águas. 
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2.1 QUALIDADE DA ÁGUA 

2.1.1 Estações de monitoramento da qualidade da água 

Existem em operação na bacia hidrográfica do rio Capibaribe 10 estações de 
monitoramento da qualidade da água, sendo uma localizada no rio Goitá (CB-55), 
uma no rio Tapacurá (CB-62) e oito no rio Capibaribe (CB-10, CB-30, CB-40, CB-60, 
CB-71, CB-72, CB-80 e CB-95). O Quadro 18 apresenta as estações de 
monitoramento com respectiva localização e período de observação dos dados.  

Quadro 18 -  Estações de monitoramento da qualidade da água da bacia hidrográfica 
do rio Capibaribe. 
Estação  Corpo d'água Localização 01 02 03 04 05 06 07 08 

CB-10 Rio Capibaribe 
A jusante da cidade de Limoeiro, no 
município de Limoeiro.                 

CB-30 Rio Capibaribe 
A 2 Km a jusante da usina Petribú, na 
divisa dos municípios de Carpina e 
Lagoa de Itaenga.                 

CB-40 Rio Capibaribe 
A jusante da cidade de Paudalho, na 
ponte da BR-408, no município de 
Paudalho.                 

CB-55 Rio Goitá 
Divisa dos municípios de São 
Lourenço da mata e Paudalho.                 

CB-60 Rio Capibaribe 
Na ponte à montante da Usina Tiúma, 
captação da COMPESA, no município 
de São Lourenço da Mata.                 

CB-62 Rio Tapacurá 
Na ponte da PE-50, a jusante da 
cidade de Vitória de Santo Antão.                 

CB-65* Rio Tapacurá 
Local do reservatório de captação de 
água da COMPESA,no município de 
São Lourenço da Mata.                 

CB-71 Rio Capibaribe 
Na captação da COMPESA – 
Castelo, no município de São 
Lourenço da Mata.                 

CB-72 Rio Capibaribe 

A jusante da cidade de São Lourenço 
da Mata, no local do antigo 
reservatório, no município de São 
Lourenço da Mata.                 

CB-80 Rio Capibaribe 
Na ponte da Av. Caxangá, na cidade 
de Recife.                 

CB-95 Rio Capibaribe 

Na ponte na rua Engº Abdias de 
Carvalho, na Ilha do Retiro, em frente 
ao Sport Clube do Recife, na cidade 
de Recife.                 

Fonte: CPRH. 
CB – Capibaribe. 
*Estação desativada. 

A Figura 37 apresenta a bacia hidrográfica do rio Capibaribe com indicação das 
estações de monitoramento. Na Figura 38 é apresentado o diagrama unifilar da 
bacia hidrográfica do rio Capibaribe com a localização das estações de 
monitoramentos, alguns açudes, indústrias e cidades.  
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2.1.2 Parâmetros monitorados 

Nos últimos oito anos (2001-2008), uma série de parâmetros foram acrescentados 
ao sistema de monitoramento. São monitorados a cada dois meses os seguintes 
parâmetros: temperatura, pH, OD, DBO5,20, condutividade elétrica, cloreto, fósforo, 
turbidez, sólidos totais, salinidade e coliformes. 

A estação CB-72 por fazer parte de um projeto específico, apresenta um maior 
número de parâmetros monitorados. Além dos parâmetros citados, são monitorados: 
Cor, Nitrato, Sulfato e Alcalinidade e um conjunto de metais (Cádmio, Chumbo, 
Cobre, Cromo, Manganês, Zinco e Níquel). 

Visando analisar a influencia dos efluentes de curtumes passou-se a analisar o 
Cromo nas estações CB-10 e CB-30. Em 2004, com a reestruturação do sistema, 
foram acrescidos para as estações CB-62 e CB-65 os parâmetros biológicos: 
fotobactéria, Daphnia e Clorofila a. De forma geral, a bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe apresenta uma quantidade de dados significativa. 
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Figura 37 - Bacia hidrográfica do rio Capibaribe com indicação das estações de monitoramento da qualidade da água.  
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Figura 38 - Diagrama unifilar da bacia com a indicação das estações de monitoramento.  
Fonte: CPRH.  
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2.1.3 Estimativa das cargas poluidoras 

Carga poluidora por esgotos domésticos  

A carga poluidora estimada, por Unidade de Análise, foi obtida através da 
contribuição dos habitantes em termos da demanda bioquímica de oxigênio – DBO, 
utilizando uma taxa de 54g DBO/dia/habitante, de acordo com a norma da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. O Quadro 19 apresenta por 
Unidade de Análise a população rural, urbana e total da bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe.  

Quadro 19 - População da bacia hidrográfica do rio Capibaribe.  
Unidade de Análise População Rural População Urbana Total 

UA1 40.211 95.949 136.160 

UA2 68.505 45.185 113.690 

UA3 113.219 111.847 226.066 

UA4 61.467 874.558 936.025 

Total 283.402 1.127.539 1.411.941 

Fonte: Pernambuco (2002).  

Para o cálculo da carga afluente aos corpos d’água (carga remanescente), foi 
considerado uma redução de 40% sobre a carga potencial, este percentual de 
redução é aplicado pela CPRH e tem como base à consideração de que em cada 
gerador de efluente líquido doméstico existe, pelo menos, um tratamento primário 
constituído por tanque séptico. 

Com base nestes dados, foi estimada uma carga poluidora potencial e 
remanescente das Zonas Urbana e Rural. Estima-se que a Zona Rural tem um 
potencial de mais de 15 toneladas DBO/dia, enquanto a Zona Urbana tem um 
potencial de mais de 60 toneladas DBO/dia. Porém, parte destes esgotos é 
acondicionado em fossas sépticas ou lançados a céu aberto em terrenos 
circunvizinhos, sendo a carga remanescente em torno de 9 toneladas DBO/dia para 
Zona Rural e cerca 36 toneladas DBO/dia para Zona Urbana, conforme apresentado 
no Quadro 20.  

Quadro 20  - Carga poluidora dos esgotos domésticos da Zona Rural e Urbana. 

Unidade de 
Análise 

Rural (t DBO/dia) Urbana (t DBO/dia) 

Carga poluidora 
potencial 

Carga poluidora 
remanescente 

Carga poluidora 
potencial 

Carga poluidora 
remanescente 

UA1 2,171 1,303 5,181 3,109 

UA2 3,699 2,220 2,440 1,464 

UA3 6,114 3,668 6,040 3,624 

UA4 3,319 1,992 47,226 28,336 

Total 15,304 9,182 60,887 36,532 

Fonte: Pernambuco (2002).  
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Carga poluidora de origem industrial  

De acordo com os levantamentos realizados no cadastro do órgão ambiental e 
estudos anteriores como o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), das 172 
indústrias cadastradas na bacia apenas 14 indústrias foram classificadas como 
produzindo efluentes líquidos com carga poluidora de origem. 

As indústrias produtoras de álcool (destilarias) funcionam em regime sazonal. A 
época de colheita da cana-de-açúcar ocorre entre os meses de setembro a março, 
existindo duas situações de potencial poluidor denominadas de safra e entressafra. 
O Quadro 21 apresenta as unidades industriais com indicação da carga poluidora de 
origem orgânica.  

Quadro 21  - Unidades industriais e carga poluidora de origem orgânica.  

Unidade Industrial 
Carga poluidora (kg DBO/dia) 

Potencial Remanescente 

Usina Petribu 38.788  

Destilaria Alvorada 20.260  

Fridusam 1.000 1.000 

Ondunorte 1.000  

Leite Betânea - Parmalat 470 174 

Curtume Califórnia 200 200 

Bunge  173 6,1 

Açonorte - Gerdau 157 16 

Engarrafamento Pitu 118 2,2 

Braspérola-Brasfio 115,2 5,8 

Norcola 46 46 

Limoeiro Malhas 12 12 

Noronha Têxtil 7 2 

Tecelagem Barros 4 0,8 

Total Safra 63.350,2 1.464,9 

Total entressafra 3.3302,2  

Total 159.003 2.930 

Fonte: CPRH (2001). 
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Estimou-se que estas 14 unidades em conjunto têm um potencial poluidor de 62.350 
kg de DBO/dia. As indústrias do setor sucroalcoleiro contribuem com 63.350 
kg/DBO/dia no período da safra e com 3.302 kg/DBO/dia na entressafra. 

Verifica-se que o setor sucroalcooleiro é responsável por 61% da carga total 
industrial gerada na bacia, e o setor industrial restante por 39%. Em relação à carga 
orgânica total relativa aos esgotos domésticos, despejos industriais e agro-
industriais, verificou-se que 32,4% corresponde à poluição por esgotos domésticos; 
26,5% industrial, e 41,1% indústrias do setor sucroalcooleiro. No que se refere à 
carga orgânica total remanescente3, 78% corresponde aos esgotos domésticos; 17% 
às indústrias do setor sucroalcooleiro e 5% aos despejos industriais. 

Parte da carga poluidora das usinas e destilarias é utilizada na irrigação dos 
canaviais através do processo de fertirrigação. É possível que haja carreamento aos 
cursos de água de parte do volume da fertirrigação por escoamentos superficiais na 
áreas mais próximas a estes.  

2.1.4 Avaliação da qualidade da água  

A seguir são apresentados os resultados da avaliação dos dados de qualidade da 
água, baseada no atendimento aos padrões estabelecidos pela Resolução 
CONAMA n° 357/05. A avaliação da qualidade da água foi baseada nos dados do 
monitoramento obtidos junto à Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) no 
período de 2001 a 2008.  

Temperatura: varia ao longo do rio de 24°C a 39°C. Em relação à temperatura 
média, há pouca variabilidade entre o trecho superior e inferior da bacia. As 
temperaturas médias nas Unidades de Análise UA1, UA2 e UA3, trecho superior e 
médio, fica em torno de 28°C, sendo um grau mais el evada na Unidade de Análise 
UA4, trecho inferior do rio (Figura 39). As estações CB-60 e CB-65 apresentam as 
temperaturas mais elevadas. 

Turbidez: variou de 2 a 702 uT. Os valores mais elevados foram observados para a 
estação CB-55, com mediana superior ao limite recomendado na Resolução 
CONAMA n° 357/05 ( ≤ 100 uT). Não existem dados observados para as estações 
CB-62 e CB-65. As demais estações apresentaram valores médios inferiores a 30 
(uT) (Figura 40).  

                                                 
3 Para as indústrias do setor sucroalcoleiro, considerou-se que apenas 10% da carga total dos 

efluentes escoam (run off) para o rio. 
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Figura 39 - Variação da temperatura no período de 2001 a 2008. 
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Figura 40 - Variação da turbidez no período de 2004-2008.* 
Nota: apenas a estação CB-72 possui dados desde 2001, as demais só possuem dados a partir de 
2004. 
 

Potencial hidrogeniônico: o pH variou de 5,5 a 9,7 (Figura 41). A variação do pH 
encontra-se dentro do limite estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/05, de 6 
a 9. Apenas as estações CB2-10, CB2-55 e CB-72 apresentaram valores fora da 
faixa.  

 Limite Conama n° 357/05  
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Figura 41 - Variação do pH no período de 2001 a 2008. 

Oxigênio dissolvido: variou de 0 a 10,7 mg/L (Figura 42). A maioria das estações, 
apresentou mais de 50% dos dados inferiores ao limite mínimo estabelecido pela 
legislação para a Classe 2 (OD ≥ 5 mg/L). A estação CB2-62 apresentou os valores 
mais críticos. Na CB2-65 apenas 25% dos dados observados são inferiores a 5 
mg/L. 
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Figura 42 - Concentração de oxigênio dissolvido para o período de 2001 a 2008. 

Demanda Bioquímica de Oxigênio: variou de 0,5 a 148 mg/L (Figura 43). Todas as 
estações apresentaram valores em desacordo com o limite máximo estabelecido 
pela legislação para a Classe 2 (DBO5,20 ≤ 5 mg/L). As estações CB2-62 e CB2-95 
apresentaram os valores mais críticos com apenas 10% dos dados inferiores a 5 
mg/L. 

Limite Conama 
n° 357/05 (5 mg/L) 
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Figura 43 - Demanda bioquímica de oxigênio para o período de 2001 a 2008. 

Nitrogênio amoniacal: a concentração de nitrogênio amoniacal variou de 0,02 a 36 
mg/L (Figura 44). As estações CB2-62 e CB2-95 apresentaram os valores mais 
elevados, evidenciando a poluição causada pelo lançamento de esgoto doméstico 
não tratado. 
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Figura 44 - Concentração de nitrogênio amoniacal para o período de 2001 a 2008. 

Todas as estações, localizadas no trecho superior da bacia, apresentaram 
concentrações admissíveis, onde mais de 90% dos dados apresentaram 
concentrações inferiores ao limite estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/05, 
que varia de acordo com o pH. 

Fósforo total: as concentrações de fósforo total variaram de 0,02 a 5,2 mg/L (Figura 
45). Todas as estações apresentaram concentrações superiores ao limite 
estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/05 para C lasse 2 (≤ 0,100 mg/L). As 
estações CB2-10 e CB2-65 apresentaram 100% dos dados acima de 0,100 mg/L. 

Limite Conama n° 357/05 
DBO < 5 mg/L 

 Limite Conama n° 357/05 
para Classe 2 ≤ 3,7 mg/L 
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Figura 45 - Concentração de fósforo total para o período de 2001 a 2008. 

Coliformes Termotolerantes: os valores de coliformes termotolerantes variaram de 
200 a 170.000 NMP/100mL (Figura 46). As estações CB2-40, CB-62, CB-72, CB-80 
e CB-95 apresentaram em mais de 90% dos dados, valores superiores ao limite 
estabelecido pela legislação ambiental para a Classe 2. As elevadas concentrações 
de coliformes evidenciam a forte contaminação do curso d’água pelas emissões de 
esgotos domésticos. 
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Figura 46 - Concentração de coliformes termotolerantes para o período de 2001 a 2008. 

Cloretos: variou de 26 a 14.868 mg/L (Figura 47). A estação CB-95 apresentou os 
valores mais elevados com mediana superior a 1000 mg/L. As estações CB-60, CB-
65, CB-72 e CB-80 apresentaram valores admissíveis para a Classe 2, com mediana 
inferior a 100 mg/L. As demais estações apresentaram valores elevados com 
mediana superior a 100 mg/L.  

Limite Conama n° 357/05  
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Figura 47 - Cloretos para o período de 2001 a 2008.  
Nota: A partir de 2005, só existem dados para a estação CB-72.  

Salinidade: variou de 0,1 a 23,1‰ (Figura 48). O rio apresenta-se salobro nas 
estações CB-10, CB-30, CB-40, CB-62 e CB-95, ou seja, com mediana superior a 
0,5‰. Os valores mais elevadas foram verificados para as estações localizadas 
entre Limoeiro e Paudalho (CB-10, CB-30 e CB-40), bem como na cidade de Recife 
(CB-95). O rio apresenta-se com água doce a jusante do deságue do rio Goitá até a 
cidade de São Lourenço da mata (CB-55 até CB-72).  
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Figura 48 - Salinidade para o período de 2001 a 2008. 

O Quadro 22 apresenta os resultados do monitoramento, realizado em 2008, sobre o 
Índice de Qualidade das Águas - IQA, Índice de Estado Trófico – IET, Toxicidade, 
Risco de Salinidade e Classificação da Qualidade das Águas.  

 

Limite Conama n° 357/05 
para Classe 2 ≤ 250 
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Quadro 22  – Classificação da qualidade da água do rio Capibaribe em 2008. 

Estação  Corpo 
d'água Data Localização Ecotoxidade  IET Classificação da 

Qualidade 
Risco de 

salinidade 

CB-10 
Rio 
Capibaribe 

Out 08 
A jusante da cidade de Limoeiro, no município de 
Limoeiro. 

 Supereutrófico Poluída Muito alto 

CB-30 Rio 
Capibaribe 

Dez 08 A 2 Km a jusante da usina Petrribu, na divisa dos 
municípios de Carpina e Lagoa de Itaenga. 

 Eutrófico Poluída Médio 

CB-40 
Rio 
Capibaribe 

Dez 08 
A jusante da cidade de Paudalho, na ponte da BR-
408, no município de Paudalho. 

 Hipereutrófico Poluída Médio 

CB-55 Rio Goitá Out 08 
Divisa dos municípios de São Lourenço da mata e 
Paudalho. 

 Eutrófico Muito poluída Baixo 

CB-60 
Rio 
Capibaribe 

Dez 08 
Na ponte à montante da Usina Tiúma, captação da 
COMPESA, no município de São Lourenço da Mata. 

Não tóxico Mesotrófico 
Moderadamente 
comprometida 

Baixo 

CB-62 
Rio 
Tapacurá 

Out 08 
Na ponte da PE-50, a jusante da cidade de Vitória de 
Santo Antão. 

Não tóxico Hipereutrófico Muito poluída Médio 

CB-71 
Rio 
Capibaribe Dez 08 

Na captação da COMPESA – Castelo, no município 
de São Lourenço da Mata. Não tóxico Eutrófico Poluída Baixo 

CB-72 
Rio 
Capibaribe 

Dez 08 
A jusante da cidade de São Lourenço da Mata, no 
local do antigo reservatório, no município de São 
Lourenço da Mata. 

 Eutrófico Muito poluída Baixo 

CB-80 
Rio 
Capibaribe 

Dez 08 Na ponte da Av. Caxangá, na cidade de Recife.  Supereutrófico Poluída Baixo 

CB-95 
Rio 
Capibaribe 

Dez 08 
Na ponte na rua Engº Abdias de Carvalho, na Ilha do 
Retiro, em frente ao Sport Clube do Recife, na cidade 
de Recife. 

 Hipereutrófico Muito poluída  

Fonte: Elaborada a partir dos dados da Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH (2008). 
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2.2 CONDIÇÕES SANITÁRIAS DO RIO CAPIBARIBE  

O rio Capibaribe apresenta-se poluído em todas as Unidades de Análise, devido 
principalmente às elevadas concentrações de amônia, fósforo e coliformes 
termotolerantes. As concentrações de OD iguais a zero e a elevada DBO5,20 

observada a jusante dos centros urbanos e indústrias evidenciam o lançamento de 
esgotos domésticos e efluentes industriais acima da capacidade de autodepuração 
do rio. 

As elevadas concentrações de nitrogênio amoniacal, fósforo e coliformes fecais 
evidenciam a poluição provocada pelo lançamento de esgotos domésticos, 
principalmente, a jusante das cidades de Paudalho (CB-40), Vitória de Santo Antão 
(CB-62), São Lourenço da mata (CB-72), Camaragibe (CB-80) e Recife (CB-85). 

Devido as elevadas concentrações de fósforo e nitrogênio amoniacal, superiores ao 
limite estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/05 , o rio Capibaribe encontra-
se eutrofizado, variando de eutrófico a hipereutrófico, com exceção da estação CB-
60, que apresenta estado mesotrófico e moderadamente poluída.  

Em toda a extenção do rio verificam-se temperaturas elevadas com mediana igual 
ou superior a 28°C. As estações CB-60 e CB-65 apres entam as temperaturas mais 
elevadas. A Resolução CONAMA n° 357/05 não especifi ca limites de temperatura 
para qualquer uma das Classes, porém altas temperaturas diminuem a solubilidade 
dos gases, reduzindo assim a concentração de oxigênio dissolvido. 

O rio apresenta-se salobro nas estações CB-10, CB-30, CB-40, CB-62 e CB-95. Os 
valores mais elevadas foram verificados para as estações localizadas entre Limoeiro 
e Paudalho (CB-10, CB-30 e CB-40), bem como na cidade do Recife (CB-95). O rio 
apresenta-se com água doce a jusante do deságue do rio Goitá até a cidade de São 
Lourenço da mata (CB-55 até CB-72).  

Os esgotos domésticos e os efluentes industriais causam uma série de impactos nos 
corpos d’águas. As condições sanitárias do rio Capibaribe evidenciam a 
necessidade de investimentos em sistemas de coleta e tratamento de efluentes, bem 
como ações intensificadas de monitoramento sistemático e fiscalização. 

2.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS 

O sistema de reservatórios da bacia hidrográfica do rio Capibaribe apresenta uma 
capacidade de armazenamento da ordem de 800 milhões de m³. Os principais 
reservatórios da bacia estão relacionados no Quadro 23 com a indicação da 
localização, capacidade máxima e finalidade de uso da água. 
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Quadro 23  – Principais reservatórios da bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

Nome Município Capacidade 
máxima (m³) Finalidade 

Carpina Carpina 270.000.000 Controle de cheias 

Jucazinho Surubim 327.035.000 
Abastecimento / Controle de 
cheias 

Tapacurá São Lourenço da Mata 94.200.000 
Abastecimento / Controle de 
cheias 

Goitá Glória do Goitá 52.000.000 Controle de cheias 

Poço Fundo 
Santa Cruz do 
Capibaribe 

27.750.000 Abastecimento / Irrigação 

Várzea do Una São Lourenço da Mata 11.568.010 Abastecimento 

Engenho Gercino 
Pontes (Tabocas) 

Caruaru 13.600.000 Abastecimento / Irrigação 

Cursaí Paudalho 13.000.000 Abastecimento 

Oitis Jataúba 3.020.159 Abastecimento / Irrigação 

Santa Luzia Carpina 1.540.263 Abastecimento 

Matriz da Luz São Lourenço da Mata 1.245.000 Abastecimento / Irrigação 

Machado Brejo da Madre de Deus 6.800.000 Abastecimento 

Lagoa do Porco Surubim 1.036.200 Abastecimento 

Fonte: Programa de Monitoramento dos Reservatórios das Bacias Hidrográficas de Pernambuco 
(SRH/CPRH) e Atlas das bacias Hidrográficas de Pernambuco (SECTMA, 2006). 
 

Neste intem será apresentada uma avaliação da qualidade da água dos 
reservatórios com capacidade de armazenamento superior a 20.000.000m³, 
destinados ao abastecimento, quais sejam: Jucazinho, Tapacurá e Poço Fundo, que 
juntos posuem uma capacidade de armazenamento superior a 440.000.000m³.  

2.3.1 Reservatório Jucazinho 

O reservatório Jucazinho foi inaugurado em 1999 e está localizado na UA2. O 
objetivo principal de sua construção foi para o controle de cheias. Porém, ao longo 
dos anos surgiu a demanda para o abastecimento. Jucazinho abastece 11 cidades 
do Agreste de Pernambuco, beneficiando cerca de 500 mil pessoas. Alguns 
resultados estatísticos referentes ao monitoramento do reservatório Jucazinho, 
elaborados a partir dos dados obtidos através do monitoramento realizado pela 
SRH/CPRH, no período de 2005 a 2009, são apresentados no Quadro 24. 
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Quadro 24  – Resultados estatístico do monitoramento do reservatório Jucazinho.  

Parâmetro Unid. n. 
25 

percentil 
50 

percentil 
75 

percentil 
Média Desvio padrão 

Temperatura ºC 32 27 28 28 27,6 1,2 

pH - 32 7,8 8,3 8,8 - 0,7 

OD mg/L 32 5,5 6,8 7,6 6,5 1,8 

DBO mg/L 32 2 2,5 3 2,9 2,1 

Fósforo mg/L 32 0,11 0,21 0,24 0,19 0,09 

Amônia mg/L 7 0,23 0,30 0,65 0,50 0,41 

Turbidez UNT 32 2,0 2,5 5,5 4,33 4,45 

Sólidos totais mg/L 32 1018 1112 1216 1127 187 

Coli. 
Termotolerante 

NMP/ 
32 4 <200 <200 122 109 

100ml 

Salinidade o / oo 32 0,8 0,8 1,0 0,87 0,15 

Cianobactéria cél/ml 32 24.540 133.289 10.683.391 65.909.182 177.796.519 

Fonte: Programa de Monitoramento dos Reservatórios das Bacias Hidrográficas de Pernambuco 
(SRH/CPRH). 

Analisando-se os dados, verifica-se que: a temperatura não apresentou grande 
variabilidade com valores elevados, cerca de 28°C; pH moderado de 8,3; 
concentrações de OD superiores a 5 mg/L (75 percentil = 7,6 mg/l O2) e baixa DBO, 
cerca de 75% dos dados são inferiores a 3 mg/L. A turbidez inferior a 100 uT; 
coliformes termotolerantes inferior a 200/100 ml (75 percentil); concentrações 
elevadas de fósforo, superiores a 0,03 mg/L; a água de Jucazinho apresenta 
elevadas concentrações de sólidos totais, superior a 500 mg/L (75 percentil = 1.216 
mg/L); salinidade superior a 0,5%0 e inferior a 30%0, sendo classificada como 
salobra.   

2.3.2 Reservatório Tapacurá 

O reservatório Tapacurá foi construída em 1973 e tem por finalidade o 
abastecimento e a proteção das cheias. Em 1987 o coroamento foi aumentado de 
3m de altura, e atualmente o reservatório garante o abastecimento dos 3 milhões de 
habitantes da região metropolitana do Recife. O Quadro 25 apresenta os resultados 
estatísticos obtidos através dos dados do monitoramento realizado pela SRH / 
CPRH para o período de 2005 a 2009. 

Analisando-se os dados, verifica-se que: a temperatura apresentou pouca 
variabilidade, com valor médio elevado de 28,4°C; o  pH variou de 6,2 a 9,4, sendo 
inferior a 8,4, em 75% das amostras; o OD variou de 1,7 a 10,6 mg/L, apresentando 
valores inferiores a 5 mg/L, em apenas 25% dos dados; a DBO manteve-se inferior a 
4,8 em 75% das amostras e a turbidez abaixo de 100 uT; coliformes termotolerantes 
inferior a 200/100 ml.  
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Quadro 25  - Resultados estatístico do monitoramento do reservatório Tapacurá.  

Parâmetro Unid. n. 
25 

percentil 
50 

percentil 

75 

percentil 
Média 

Desvio 
padrão 

Temperatura ºC 25 28 29 29 28,4 1,2 

pH - 25 7,2 7,8 8,4 - 0,8 

OD mg/L 25 5,1 6,5 7,9 6,3 2,4 

DBO mg/L 25 < 2,0 3,4 4,8 3,63 1,6 

Fósforo mg/L 25 0,13 0,21 0,27 0,26 0,23 

Amônia mg/L 25 ND ND 0,16 0,2 0,3 

Turbidez UNT 25 7,0 10,0 20,0 20,7 29,2 

Sólidos totais mg/L 25 252 258 276 267 23,9 

Coli. 
Termotolerante 

NMP/ 
100ml 25 65 <200 <200 536 1623 

Salinidade o / oo 25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,02 

Cianobactéria cél/ml 25 16.252 103.993 130.049.717 90.289.194 165.907.376 

Fonte: Programa de Monitoramento dos Reservatórios das Bacias Hidrográficas de Pernambuco 
(SRH/CPRH). 

As concentrações de fósforo total variaram de 0,04 a 1,04 mg/L, apresentando 
valores superiores ao limite estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/05 para 
Classe 2 (≤ 0,03 mg/L). A amônia apresenta concentrações admissíveis. O 
reservatório apresenta água doce com salinidade inferior a 0,5%0.  

2.3.3 Reservatório Poço Fundo 

O reservatório Poço Fundo, localizado no município de Santa Cruz do Capibaribe, 
tem por finalidade o abastecimento e a irrigação. O Quadro 26 apresenta os 
resultados do monitoramento realizado pela SRH / CPRH para o período de 2006 a 
2008. 

Quadro 26  – Resultados do monitoramento do reservatório Poço Fundo. 

Parâmetro Unid. 

2006 2007 2008 

06.06 06.12 31.05 19.08 25.11 

12:50 11:05 11:35 15:00 16:30 

Temperatura ºC 25 27 27 24 27 

pH - 7,2 8,7 8 7,8 7,5 

OD mg/L 4,4 6,8 4,4 8,4 4,8 

DBO mg/L 3,2 2,7 3,0 5,2 3,4 

Cond. Elétrica us/cm 462 706 1152 584 720 

Turbidez UNT 3,5 7,0 90,0 6,0 30,0 

Transparência m 1,0 0,5 0,2 - 0,8 
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Quadro 26  – Resultados do monitoramento do reservatório Poço Fundo. 

Parâmetro Unid. 

2006 2007 2008 

06.06 06.12 31.05 19.08 25.11 

12:50 11:05 11:35 15:00 16:30 

Sólidos totais mg/L 295 436 825 386 475 

Amônia mg/L 0,22 ND ND ND ND 

Fósforo mg/L 0,22 0,11 0,23 0,06 0,11 

Salinidade o / oo 0,2 0,3 0,6 0,3 0,4 

Cianobactéria cél/ml 26.598 1.386 214 47.468 76 

Fonte: Programa de Monitoramento dos Reservatórios das Bacias Hidrográficas de Pernambuco 
(SRH/CPRH). 

Analisando-se os dados, verifica-se que: a temperatura apresentou valor médio de 
26°C; o pH apresentou pouca variabilidade (7,2 a 8, 7); o OD variou de 4,4 a 8,4 
mg/L, apresentando valores inferiores a 5 mg/L; em apenas uma mediação a DBO 
foi superior a 5 mg/L O2.; a turbidez manteve-se abaixo do limite máximo permitido, 
de 100 uT; ausência de contaminação significativa por esgotos domésticos, com 
concentrações inferiores a 200 coliformes termotolerantes/100 mL. 

As concentrações de fósforo total variaram de 0,06 a 0,22 mg/L, apresentando 
valores superiores ao limite estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/05 para 
Classe 2 (≤ 0,03 mg/L). A amônia, nitrito e nitrato apresentaram concentrações 
admissíveis. Constata-se uma elevada concentração de sólidos dissolvidos; o 
reservatório apresenta água doce com salinidade inferior a 0,5%0.  Em apenas uma 
medição foi registrado valor superior a 0,5%0. 

2.4 CONDIÇÕES SANITÁRIAS DOS RESERVATÓRIOS DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CAPIBARIBE  

Os reservatórios Jucazinho, Tapacurá e Poço Fundo apresentam água com valores 
admissíveis de OD, DBO e coliformes termotolerantes para a maioria dos dados 
observados. Todos os reservatórios apresentaram concentrações de fósforo 
superiores ao limite estabelecido pela legislação ambiental.  

O reservatório Jucazinho apresenta elevados teores de sais, sendo sua água 
classificada como salobra. Para fins de abastecimento público esta água precisa ser 
misturada às águas provenientes de outras fontes de abastecimento. Os 
reservatórios Jucazinho e Tapacurá apresentam estado supereutrófico com 
elevadas concentrações de cianobactérias.  

Em relação ao Índice de Qualidade da Água (IQA), o reservatório Poço Fundo 
apresenta uma ótima qualidade, enquanto Jucazinho e Tapacurá uma boa 
qualidade. O Quadro 27 apresenta de forma resumida a classificação da qualidade 
da água dos reservatórios monitorados pela CPRH/SRH na bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe.  

Continuação 
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Quadro 27  – Classificação da qualidade da água dos reservatórios da bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

Estação  Mês de 
análise  Reservatório  Corpo d'água Município IQA IET Classificação 

da Qualidade 
Risco de 

salinidade  Toxidade 

CB-02 Nov 08 Poço Fundo Riacho Jataúba 
Santa Cruz do 
Capibaribe 

Ótima Mesotrófico Poluída Baixo Não tóxico 

CB-23 Ago 08 Santana - Brejo da Madre de Deus Boa Mesotrófico 
Pouco 
comprometida 

Baixo Não tóxico 

CB-27 Ago 08 Oitis - Brejo da Madre de Deus Ótima Eutrófico Poluída Médio Não tóxico 

CB-03 Nov 08 Machado 
Riacho Brejo da 
Madre de Deus Brejo da Madre de Deus Boa Supereutrófico Poluída Médio Não tóxico 

CB-04 Ago 08 
Tabocas-
Piaça Rio Tabocas Belo Jardim Boa Mesotrófico 

Moderadamente 
comprometida Baixo Não tóxico 

CB-05 Nov 08 Tabocas Rio Tabocas Caruaru Ótima Mesotrófico 
Moderadamente 
comprometida Baixo Não tóxico 

CB-07 Set 09 Jucazinho Rio Capibaribe Surubim Boa Supereutrófico Poluída Médio Não tóxico 

CB-13 Jul 09 Carpina Rio Capibaribe Lagoa do Carro Boa Supereutrófico Poluída Alto não tóxico 

CB-38 Jul 09 Cursaí Rio Cursai Paudalho Boa Ultraoligotrófico Poluída Baixo Não tóxico 

CB-54 Jul 09 Goitá Rio Goitá Paudalho Boa Ultraoligotrófico 
Moderadamente 
comprometida Baixo Não tóxico 

CB-65 Set 09 Tapacurá Rio Tapacurá São Lourenço da Mata Boa Supereutrófico Poluída Baixo Não tóxico 

CB-67 Jul 09 
Várzea do 
Uma 

Rio Várzea do Una São Lourenço da Mata Ótima Mesotrófico Poluída Baixo Não tóxico 

CB-69 Jul 09 Matriz da Luz Rio Pixaó São Lourenço da Mata Boa Oligotrófico 
Não 
comprometida 

Baixo Não tóxico 

CB-81 Jul 09 Prata-meio Reservatório Prata-
Meio 

Recife Ótima Ultraoligotrófico Não 
comprometida 

- Não tóxico 

CB-98 Out 08 Jangadinha Riacho Jangadinha 
Jaboatão dos 
Guararapes Ótima Mesotrófico 

Não 
comprometida Baixo Não tóxico 

Fonte: Elaborada a partir dos dados do Programa de Monitoramento dos Reservatórios das Bacias Hidrográficas do Estado de Pernambuco – SRH / CPRH – 
outubro/2008.
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2.5 RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT por meio da NBR 10.004/04 
define resíduo sólido como: resíduos nos estados sólidos, semi-sólido, que resultam 
de atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviços e varrição. Os resíduos são classificados quanto a sua origem 
ou fonte (domiciliares, comerciais, saúde e hospitalares, varrição e feiras livres, 
industriais, agrícolas, entre outros), quanto a sua natureza física (seco e molhado) e 
composição química (matéria orgânica e matéria inorgânica) bem como seu grau de 
periculosidade em relação a determinados padrões de qualidade ambiental e de 
saúde pública.  

A NBR 10.004/04 também classifica os resíduos segundo a sua periculosidade, 
agrupando-os em três categorias, conforme mostra o Quadro 28 Essa classificação 
determina o método de disposição final destes. 

Quadro 28  - Classificação dos resíduos quanto ao grau de periculosidade. 

Categoria Características 

Classe I 

(Perigosos) 

Apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente, caracterizando-se por 
ter uma ou mais das seguintes propriedades: inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade e patogenicidade; 

Classe II 

(Não Perigosos) 

(A) Não Inertes 
Podem ter propriedades, como inflamabilidade, 
biodegradabilidade ou solubilidade; porém, não se 
enquadram como resíduo classe I ou classe II B. 

(B) Inertes 
Não têm constituinte algum solubilizado, em concentração 
superior ao padrão de potabilidade de águas. 

Fonte: ABNT (2004). 

Nos municípios brasileiros o percentual encontrado de destinação final adequada 
dos resíduos coletados ainda é pequeno, resultando na poluição e degradação do 
meio ambiente e consequente perda da qualidade de vida das populações.  

Os aterros sanitários configuram-se como a principal técnica de tratamento e 
destinação final dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Trata-se de uma técnica 
fundamentada em critérios de engenharia e normas operacionais específicas, 
permitindo um confinamento seguro dos resíduos em termos de controle de poluição 
ambiental e proteção à saúde pública. Entretanto, pesquisas apontam que a maioria 
dos municípios brasileiros ainda não utiliza esta técnica, prevalecendo uma 
quantidade significativa de formas inadequadas de disposição final dos RSU, os 
lixões (vazadouros a céu aberto) e aterros controlados. 

Os lixões, também conhecidos como vazadouros a céu aberto, caracterizam-se pelo 
simples descarte de resíduos sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio 
ambiente ou à saúde pública. Essa forma de disposição facilita a proliferação de 
vetores (moscas, mosquitos, baratas, ratos); geração de maus odores; poluição das 
águas superficiais e subterrâneas pelo lixiviado – mistura do chorume, gerado pela 
degradação da matéria orgânica, com a água de chuva (Bidone e Povinelli, 1999). 
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As Figuras 49 e 50 apresentam área de lixões á céu aberto, inseridos na Bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe. 

 
Figura 49 - Disposição de RSU em lixões (vazadouros a céu aberto), município de Chã de Alegria 
(PE) - Grupo de Resíduos Sólidos - GRS/UFPE, 2002. 
 

 
Figura 50 - Disposição de RSU em lixões (vazadouros a céu aberto), município de Tracunhaém (PE) - 
Grupo de Resíduos Sólidos - GRS/UFPE, 2002. 
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Outra forma de destinação final de RSU utilizada nos municípios brasileiros são os 
aterros controlados, que consiste na técnica de descarte dos resíduos no solo, com 
adoção de medidas técnicas e executivas visando à minimização dos impactos 
ambientais gerados na área, sem causar danos ou riscos à saúde pública e sua 
segurança. Geralmente não há impermeabilização de base, o que pode 
comprometer a qualidade das águas subterrâneas, e os sistemas de tratamento de 
chorume e controle de emissão de gases são precários. Na Figura 51 tem-se uma 
vista área do aterro controlado da Muribeca, antigo local de destinação final dos 
RSU do município de Recife. 

Os aterros sanitários são técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, 
sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos 
ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os 
resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, 
cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou 
a intervalos menores, se necessário (NBR 8.419/92). As Figuras 52 e 53 apresentam 
os aterros sanitários do município de Gravatá e Caruaru, pertencentes à bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe. 

  

                                     (a)                                                                                 (b) 
Figura 51 – Vista do aterro controlado da Muribeca- PE (a) e presença de catadores no aterro (b). 
Fonte: Motta (2007). 

  
                                      (a)                                                                                (b)   
Figura 52 – Vista do aterro sanitário de Gravatá- PE (a) e (b). 
Fonte: Motta (2000). 
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(a) 
 

(b) 

Figura 53 - Aterro Sanitário de Caruaru – PE (a) e (b). 

Segundo Lima et al. (2007), entre os anos de 2002 e 2006 o número de municípios 
com aterros sanitários em funcionamento, passou de 2 para 14, o que representa 
cerca de 8% dos municípios do Estado de Pernambuco. A Figura 54 representa a 
situação da destinação final dos RSU em Pernambuco no ano de 2002, e a Figura 
55, para o ano de 2006. 

 



 
Figura 54 - Destinação dos RSU nos municípios de Pernambuco em 2002. 
Fonte: Firmo (2009). 
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Figura 55 - Destinação dos RSU nos municípios de Pernambuco em 2006.  
Fonte: Firmo (2009). 
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É importante ressaltar que grande parcela dos resíduos gerados na zona rural não é 
atendida pelo sistema de coleta municipal, resultando no descarte em diferentes 
localidades, sem os devidos cuidados sanitários e ambientais. A prática do descarte 
de resíduos rurais no leito de rios é bastante usual, configurando-se em poluição 
difusa. Outra prática adotada por esta parcela da população é a queima à céu aberto 
dos resíduos gerados, que pode resultar no empobrecimento do solo e poluição 
atmosférica. 

Entretanto, nem toda a população residente no município lança os seus resíduos na 
área de drenagem da bacia hidrográfica do rio Capibaribe, sendo assim importante 
considerar a área do município pertencente a esta bacia, conforme pode ser 
observado no Quadro 29. 

Quadro 29  - Geração de RSU na bacia hidrográfica do rio Capibaribe, no ano de 
2009. 

Região de 
Desenvolvimento  Município 

Área Total 
do 

Município  

Densidade 
demográfica  

Área do 
Município 
na Bacia 

Geração 
de RSU 
na bacia 

Total 

Geração 
de RSU 

(km 2) (hab/km 2) (km 2) (ton/dia)  (%) 

Agreste Central 

Belo Jardim 645 111,08 410,23 78,38 5,15 

Bezerros 487 116,2 221,05 16,18 1,06 

Riacho das Almas 315 58,65 306,67 18,35 1,21 

Brejo da Madre de 
Deus 759 54,27 759,43 26,38 1,73 

Caruaru 933 321,65 531,84 222,38 14,62 

Gravatá 510 143,13 239,78 26,77 1,76 

Jataúba 715 20,88 713,75 16,69 1,10 

Poção 201 55,41 17,26 0,62 0,04 

Pesqueira 1009 61,86 4,03 0,45 0,03 

Sanharó 253 72,3 5,93 0,54 0,04 

São Caetano 378 93,33 12,99 2,28 0,15 

Tacaimbó 230 51,87 25,87 0,89 0,0 

Agreste 
Setentrional  

Bom Jardim 220 180,14 54,17 15,52 1,02 

João Alfredo 137 212,03 53,78 16,19 1,06 

Casinhas 118 306,27 105,22 45,76 3,01 

Cumaru 298 65,36 260,85 15,34 1,01 

Passira 341 80,98 340,52 28,95 1,90 

Feira Nova 106 184,79 105,51 29,64 1,95 

Limoeiro 268 206,62 137,86 40,16 2,64 

Frei Miguelinho 219 65,77 218,67 22 1,45 
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Mata Sul 

Chã Grande 75 136,31 13,32 2,1 1,14 

Pombos 244 87,91 152,31 15 0,99 

Vitória de Santo Antão 339 360,82 201,95 110,61 7,27 

Mata Norte 

Carpina 144 457,75 33,8 23,67 1,56 

Lagoa do Carro 71 209,68 38,59 11 0,72 

Tracunhaém 118 109,47 10,53 1,56 0,10 

Chã de Alegria 49 115,2 49,24 6,52 0,43 

Glória do Goitá 232 118,25 232,17 43,65 2,87 

Lagoa do Itaenga 57 353,07 56,93 31,36 2,06 

Paudalho 275 167,35 266,22 65,94 4,33 

Região 
Metropolitana do 

Recife 

Camaragibe 52 2666,5 34,53 82,87 5,45 

São Lourenço da Mata 265 365,41 210,27 116,79 7,68 

Moreno 192 284,1 15,45 2,94 0,19 

Recife 217 7220,06 68,62 48,06* 3,16 

TOTAL 1521,30 100 

* Não há local de disposição final dos resíduos coletados no município de Recife.  

 

Quadro 29  - Geração de RSU na bacia hidrográfica do rio Capibaribe, no ano de 
2009. 

Região de 
Desenvolvimento  Município 

Área Total 
do 

Município  

Densidade 
demográfica  

Área do 
Município 
na Bacia 

Geração 
de RSU 
na bacia 

Total 

Geração 
de RSU 

(km 2) (hab/km 2) (km 2) (ton/dia)  (%) 

 

Taquaritinga do 
Norte 470 47,16 444,03 29,74 1,95 

Vertentes 195 90,85 195,48 25,22 1,66 

Salgadinho 85 93,73 83,62 11,13 0,73 

Santa Cruz do 
Capibaribe 340 230,9 339,12 116,67 7,67 

Santa Maria do 
Cambucá 88 142,77 87,78 17,8 1,17 

Surubim 257 215,09 256,77 77,87 5,12 

Toritama 30 1095,7 30,5 47,29 3,11 

Vertente do Lério 72 100,67 70,31 10,05 0,66 

Continuação 
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Na área do município de Recife abrangida pela bacia hidrográfica do rio Capibaribe 
tem-se uma geração de aproximadamente 961 toneladas/dia. Entretanto, conforme o 
diagnóstico de RSU elaborado em 2002 pela SECTMA/PE (2006), a taxa de coleta 
desses resíduos é de 95%. Desta forma, 5% dos resíduos gerados (48 
toneladas/dia) não são coletados e provavelmente são dispostos de forma irregular 
ao longo da bacia, configurando-se em diversos pontos de poluição não pontual. 

Fazendo essas considerações, conforme apresentado no Quadro 29, pode-se 
observar que a geração total de RSU na bacia hidrográfica do rio Capibaribe é de 
aproximadamente 1521,30 toneladas/dia, considerando as parcelas da geração de 
resíduos provenientes das populações urbanas e rurais de cada município. O 
município de Caruaru é responsável pela geração de cerca de 222 toneladas/dia 
(14,62% dos RSU gerados na bacia) seguido dos municípios de São Lourenço da 
Mata, Santa Cruz do Capibaribe e Vitória de Santo Antão, com 116,67 ; 116,79 e 
110,61 toneladas/dia, respectivamente.  

O Quadro 30 apresenta os dados referentes às áreas de disposição final dos RSU 
produzidos nos municípios da bacia e relativos ao potencial de risco ambiental, 
conforme levantamentos realizados pela SECTMA/PE (2006) e por FIRMO e 
RODRIGUES (2009).  

Quadro 30  - Destinação final dos resíduos sólidos por municípios e riscos ambientais. 

Região de 
Desenvolvimento  Município Tipo de 

Destinação 

Distância 
de cursos 

d'água 

Distância de 
núcleos 

habitacionais 

Risco 
ambiental 
provável 

Agreste Central 

Belo Jardim Aterro 
Sanitário 

- - - 

Bezerros Lixão 500 m 200 m Alto 

Riacho das Almas Lixão 1 km 600 m Médio 

Brejo da Madre de 
Deus 

Lixão 1 km 500 m - 

Caruaru 
Aterro 

Sanitário 
2 km 1 km Baixo 

Gravatá 
Aterro 

Sanitário 
- - - 

Jataúba Lixão 1 km > 1 km Baixo 

Poção Lixão > 1 km > 1 km Baixo 

Pesqueira 
Aterro 

Sanitário 
- - - 

Sanharó 
Aterro 

Controlado 
140 > 2 km Baixo 
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Quadro 30  - Destinação final dos resíduos sólidos por municípios e riscos ambientais. 

Região de 
Desenvolvimento  Município Tipo de 

Destinação 

Distância 
de cursos 

d'água 

Distância de 
núcleos 

habitacionais 

Risco 
ambiental 
provável 

São Caetano Lixão 500 m > 1 km Alto 

Tacaimbó Lixão 100 m 200 m Alto 

Agreste 
Setentrional 

Bom Jardim Lixão 800 m 200 m Alto 

João Alfredo Lixão - - - 

Casinhas Lixão - - - 

Cumaru Lixão 800 m 100 m Alto 

Passira Lixão 500 m - - 

Feira Nova Lixão 400 m - Alto 

Limoeiro Lixão - 700 m Médio 

Frei Miguelinho Lixão 500 m 500 m Baixo 

Taquaritinga do 
Norte 

Lixão - - - 

Vertentes Lixão - - - 

Salgadinho Lixão - - - 

Santa Cruz do 
Capibaribe 

Aterro 
Sanitário 

- - - 

Santa Maria do 
Cambucá 

Lixão 100 m 800 m Alto 

Surubim Lixão - - - 

Toritama 
Aterro 

Sanitário 
- - - 

Vertente do Lério Lixão - - - 

Mata Sul 

Chã Grande Lixão 2 km 3 km Baixo 

Pombos Lixão 2 km 100 m Alto 

Vitória de Santo 
Antão 

Aterro 
Controlado 

3 km 3 km Alto 

Mata Norte 

Carpina Lixão 2 km 400 m Alto 

Lagoa do Carro Lixão 500 m 1 km Alto 

Tracunhaém Lixão 3 km 200 m Médio 

Chã de Alegria Lixão - 100 m Baixo 

Glória do Goitá Lixão 500 m 600m Baixo 

Lagoa do Itaenga Lixão - 500 m Baixo 

Paudalho Lixão 1,5 km 600 m - 

Continuação 
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Quadro 30  - Destinação final dos resíduos sólidos por municípios e riscos ambientais. 

Região de 
Desenvolvimento  Município Tipo de 

Destinação 

Distância 
de cursos 

d'água 

Distância de 
núcleos 

habitacionais 

Risco 
ambiental 
provável 

 

Região 
Metropolitana do 

Recife 

Camaragibe Lixão   - 

São Lourenço da 
Mata Lixão   - 

Moreno Lixão   - 

Recife 
Aterro 

Sanitário   - 

Fonte: SECTMA/PE (2006); Firmo e Rodrigues (2009). 

Desta forma, a destinação final dos RSU produzidos nos municípios pertencentes à 
bacia hidrográfica do rio Capibaribe caracteriza-se basicamente por 33 (trinta e três) 
lixões a céu aberto, 02 (dois) aterros controlados e 07 (sete) aterros sanitários. 
Pode-se observar que a destinação final em lixões a céu aberto, é adotada por 78% 
dos municípios da bacia, enquanto que os aterros controlados e sanitários, 
compreendem cerca de 5 e 17%, respectivamente, das práticas adotadas.  

Os municípios de Vitória de Santo Antão e Sanharó utilizam aterros controlados 
como forma de destinação final dos seus resíduos. Enquanto que os municípios de 
Belo Jardim e Pesqueira utilizam aterros sanitários desde 2005; Caruaru, Santa Cruz 
do Capibaribe e Toritama, desde 2003 e Gravatá, desde 2006 (Firmo e Rodrigues, 
2009). Recife até junho de 2009 depositava seus resíduos em um aterro controlado, 
atualmente deposita em dois aterros sanitários que não estão localizados na bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe. 

A localização de algumas áreas de disposição final dos RSU gerados na bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe é apresentada no Quadro 31, conforme levantamento 
realizado pela Agência Estadual de Meio Ambientedo Estado de Pernambuco – 
CPRH (2003). 

Quadro 31  - Localização das áreas de destinação final dos RSU na bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe. 

Município Tipo de 
destinação final Localização Ano do 

levantamento 

Bezerros Lixão 
Próxima a linha férrea, a 2 km do centro (lixão 
do Manoel do Feijão) 

1998 

Chã Grande Lixão Sítio Palmeiras (afastado a 4,2 km do centro) 2000 

Poção Lixão Poço dos Cavalos (a 6 km do centro) 1997 

Pombos Lixão Serra do cabeçote, Várzea Grande 1999 

Sanharó Aterro Controlado A 300 m da BR-232 (a 2 km do centro) 2000 

São Caetano Lixão Área afastada 5 km do centro 1997 

Tacaimbó Lixão Forno Velho 1997 

Vitória de 
Santo Antão 

Aterro Controlado Sítio Natuba 2000 

Fonte: CPRH (2003). 

Continuação 
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As informações sobre a destinação final e gestão dos resíduos sólidos depositados 
na área dos municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Capibaribe estão 
apresentadas de forma simplificada no Quadro 32 Observa-se que grande parte dos 
municípios apresenta tratamento e destinação final de forma inadequada, exceto os 
municípios de Belo Jardim, Caruaru, Gravatá e Pesqueira que possuem aterros 
sanitários individuais, e Recife que, até junho de 2009, depositava seus resíduos em 
um aterro controlado no município de Jaboatão dos Guararapes, hoje deposita em 
dois aterros sanitários nos municípios de Jaboatão dos Guararapes e Igarassu. Os 
municípios de Sanharó e Vitória de Santo Antão apresentam aterros controlados. 

Os aterros sanitários de Pesqueira e Belo Jardim fazem parte dos projetos 
coordenados pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
(SECTMA) que foram aprovados pelo Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA-
II) e contam com recursos do Banco Mundial, do Governo Federal e contrapartidas 
do Estado e dos municípios envolvidos. A Política Estadual de Resíduos Sólidos e o 
ICMS Socioambiental, aprovados pela Assembléia Legislativa do Estado, garantiram 
a pontuação máxima para que o Estado fizesse parte desse programa, tomado como 
referência pelo Promata para a recuperação de nascentes e destinação final de 
resíduos sólidos. Em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, foi 
elaborado o Diagnóstico Estadual de Resíduos Sólidos, que embasou o projeto 
pernambucano já executado em cinco cidades. 

Um Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) foi elaborado 
para cada município com a finalidade de equacionar a destinação inadequada e a 
inexistência de tratamento dos resíduos sólidos. Proposições de aterros sanitários 
compartilhados, individuais e manuais; programas de coleta seletiva; centrais de 
triagem; organização dos catadores em associações e programas de educação 
ambiental são algumas das ações sugeridas para a adequação do tratamento e 
destinação final dos resíduos sólidos. O Quadro 33 apresenta o planejamento das 
ações de cada município de forma resumida. 

No entanto, para se aplicar o PGIRS, torna-se necessário atualizar alguns dados do 
setor de resíduos sólidos (tipos de destinação final de RSU existentes em cada 
município, coordenadas geográficas dos locais de destinação final, taxa de geração 
de RSU percapita, composição dos resíduos e outros) para um melhor planejamento 
das ações visando à minimização dos impactos sociais e ambientais gerados. 
Também se faz necessário a realização/atualização de levantamento dos resíduos 
industriais gerados na bacia, sobretudo os aspectos referentes a geração, 
tipologia/classificação e formas de tratamento e destinação final. 

Os dados aqui relatados têm principalmente a finalidade de apresentar a 
comunidade residente ou não-residente na bacia hidrográfica do rio Capibaribe 
sobre a parcela de contribuição dos resíduos sólidos para a degradação ambiental e 
especificamente a contaminação das águas superficiais e subterrâneas desta bacia. 
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Quadro 32  - Gestão dos resíduos sólidos na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

RD Município 
Titularidade e Cobertura dos serviços Destino Final 

Limpeza Varrições Coleta Tipo Titularidade Tratamento 

AC 

Belo Jardim Mista 95% Mista 95% Mista 95% 
Aterro 

Sanitário * 
Público Coleta 

Seletiva 

Bezerros Direta 73% Direta 70% Direta 75% Lixão Público Não existe 

Riacho das 
Almas 

Direta - Direta - Mista - Lixão Público Não existe 

Brejo da Madre 
de Deus 

Direta 60% Direta 60% Direta 60% Lixão Público Não existe 

Caruaru Direta 83% Direta 55% Direta 100% 
Aterro 

Sanitário ** Particular Não existe 

Gravatá Direta 75% Direta 75% Direta 75% 
Aterro 

Sanitário ** Particular Não existe 

Jataúba Direta 90% Direta 100% Mista 100% Lixão Particular Não existe 

Poção Direta 100% Direta 100% Terceirizada 100% Lixão Particular Não existe 

Pesqueira Direta 80% Direta 50% Direta 90% 
Aterro 

Sanitário* 
Prefeitura Não existe 

Sanharó Direta 90% Direta 90% Direta 90% 
Aterro 

Controlado 
 Não existe 

São Caetano Direta 70% Direta 80% Direta 70% Lixão Particular Não existe 

Tacaimbó Direta 90% Direta 90% Direta 100% Lixão Particular Não existe 

AS 
Bom Jardim Direta 90% Direta 100% Direta 90% Lixão Público Não existe 

João Alfredo - - - - - - Lixão  Não existe 
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Quadro 32  - Gestão dos resíduos sólidos na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

RD Município 
Titularidade e Cobertura dos serviços Destino Final 

Limpeza Varrições Coleta Tipo Titularidade Tratamento 

Casinhas - - - - - - Lixão  Não existe 

Cumaru Direta 80% Direta 75% Direta 90% Lixão Público Não existe 

Passira Direta 75% Direta 60% Direta 100% Lixão Público Não existe 

Feira Nova Direta 90% Direta 90% Direta 80% Lixão Público Não existe 

Limoeiro - - - - - - Lixão  Não existe 

Frei Miguelinho Direta 90% Direta 100% Direta 90% Lixão Particular Não existe 

Taquaritinga do 
Norte 

- - - - - - Lixão  Não existe 

Vertentes - - - - - - Lixão  Não existe 

Salgadinho - - - - - - Lixão  Não existe 

Santa Cruz do 
Capibaribe 

- - - - - - 
Aterro 

Sanitário **  Não existe 

Santa Maria do 
Cambucá 

Direta 95% Direta 75% Direta 95% Lixão Público Não existe 

Surubim - - - - - - Lixão  Não existe 

Toritama - - - - - - 
Aterro 

Sanitário ** Público Não existe 

Vertente do Lério - - - - - - Lixão  Não existe 

MS 
Chã Grande Direta 80% Direta 85% Direta 88% Lixão Público Não existe 

Pombos Direta 80% Direta 80% Direta 72% Lixão Público Não existe 

Continuação 
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Quadro 32  - Gestão dos resíduos sólidos na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

RD Município 
Titularidade e Cobertura dos serviços Destino Final 

Limpeza Varrições Coleta Tipo Titularidade Tratamento 

Vitória de Santo 
Antão 

Terceirizada 90% Terceirizada 90% Terceirizada 81% 
Aterro 

Controlado 
Público Não existe 

 

 

 

 

 

MN 

Carpina Direta 60% Direta 45% Mista 90% Lixão Público Não existe 

Lagoa do Carro Mista 70% Direta 60% Mista 80% Lixão Público Não existe 

Tracunhaém Direta 80% Direta 85% Mista 95% Lixão Particular Não existe 

Chã de Alegria Terceirizada 75% Terceirizada 75% Mista 90% Lixão Público Não existe 

Glória do Goitá Direta 80% Direta 80% Mista 95% Lixão Público 

Usina de 
Triagem e 
Compos-

tagem 

Lagoa do Itaenga Direta 85% Direta 80% Direta 95% Lixão Público Não existe 

Paudalho Terceirizada 80% Terceirizada 70% Mista 90% Lixão Particular Não existe 

RMR 

Camaragibe - - - - - - Lixão  Não existe 

São Lourenço da 
Mata 

- - - - - - Lixão  Não existe 

Moreno - - - - - - Lixão   

Recife - - - - - - 
Aterro 

Sanitário ** 
Particular Não existe 

Fonte: Dados coletados em campo pelo GRS (novembro/2002). 
* Informação atualizada pelo site: http://www.sectma.pe.gov.br 
** Informação atualizada pelo GRS (dezembro/2009). 

Continuação 
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Quadro 33  - Planejamento de ações para tratamento e destinação final dos resíduos 
sólidos. 

Região de 
Desenvolvimento  Município 

Tratamentos 

Destino Final 
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m
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Agreste 

Central 

Belo Jardim       Aterro Sanitário Individual 

Bezerros* x x  x  x Aterro Sanitário 
Compartilhado Riacho das Almas x x    x 

Brejo da Madre de 
Deus 

x x x x  x 
Aterro Sanitário 
Compartilhado 

Caruaru x x x  x  
Aterro Sanitário Individual 

Aterro Sanitário Industrial 

Gravatá x x    x Aterro Sanitário Individual 

Jataúba* x x    x Aterro Sanitário 
Compartilhado Poção x x    x 

Pesqueira* x x x x  x 
Aterro Sanitário 
Compartilhado 

Sanharó x x    x Aterro Sanitário Individual 

São Caetano* x x x x  x 
Aterro Sanitário 
Compartilhado 

Tacaimbó x x    x Aterro Sanitário Manual 

Agreste 

Setentrional 

Bom Jardim* x x    x Aterro Sanitário 
Compartilhado João Alfredo x x    x 

Casinhas  x    x Aterro Sanitário Manual 

Cumaru* x x    x Aterro Sanitário 
Compartilhado Passira x x    x 

Feira Nova x x    x Aterro Sanitário 
Compartilhado Limoeiro*       

Frei Miguelinho x x    x 

Aterro Sanitário 
Compartilhado 

Taquaritinga do 
Norte 

x x    x 

Vertentes x x    x 

Salgadinho  x  x  x Aterro Sanitário Manual 
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Quadro 33  - Planejamento de ações para tratamento e destinação final dos resíduos 
sólidos. 

Região de 
Desenvolvimento  Município 

Tratamentos 

Destino Final 
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 d
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Santa Cruz do 
Capibaribe 

 x    x Aterro Sanitário Individual 

Santa Maria do 
Cambucá 

      Aterro Sanitário Manual 

Surubim       Aterro Sanitário Individual 

Toritama x x    x Aterro Sanitário Individual 

Vertente do Lério  x    x Aterro Sanitário Manual 

Mata Sul 

Chã Grande*      x 
Aterro Sanitário 
Compartilhado 

Pombos      x Aterro Sanitário Manual 

Vitória de Santo 
Antão 

x     x Aterro Sanitário Individual 

Mata Norte 

Carpina* x x   x  

Aterro Sanitário 
Compartilhado 

Lagoa do Carro      x 

Tracunhaém      x 

Chã de Alegria x x    x Aterro Sanitário Manual 

Glória do Goitá x   x  x Aterro Sanitário Individual 

Lagoa do Itaenga x x    x Aterro Sanitário Individual 

Paudalho x x   x  Aterro Sanitário Individual 

Região  

Metropolitana do 
Recife 

Camaragibe*       
Aterro Sanitário 
Compartilhado São Lourenço da 

Mata 
      

Moreno       Aterro Sanitário Individual 

Recife       
Aterro Sanitário 
Compartilhado 

Fonte: Dados coletados em campo pelo GRS (novembro/2002). 
* Município sede do aterro sanitário 

 

 

Continuação 



134 
 

 

 

3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  

A descrição do uso e ocupação do solo é de suma importância para o planejamento 
da gestão de uma bacia hidrográfica como a do rio Capibaribe, onde atividades 
diversas em sintonia ou em conflito afetam a disponibilidade, qualidade e  consumo 
da água no seu território. 

No presente trabalho o mapa de uso e ocupação  foi baseado em imagens datadas 
de 2005, 2007 e 2009, conforme mosaico apresentado na Figura 56, sendo 
observado os principais usos  do solo com rebatimento nos recursos naturais da 
Bacia.  

3.1 METODOLOGIA 

Nesse trabalho, foram usadas técnicas de classificação digital não supervisionada 
de Máxima Verossimilhança, para a identificação de amostras representativas das 
classes de uso demandadas - definidas pelos especialistas no tema. A imagem usou 
a informação espectral representada pelos níveis digitais de uma ou mais bandas, 
atribuindo à cada célula a classe temática de ocupação dominante, sendo a imagem 
resultante, constituída por um novo mosaico de células, ou seja, um mapa temático 
da imagem original (Lillesand e Kiefer, 1994; Sabins, 1997; Tso e Mather, 2001; 
Carvalho, 2002). 

Portanto, foram utilizadas 4 (quatro) cenas imagens do satélite LANDSAT 5 Sensor 
TM na composição 5R4G3B e 1 (uma) cena de imagem do satélite CBERS 2 na 
composição 2R3G4B, todas em formato bruto que após passarem pelo processo de 
equalização de histograma, balanço de cores, ajuste geométrico, recorte e 
mosaicagem no software de processamento SPRING, deram origem a uma cena 
única contendo a classificação da bacia hidrográfica do rio Capibaribe. Para o 
registro foi utilizada a base cartográfica extraída das Cartas Planialtimétricas da 
SUDENE, na escala 1:100.000, editada pela SRH e atualizada pelo Consórcio 
Projetec/ BRLi, no âmbito deste trabalho. 

Posteriormente foi feita a conversão para Coordenadas Geográficas WGS84, em 
função da bacia estar localizada em duas zonas : a zona 25 UTM abrange a área do 
litoral até a coordenada geográfica de 36°, próximo  ao município de Vertentes, e a 
zona 24 UTM, o restante da bacia no sentido oeste (Figura 56). 
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Figura 56 - Mosaico das cenas utilizadas para a bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

LANDSAT 5 TM 20090113 215 066 123 
LANDSAT 5 TM 20090113 215 065 123 
LANDSAT 5 TM 20070829 214 066 123 
LANDSAT 5 TM 20070829 214 065 123 
CBERS 2 CCD1XS 2005819 146 109 342 

CBERS _2 _CCD1XS_ 
2005819_146_109_342 
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A classificação foi executada em três etapas: i) definição das classes de interesse 
com a participação dos especialistas nesse tema, para a classificação semi-
automática; ii) delimitação dos polígonos de diferentes identidades para a 
classificação; iii) pré-classificação e escolha das áreas onde restaram dúvidas de 
interpretação para, através da observação de campo, melhorar a acurácia do 
mapeamento. 

Após análise da classificação preliminar, o produto intermediário obteve os seguintes 
resultados: Desempenho Médio de 94,34% e Confusão Média de 5,66%. Após os 
esclarecimentos pelas evidências de campo e o tratamento gráfico adequado, foi 
obtido o produto final: Mapa de Uso e Ocupação do Solo (MAPA 6 - TOMO V), cujas 
unidades são a seguir descritas. 

3.2 DESCRIÇÃO DAS CLASSES 

A descrição e análise da cobertura vegetal e uso dos solos na bacia hidrográfica do 
rio Capibaribe tiveram como referencial teórico o Manual Técnico de Uso da Terra 
(IBGE, 2006), que tem como paradigma “a visão do conjunto do uso da terra e 
revestimento do solo e a preocupação ambiental” que, segundo os autores, 
constituem os marcos teóricos metodológicos dos estudos contemporâneos do uso 
da terra. 

A nomenclatura adotada pelo Manual se baseia em esquema teórico reproduzido na 
Figura 57, apresentando os primeiros níveis hierárquicos adotados que permitem 
identificar as Classes de Uso de Terra (áreas de vegetação natural, áreas antrópicas 
agrícolas, áreas antrópicas não agrícolas e corpos d’água continentais). Os níveis 
seguintes, até Unidade, que representam o uso propriamente dito, não se encontram 
representados no modelo por comportar inúmeras possibilidades. No presente 
estudo, a adoção à unidade de uso de terra se faz apenas em algumas situações, 
nas quais o método empregado permite. 

 

Figura 57 - Esquema teórico da nomenclatura da cobertura terrestre.  
Fonte: IBGE, 2006 (adaptado de Heymann, 1994). 
 

Desse modo procedeu-se à discriminação das classes de uso do solo, tendo como 
base o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2006) (Quadro 34).  

No caso das áreas de vegetação natural, as fitofisionomias foram descritas em 
virtude de seu porte e densidade, consituindo-se em 4 padrões: vegetação arbórea, 
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arbustivo-arbórea densa, arbustivo-arbórea aberta e arbustiva; estando dentro 
dessas unidades especificadas as diversas formações abrangidas nos dois biomas 
ocorrentes na bacia – Mata Atlântica e Caatinga.  

No caso dos manguezais, estes não foram mapeáveis para a bacia. 

Quadro 34  – Participação das classes de uso do solo e ocupação do solo na bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe. 

Classes Classes do manual 
(IBGE, 2006) Unidades do PHA (2010) Área (km 2) Área (%)  

1 
Áreas de vegetação 
natural 

Vegetação arbórea 1.003,32 13,22 
Vegetação arbustiva arbórea 
densa 86,12 1,13 
Vegetação arbustiva arbórea 
aberta 1.478,70 19,48 
Vegetação arbustiva 1.706,25 22,48 
Não mapeável - - 

2 Áreas antrópicas agrícolas 
Campos Antrópicos 2.585,01 34,35 

  
Cana-de-açúcar 337,45 4,45 

3 
Áreas antrópicas não 
agrícolas 

Áreas urbanas 
237,95 3,14 

4 
Água (Corpos d'Água 
Continentais) 

Reservatórios e rios 
34,28 0,45 

Interferências Nuvem/sombra 99,03 1,12 

3.2.1 Áreas com vegetação natural 

Vegetação arbórea 

Neste ponto foram referidas as formações vegetais de maior porte (1.003,32Km2), 
caracterizada por árvores emergentes, com maior grau de cobertura do solo. 

Tais áreas são representadas por remanescentes florestais da Mata Atlântica 
(florestas ombrófilas e estacionais), englobando inclusive as Matas Serranas (Brejos 
de Altitude) e as áreas de “caatinga arbórea” (savana estépica florestada). 

Próximo ao litoral, nas áreas de domínio do bioma Mata Atlântica, observam-se 
fragmentos florestais em sua grande maioria, na forma de ilhas de vegetação natural 
em meio a extensos canaviais ou áreas de policultura. A maior parte dessas áreas 
de cobertura florestal natural se encontra nos estágios inicial e médio de sucessão, 
com predomínio de espécies arbóreas pioneiras ou secundárias iniciais, com altura 
média de 12m a 18m e distribuição diamétrica pouco ampla, mas que resguardam 
ainda grande biodiversidade. 

Neste âmbito, destacam-se o Complexo de Matas Tapacurá e os fragmentos em 
áreas pertencentes a usinas da UA4, em São Lourenço da Mata, além do Parque de 
Dois Irmãos em Recife e a mata de Ronda (Pombos). 

Na bacia hidrográfica do rio Capibaribe, algumas dessas áreas são objeto de 
proteção legal específica como a mata de Dois Irmãos (Parque Estadual, Lei 
Estadual Nº 11622/1998), a mata de São João da Várzea (Reserva Ecológica 
instituída pela Lei Estadual Nº 9989/87, em Recife) e o complexo de Matas do 
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Tapacurá, em São Lourenço da Mata, formado por fragmentos também protegidos 
pela Lei Nº 9989/87. Já a mata de Ronda, em Pombos, mereceu atenção de projeto 
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de 
Pernambuco (Promata), por meio dos projetos de Recuperação e Produção 
Agroflorestal no Assentamento do Ronda e para Recuperação de Áreas Degradadas 
e Proteção da Mata Atlântica.  

A utilização dos recursos naturais nessas áreas é severamente limitada pela Lei Nº 
11428/2006, conhecida como Lei da Mata Atlântica, ocorrendo, no entanto, extração 
clandestina de material lenhoso, principalmente para lenha e madeira de pequenas 
dimensões (varas, estacas, esteios). O fogo, acidental ou criminoso, é uma ameaça 
constante, sendo ainda possível registrar desmatamento e queima para plantios 
agrícolas, principalmente roças de mandioca e banana. O risco de queimadas é alto 
também devido ao uso ainda tolerado de queima da palha da cana-de-açúcar nos 
canaviais circunvizinhos. 

Também representados nesta unidade de vegetação arbórea e de grande 
importância na bacia hidrográfica do rio Capibaribe, estão os brejos de altitude ou 
brejos interioranos.   

As florestas serranas dos brejos interioranos de Pernambuco integram os 
ecossistemas atlânticos, sendo também protegidos pela Lei Nº11428/2006. São 
resultantes do isolamento de grandes blocos orográficos (SALES et al, 1998), 
podendo apresentar fisionomias distintas entre si.  

São resultantes das condicionantes de relevo que levam ao desenvolvimento de 
peculiaridades favoráveis ao desenvolvimento de uma vegetação mais úmida em 
meio ao domínio da caatinga (VASCONCELOS SOBRINHO, 1971). Sua origem está 
associada à ocorrência de planaltos e chapadas entre 500 – 1.100m de altitude, 
onde os níveis de precipitação são superiores a 1.200mm/ ano, em consequência 
das chuvas orográficas. No Estado de Pernambuco, estas regiões situam-se entre 
os 700 e 1.200 metros de altitude, com predominância de florestas subperenifólias, 
subcaducifólias e caducifólias em seus topos (Araújo Filho et al. (2000) apud 
Rodrigues et al., 2008). 

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe destaca-se por conter expressivos 
remanescentes dos brejos interioranos. Exemplos de vegetação florestal 
semidecidual podem ser encontrados nas matas serranas de Pesqueira, Poção e 
Jataúba, ressaltando que os mesmos foram quase inteiramente alterados por 
sucessivos desmatamentos, restando fragmentos muitas vezes não mapeáveis, com 
vegetação de baixo porte, dificilmente se diferenciando da caatinga.  

Rodrigues et al. (2008), analisando sete brejos de altitude do Agreste pernambucano 
(Brejo de Taquaritinga do Norte; Serra Negra de Bezerros; Serra Verde, em 
Bezerros, Caruaru e Riacho das Almas; Serra do Ororubá, em Pesqueira; Serra das 
Varas, em Arcoverde; Brejo do Bituri, entre Brejo da Madre Deus, Belo Jardim e 
Sanharó e Brejo de Poção, em Poção e Jataúba), identificaram  características  
bastante  similares  entre  si  quanto  às  condições  de clima,  cobertura  vegetal,  
solos  e  topografia.   
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De acordo com Salles et al. (1998) a composição e estrutura da vegetação nestas 
regiões, variam em relação à altitude e posicionamento do relevo, o que influi 
diretamente na temperatura e precipitação, resultando em tipos de vegetação 
distintos como floresta estacional semidecidual (mata seca) ou perenifólia úmida 
(ombrófila).  
 
Os mesmos autores supracitados alertam que os brejos de altitude não apresentam 
um bom potencial para uso intensivo com agropecuária devido a pouca profundidade 
e pedregosidade dos solos e o acentuado risco de erosão devido ao relevo, que se 
constituem também fortes impedimentos ao uso de mecanização.  

Quanto aos aspectos mais favoráveis ao uso das terras, relacionam a alta 
quantidade de matéria orgânica presente na camada superficial dos solos e, 
principalmente, a maior disponibilidade de umidade atmosférica, favorecida  pela 
altitude elevada. Identificam também a ocorrência de pequenas áreas com relevos 
mais favoráveis, constituídas por solos profundos, não pedregosos, em  relevo plano 
a suave ondulado, com textura média e argilosa, com bom  potencial  para uso com 
agropecuária. Ainda enfatizam que o balanço hídrico mais favorável destas regiões 
facilita o maior uso de suas terras, mesmo daquelas com menor potencial, com uma 
agricultura de natureza familiar (RODRIGUES et al., 2008). 

Esse conjunto de características favoreceu a ocupação das terras por policulturas 
familiares, fazendo, provavelmente, com que algumas áreas mapeadas como “mata 
serrana” estejam dominadas por fruteiras cultivadas de pomares peridomésticos ou 
outros sistemas agroflorestais. Em Taquaritinga do Norte (Figura 58), por exemplo, 
registra-se a existência de 2.000ha com café sombreado orgânico (Revista 
Cafeicultura, 2009), sendo a cobertura arbórea do cafezal fornecida por espécies 
nativas ou fruteiras cultivadas como a jaqueira. 

 
Figura 58 – Ao fundo, mata serrana em Taquaritinga do Norte – PE (7º57’30’’S; 36º01’6’’W). 
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Por fim, o terceiro e último elemento vegetacional que faz parte da composição da 
vegetação arbórea neste trabalho é o da caatinga florestada (savana estépica 
florestada).  

Tal vegetação representa um subgrupo de formação, com altura média de 5m, 
chegando às vezes aos 7m, com troncos grossos e esgalhamento ramificado, em 
geral providos de espinhos ou acúleos e com forte grau de deciduidade.  

Além de ocorrer em algumas áreas esparsas ao longo das UA1,UA2 e UA3, 
ressalta-se que a vegetação circundante nos brejos de altitude é em sua grande 
parte composta pela caatinga florestada, conhecida localmente como “caatinga 
arbórea”, destacando-se a presença de Schinopsis brasiliensis (braúna) e 
Myracrodruon urundeuva (aroeira).  

São raras as áreas com cobertura de caatinga arbórea na bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe, em decorrência da sua história de uso. As áreas mais conservadas são 
eventualmente sujeitas à exploração seletiva para lenha ou são mantidas 
conservadas por serem de difícil acesso.  

Vegetação Arbustiva Arbórea Densa  

Nesta unidade (86,12Km2) são representadas as formações vegetacionais de médio 
porte, com um razoável grau de cobertura do solo. Na bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe, estão representadas pelas formações secundárias de aspecto mais 
denso, correspondendo em grande parte às manchas de cobertura vegetal 
observadas ao longo de margens de rios e demais corpos d’água e vegetação de 
encostas (Figuras 59 e 60). 

De acordo com a Lei Federal Nº 4.771/65 (alterada pela Lei Federal Nº 7.803/89), as 
matas ciliares e as encostas com mais de 45º de declividade são asseguradas como 
Áreas de Preservação Permanente (APP), sendo paisagens de suma importância na 
preservação dos recursos hídricos, manutenção da biodiversidade, estabilidade 
geológica e proteção dos solos. Tais características são primordiais para assegurar 
o fluxo gênico da fauna e flora e o bem estar das populações humanas. No entanto, 
esses ambientes encontram-se sob fortes pressões antrópicas, incluindo ocupações 
desordenadas, incêndios, desmatamentos e utilização das áreas para policultura e 
pastagens. Tal condição, leva à maior susceptibilidade à erosão, perda de 
biodiversidade e alterações da regulação hídrica e microclimática dos habitats. 

Ao longo da bacia hidrográfica do rio Capibaribe, nos dois biomas abrangidos – 
Caatinga e Mata Atlântica - observam-se estreitas faixas de vegetação, sob forte 
influência de ocupação desordenada, acúmulo de lixo, pastos e plantios irregulares. 
Nas margens desmatadas, destaca-se a colonização por espécies exóticas 
invasoras como a algaroba (Prosopis juliflora (SW) DC) – a qual responde em 
grande parte pela cobertura atual dessas áreas na bacia.  

No caso das encostas, a descaracterização das áreas pela ocupação residencial 
desordenada e uso agrícola inadequado favorecem ainda o deslizamento de terra, e 
consequentemente, o processo de inundação. 
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Figura 59 – Ocupação de Morros que margeiam o rio Capibaribe, São Lourenço da Mata (35º2’3’’S; 
7º59’57’’W). 

 
Figura 60 – Algaroba à margens do rio em Taquaritinga do Norte (36°7’17’’S; 7º 58’3’’W). 

Vegetação arbustiva-arbórea aberta 

Esta classificação englobou 1.478,70Km2 da bacia e têm sua ênfase voltada às 
porções do Agreste e Sertão pernambucanos, localizados na bacia hidrográfica do 
rio Capibaribe. Representam formações vegetacionais de médio porte, denotando 
um razoável grau de cobertura do solo, no entanto, com a vegetação disposta de 
forma mais esparsa que a unidade anterior (vegetação arbustivo-arbórea densa). 

São abrangidas nessa unidade desde áreas de regeneração com predominância de 
árvores jovens em meio a estratos arbustivos, e as áreas de caatinga arbórea 



142 
 

 

(vegetação arbustivo-arbórea espinhosa), caracterizando a chamada caatinga strictu 
sensu. 

Os dois primeiros terços da bacia, correspondentes às Unidades de Análise (UA1, 
UA2 e UA3), acham-se no domínio das caatingas que, sensu Andrade-Lima (1960) 
ocorrem no Agreste e no Sertão. O Sertão, no caso da bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe, estaria representado principalmente no município de Jataúba, onde a 
savana-estépica arborizada (caatinga arbustiva pouco densa a aberta) apresenta 
caráter hiperxerófilo mais nítido. 

Vegetação Arbustiva 

Nessa divisão (1.706,25Km2), o uso de terra reflete um intenso e antigo antropismo, 
onde observa-se a vegetação - secundária arbustiva - com composição florística 
refletindo, em menor ou maior grau, o domínio vegetacional onde se inserem: Mata 
Atlântica ou Caatinga (Figuras 61 e 62).  

No Agreste e Sertão, essas áreas referem-se em grande parte às áreas de caatinga 
com dominância de grandes extensões de antropismo, onde as fitofisionomias 
originais foram quase completamente substituídas por pastagens com Aristida 
setifolia (capim-panasco) e Tragus berteronianus (carrapicho-de-ovelha) e raras 
árvores esparsas. Nessas áreas, a caatinga apresenta-se com plantas de estrutura 
mais baixa, com algumas árvores esparsas, sendo dominantes nas áreas mais 
alteradas pelo uso antrópico, o velame e a catinga branca - espécies arbustivas do 
gênero Croton.   

Além disso, ainda no Agreste, observam-se ainda florestas estacionais, com pouca 
integridade original, intensamente desmatadas para dar lugar à pastagens e aos 
plantios de algodão, mandioca e agave. 

Nas regiões mais úmidas, Litoral e Zona da Mata, observa-se as chamadas 
“capoeirinhas”, compostas predominantemente por espécies pioneiras arbustivas. 
Além disso, ressalta-se as vegetações secundárias de Mata Atlântica em meio à 
sítios e roçados em pequena propriedades rurais ou fazendas, onde o uso é 
diversificado espacial e temporariamente. 
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Figura 61 - Área de vegetação antropizada em Salgadinho – PE (35º37’45’S’; 7º 56’31”W). 

 
Figura 62 – Área de vegetação antropizada em Gravatá – PE (8º10’52’’S; 35º29’19’’W). 

3.2.2 Áreas antrópicas agrícolas 

Campos Antrópicos 

Essa unidade (2.585,01Km2) corresponde às áreas de policultura, pastagem e 
pecuária, além das áreas de solo exposto na bacia.  

As pastagens constituem áreas cultivadas ou nativas, contínuas ou não, cujo uso 
principal é a criação extensiva de bovinos, caprinos e/ou ovinos. Os pastos 
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cultivados são por vezes abandonados, estabelecendo-se vegetação herbácea ou 
subarbustiva espontânea, formada por espécies ruderais, resultando em fisionomia 
denominada localmente de “pastos sujos” ou ainda, campos antrópicos.  

A perda do horizonte superficial do solo e o esgotamento do banco de sementes, 
juntamente com a escassez de fragmentos de vegetação natural nas vizinhanças, 
capazes de fornecer propágulos para o processo natural de regeneração, têm na 
agricultura itinerante e sobrecarga dos rebanhos, os elementos complementares 
para um processo de degradação crescente nessas áreas.  

Pastos abandonados e sem manejo não conseguem evoluir estruturalmente para 
formações vegetais mais complexas e estáveis e mantém-se com cobertura 
herbácea rala, ainda usada como pastagem. A falta de manejo conservacionista do 
solo e de práticas de melhoria de pastagem contribui para a existência de rebanhos 
com baixos padrões zootécnicos e para a degradação crescente dos solos e da 
vegetação. 

Nessa unidade de uso do solo encontram-se também as áreas de agricultura, na 
maioria de subsistência, com plantios de milho, mandioca e feijão, geralmente 
associados à pequena propriedade, que não podem ser observadas na imagem 
como unidades individualizadas, em virtude das limitações da escala de análise.  

Além disso, há ainda as terras sem cobertura vegetal, resultantes de 
desmatamentos, corte raso de culturas temporárias, vegetação rarefeita, áreas 
mineradas e degradadas por outras atividades antrópicas, correspondendo a 
situações de solo exposto. Áreas salinizadas em fase inicial de desertificação foram 
também identificadas em campo, como solos expostos, incluídos na classificação 
como campo antrópico. As Figuras 63, 64, 65 e 66, exibem diferentes aspectos 
observados em campo em áreas da bacia. 

Solos expostos são extremamente susceptíveis a processos erosivos, dependendo 
da natureza dos mesmos, do relevo e do seu tempo de exposição às intempéries, 
decorrendo daí o assoreamento de rios e riachos, além dos reservatórios de água. 
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Figura 63 – Área de solo exposto no município de Frei Miguelinho (7º53’37’’S; 35º57’2’’W). 

 
Figura 64 – Área de solo exposto no município de São Lourenço, relacionado a afloramento de rocha 
(35º 1’17’’S; 8º 0’26’’W). 
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Figura 65 – Área de solo exposto no município de Paudalho, associado a corte da cana-de-açúcar 
(35º 6’29’’S; 7º 57’15’’W). 

 
Figura 66 – Área de solo exposto no município de Surubim, associado a mineração de areia em solos 
aluviais (35º 40’49’’S; 7º 57’17’’W). 

Cana-de-açúcar 

Os canaviais (337,45Km2) reúnem as terras onde domina o cultivo da cana-de-
açúcar para produção de açúcar e álcool e constitui uma cultura dominante na Zona 
da Mata pernambucana. Na bacia hidrográfica do rio Capibaribe, esta cultura 
estende-se até Carpina, ao norte, e a oeste até Lagoa do Itaenga. 

A expansão histórica do seu cultivo teve intensa atuação no desmatamento das 
Florestas Atlânticas, fazendo com que atualmente, como já citado neste texto, os 
extensos canaviais margeiem fragmentos de mata isolados. 
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3.2.3 Áreas antrópicas não agrícolas  

Áreas Urbanas 

As áreas urbanas (237,95Km2), identificadas visualmente nas imagens de satélite, 
na escala 1:100.000, foram comparadas aos limites urbanos definidos nos mapas da 
Sudene, conforme figuras abaixo. 

A partir dessa análise, observa-se uma significativa ampliação da área urbana das 
principais cidades da bacia hidrográfica, com destaque para os municípios de Vitória 
de Santo Antão, Taquaritinga do Norte e Santa Cruz do Capibaribe (Figuras 67, 68 e 
69). Em grande parte, essa ampliação decorre da expansão horizontal da mancha 
urbana e menos do adensamento desses aglomerados, parte impulsionada pelo 
surgimento de novos loteamentos e ocupações na franja urbana dessas cidades, 
como também pela implantação de novos empreendimentos econômicos, tais como 
pequenas indústrias vinculadas aos arranjos produtivos locais (APLs).  

No caso específico de Vitória de Santo Antão, essa ampliação tem sido motivada, 
em parte, pelo redesenho e duplicação da BR-232, uma vez que se observa um 
crescimento de sua mancha urbana em direção ao novo traçado dessa rodovia, 
provocando a incorporação de áreas rurais ou mesmo de transição ou “rurbanas” 
(termo utilizado pelo sociólogo Gilberto Freire na definição de comunidades e ou 
paisagem consagradas como de transição entre o ambiente urbano e o rural).  

No caso dos dois últimos municípios supracitados, essa expansão decorre, em 
grande medida, da implantação de novos empreendimentos econômicos. Estes,  
vinculados em sua maioria ao Pólo Têxtil e de Confecções do Agreste 
Pernambucano.  

 
Figura 67 – Alteração da mancha urbana em Santa Cruz do Capibaribe. 
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Figura 68 – Alteração da mancha urbana em Taquaritinga do Norte. 

 

 
Figura 69 – Alteração da mancha urbana em Vitória de Santo Antão. 

3.2.4 Águas 

Nesta classe ocorre apenas a subclasse Corpos d’Água Continentais, na qual estão 
inseridos os rios e reservatórios da bacia, que corresponde a um total de 34,28Km2. 

Pode-se destacar os reservatórios Jucazinho, Carpina, Tapacurá e Goitá, como os 
responsáveis pela maior parte dessa área. Vale a pena, no entanto, salientar que 
pode ocorrer uma variação dessa extensão em função das datas das imagens, 

VITÓRIA DE SANTO 
ANTÃO 
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podendo os reservatórios estarem com níveis mais ou menos elevados, 
influenciando diretamente na área ocupada pelos mesmos. 

Quanto a esta temática vale ressaltar que foi amplamente discutida no Volume I 
deste Diagnóstico, onde pode ser observada uma ampla caracterização dos 
recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 
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ANEXO 1 
Classificação da aptidão agrícola das terras 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

LA2 

LATOSSOLO AMARELO 
ÁL. e DIST. A húm. tex. 
arg.  

fl. subper. 
s.ond. e 

ond. 
2(b)c 

2(b)c 1,74 0,02 

LATOSSOLO AMARELO 
ÁL. e DIST. A proem. tex. 
arg.  

fl. subper. 
s.ond. e 

ond. 
2(b)c 

PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
Tb  ÁL. e DIST. A proem. e 
mod. tex. méd./arg.. 

fl. subper. 
s.ond. e 

ond. 
2(b)c 

LA3 
LATOSSOLO AMARELO 
ÁL. e DIST. A mod. tex. 
arg.  

fl. subper. pl. e s.ond. 2(b)c 2(b)c 53,19 0,71 

LA4 

LATOSSOLO AMARELO 
ÁL. e DIST. A mod. e 
proem. tex. arg.  

fl. subper. pl. e s.ond. 2(b)c 

2(b)c 30,35 0,41 PODZÓLICO AMARELO 
lat. e não lat. ÁL. e DIST. A 
mod. e proem. tex. 
méd./arg.  

fl. subper. pl. e s.ond. 2(b)c 

LA8 

LATOSSOLO AMARELO 
ÁL. e DIST. A mod. tex. 
arg.  

fl. subper. 
ond. e 
s.ond. 2(b)c 

2(b)c 20,12 0,27 PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO- AMARELO 
lat. e não lat. ÁL. e DIST. A 
mod. tex. méd./arg.  

fl. subper. 
ond. e 
s.ond. 

2(b)c 

LA9 

LATOSSOLO AMARELO 
ÁL. e DIST. A mod. tex. 
arg. e mui arg.   

fl. subper. 
e s.ond. e 
ond. com 
partes pl. 

2(b)c 

2(b)c 1,11 0,01 

PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
lat. e não lat. ÁL. e DIST. A 
mod. tex. méd. e arg./arg. e 
mui arg.   

fl. subper. f.ond. e 
ond. 

4(p) 

GLEISSOLO e 
CAMBISSOLO glêico DIST. 
e EUT. A mod. tex. indisc.  

fl. subper. e 
campo de 

vz. 
pl. 3(bc) 

LA2 

LATOSSOLOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
ÁL. e DIST. A mod. e 
proem. tex. arg. 

fl. subcad. pl. e s.ond. 2(b)c 

2(b)c 72,76 0,98 
PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. A 
mod. tex. méd./arg.  

fl. subcad. 
s.ond. e 

ond. 
2(ab)c 

LA3 

LATOSSOLOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
ÁL. e DIST. A mod. tex. 
méd. e arg.  

fl. subcad. pl. e s.ond. 2(b)c 

2(b)c 22,95 0,31 
PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. A 
mod. tex. méd./arg.  

fl. subcad. pl. e s.ond. 2(ab)c 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

LV1 LATOSSOLO VERMELHO-
AMARELO DIST. A mod. 
tex. arg.  

fl. subcad. pl. 2(ab)c 

2(ab)c 39,98 0,54 
PODZÓLICO VERMELHO- 
AMARELO Tb DIST. A 
mod. tex. méd./arg. 

fl. subcad. pl. 2(ab)c 

PA6 

PODZÓLICO AMARELO 
lat. e não lat. ÁL. e DIST. 
plín. e não plín. A mod. tex. 
tex. méd./méd. e arg.  

fl. subper. s.ond. 2(b)c 

2(b)c 3,18 0,04 
PODZÓLICO 
ACINZENTADO ÁL. e 
DIST. plín. e não plín.  A 
mod. e proem. tex. are. e 
méd./méd. e arg.   

fl. subper. s.ond. 2(b)c 

GLEISSOLO DIST. tex. 
méd. e arg.  

fl. subper. de 
vz. 

pl. 3(bc) 

PA10 

PODZÓLICO AMARELO 
ÁL. e DIST. lat. e não lat. A 
mod. e proem. tex. 
méd./méd. e arg.  

fl. subper. 
ond. e 
f.ond. 5S 

5S 10,09 0,14 PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
Tb DIST. A mod. e proem. 
tex. méd./arg. com e sem 
casc. a cascal. 

fl. subper. 
ond. e 
f.ond. 

5S 

PA14 

PODZÓLICO AMARELO 
abr. e não abr. DIST. A 
proem. e húm. tex. 
méd./arg.  

fl. subcad. 
rel pl. e 
s.ond. 

1(a)BC 
1(a)B

C 
29,78 0,40 

LATOSSOLO AMARELO 
DIST. A proem. e húm. tex. 
arg.  

fl. subcad. 
rel pl. e 
s.ond. 

2(ab)c 

PA15 

PODZÓLICO AMARELO 
Dist. e EUT. plint. e não 
plín. A mod. textura are. e 
méd./arg. 

fl. subc. 
relevo s. 

ond. 
1(a)BC 

1(a)B
C 10,21 0,14 

PODZÓLICO 
ACINZENTADO Dist. e 
EUT. plint. e não plín. A 
mod. textura are. e 
méd./arg. 

fl. subc. 
relevo s. 

ond. 
1(a)BC 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
planossólico A mod.  

fl. subc. 
relevo s. 

ond. 
2abc 

GLEISSOLO Dist. e Eut. A 
mod. text.arg. 

fl. subcad. 
de várzea 

plano 2bc 

PA16 

PODZÓLICO AMARELO 
Tb DIST. e EUT.  abr. e não 
abr. A proem. e húm. tex. 
méd./arg. 

fl. subcad. 
e/ou cad. 

rel pl. e 
s.ond. 

1(a)BC 

1(a)B
C 

10,96 0,15 
PODZÓLICO VERMELHO- 
AMARELO Tb DIST. e 
EUT. A proem. e húm. tex. 
méd./arg.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

rel pl. e 
s.ond. 

1(a)BC 

Continuação 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

PA2 PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
Tb ÁL. e DIST. A mod.  tex. 
méd./méd. e arg.   

fl. subper. 
s.ond. e 

ond. 
2(b)c 

2(b)c 9,43 0,13 
LATOSSOLO AMARELO 
ÁL. e DIST. A mod. tex. 
méd. e arg.  

fl. subper. pl. e s.ond. 2(b)c 

PA8 

PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
lat. e não lat. ÁL. e DIST.  A 
mod. tex. méd./arg.  

fl. subper. 
ond. a 
mont. 

6 

6 55,33 0,74 
LATOSSOLO AMARELO 
ÁL. e DIST. A mod. e 
proem. tex. arg. e mui arg. 

fl. subper. 
s.ond. e 
ond. com 
partes pl. 

2(b)c 

PA9 

PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
ÁL. e DIST. lat. e não lat. A 
proem. e mod. tex. 
méd./arg.   

fl. subper. 
f.ond. e 
mont. 

6 6 33,35 0,45 

PA14 

PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
lat. e não lat. DIST. A mod. 
e proem. tex. méd./arg.   

fl. subper. 
e/ou subcad. 

ond. e 
f.ond. 5S 

5S 24,70 0,33 

PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
Tb plín. e não plín. DIST. A 
mod. e proem. tex. 
méd./arg.  

fl. subper. 
e/ou subcad. 

s. ond. a 
f.ond. 

5S 

SOLOS HIDROMÓRFICOS 
e PODZÓLICO AMARELO 
plín. não plín. tex. méd./arg.  

fl. subper. pl. e s.ond. 6 

PA18 

PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
Tb DIST. prof. e p.prof. A 
mod. e proem. tex. 
méd./méd. e arg. com e 
sem casc. a cascal.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond. e 
ond. 

1(a)BC 

1(a)B
C 

20,44 0,27 

REGOSSOLO DIST. prof. e 
p.prof. A mod.    

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond 2(b)c 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

PA19 

PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
Tb DIST. e EUT. prof. e 
p.prof. A mod. e proem. tex. 
méd./arg.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

ond. e 
s.ond. 

2(a)bc 

2(a)bc 15,48 0,21 SOLOS LITÓLICOS DIST. 
e EUT. A mod. tex. méd. 
cascal. subs. gn., gr., e 
sien. 

fl. subcad. 
e/ou cad. 

ond. e 
s.ond. 

4P 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

Continuação 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

PA20 PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO–AMARELO 
Tb DIST. e EUT. abr. e não 
abr. plín. e não plín. A mod. 
tex. are. e méd./arg.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2(a)bc 

2(a)bc 21,91 0,29 

PODZÓLICO 
ACINZENTADO Tb DIST. e 
EUT. abr. e não abr. plín. e 
não plín. A mod. tex. are. e 
méd./méd. e arg.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2(ab)c 

PLANOSSOLO A mediano  
fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2abc 

REGOSSOLO DIST. A 
mod.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2(b)c 

PA22 

PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
Tb DIST. e EUT. prof. e 
p.prof. A fr. e mod. tex. 
méd./arg. com e sem casc. 
a cascal.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2(a)bc 

2(a)bc 19,01 0,26 
SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
fr. e mod. tex. méd. com 
casc. a cascal. subs. gr. e 
grd.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

3(a) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

PA27 

PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
Tb DIST. e EUT. plín. e não 
plín. abr. e não abr.  A mod. 
tex. are. e méd./arg.  

caat. hipo. pl. e s.ond. 4(p) 

4(p) 16,18 0,22 
PODZÓLICO 
ACINZENTADO Tb DIST. e 
EUT. plín. e não plín. A 
mod. tex. are. e méd./méd. 

caat. hipo. pl. e s.ond. 4(p) 

PV3 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. prof. e 
p.prof. A mod.   tex. 
méd./arg.  

fl. subper. 
ond e 
f.ond. 

3(abc) 

3(abc) 6,81 0,09 
CAMBISSOLO Tb DIST. 
p.prof. A mod. tex. arg. com 
casc. a cascal. subs. gn. e 
gr. 

fl. subper. 
ond e 
f.ond. 

2(a)b 

SOLOS LITÓLICOS DIST. 
A mod. tex. méd. e arg. 
subs. gn. e gr. 

fl. subper. 
ond e 
f.ond. 

4p 

PV7 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. A 
mod. tex. méd./arg. 

fl.subper. 
ond. e 
f.ond. 

5S 

5S 14,06 0,19 
PODZÓLICO VERMELHO- 
ESCURO Tb DIST. e EUT. 
A mod. tex. méd./arg.  

fl.subper. 
ond. e 
f.ond. 

5S 

Continuação 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

SOLOS LITÓLICOS DIST. 
A mod. tex. méd.  subs. gn. 
e gr.  

fl.subper. f.ond. 5S 

PV10 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. A 
mod. tex. méd./arg.  

fl. subper. 
ond. a 
mont. 

6 

6 3,91 0,05 

LATOSSOLOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
DIST. A mod. 

fl. subper. 
ond. a 
mont. 

6 

CAMBISSOLO Tb DIST. 
prof. e p.prof. A mod.  tex. 
arg. com casc. a cascal. 
subs. gn. e gr.  

fl. subper. 
ond. a 
mont. 

6 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA fl. subper. 

ond. a 
mont. 6 

PV11 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST.prof. e 
p.prof.  A mod. e proem. 
tex. méd./méd. e arg.  

fl. subper 
f.ond. e 
mont. 

6 

6 34,02 0,46 
SOLOS LITÓLICOS DIST. 
A mod. e proem. tex. méd. 
e arg. com casc. a cascal. 
subs. gn. e mig.  

fl. subper 
f.ond. e 
mont. 

6 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA.   

6 

PV12 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. A 
proem. tex. méd./arg. com 
e sem casc. a cascal.  

fl. subper. 
e/ou subcad. 

ond. e 
s.ond. 

2(ab)c 

2(ab)c 7,90 0,11 

PODZÓLICO AMARELO 
Tb  ÁL. e DIST. A proem. 
tex. méd./arg. com e sem 
casc. a cascal.  

fl. subper. 
e/ou subcad. 

ond. e 
s.ond. 

2(b)c 

SOLOS LITÓLICOS DIST. 
e EUT. A mod. e proem. 
tex. méd. e arg. subs. gn., 
gr. e grd. 

fl. subper. 
e/ou subcad. 

ond. e 
s.ond. 

4P 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   6 

PV13 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. A 
mod. e proem. tex. 
méd./arg.  

fl. subper. 
e/ou subcad. 

s.ond. a 
f.ond. 

2(ab)c 

2(ab)c 34,60 0,46 
PODZÓLICO VERMELHO-
ESCURO Tb DIST. e EUT. 
A mod. tex. méd./arg.  

fl. subper. 
e/ou subcad. 

s.ond. a 
f.ond. 

2abc 

SOLOS LITÓLICOS DIST. 
e EUT. A mod. e proem. 
tex. méd. e arg. subs. gn. e 
gr. 

fl. subper. 
e/ou subcad. 

s.ond. a 
f.ond. 

4p 

PV14 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. prof. e 
p.prof. A mod. tex. 
méd./arg.  

fl. subper. 
e/ou subcad. 

ond. e 
s.ond. 

2(ab)c 2(ab)c 232,29 3,12 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

PV15 PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. A 
proem. tex. méd./arg. com 
e sem casc.  

fl. subper. 
e/ou subcad. 

ond. a 
mont. 

6 

6 93,97 1,26 

SOLOS LITÓLICOS DIST. 
e EUT. A mod. e proem. 
tex. méd. e arg. subs. gn., 
gr. e grd.  

fl. subper. 
e/ou subcad. 

ond. a 
mont. 

6 

PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO- AMARELO 
Tb ÁL. e DIST. A húm. tex. 
méd./arg. com e sem casc.  

fl. subper. 
e/ou subcad. 

ond. e 
f.ond. 

5S 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   6 

PV17 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. A 
mod. e proem. tex. 
méd./arg.  

fl. subcad. 
s.ond. e 

ond. 
1(a)BC 

1(a)B
C 

0,51 0,01 
PODZÓLICO VERMELHO-
ESCURO Tb DIST. e EUT. 
A mod. e proem. tex. 
méd./arg.  

fl. subcad. rel ond. 2ab 

PV20 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO  Tb DIST. A 
mod. e proem. tex. 
méd./arg. 

fl. subcad. 
ond. e 
f.ond. 

5S 

5S 67,12 0,90 

PODZÓLICO VERMELHO-
ESCURO  Tb EUT. e DIST. 
A mod. tex. méd./arg. 

fl. subcad. 
ond. e 
f.ond. 

5S 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
plan. A mod.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond. e 
ond. 

2ab 

SOLOS LITÓLICOS DIST. 
e EUT. A mod. tex. méd. 
com casc. a cascal.  subs. 
gn. 

fl. subcad. 
e/ou cad. 

f.ond. e 
ond. 

5S 

PV22 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. prof. e 
p.prof. A mod. e proem. tex. 
méd./arg. com e sem casc. 
a cascal.  

fl. subcad. 
f.ond. e 

ond. 
5(s) 

5(s) 67,96 0,91 

PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
Tb DIST. abr. e não abr. 
plín. e não plín. prof. e 
p.prof. A mod. e proem. tex. 
are. e méd./arg.  

fl. subcad. 
f.ond. e 

ond. 5(s) 

 SOLOS LITÓLICOS DIST. 
e EUT. A mod. e proem. 
tex. méd. subs. gn. e gr. 

fl. subcad. e 
e/ou cad. 

f.ond. e 
ond. 

5(s) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

PV23 PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. A 
mod. e proem. prof. e p. 
prof. tex. méd./arg. com 
casc. a cascal.  

fl. subcad. 
f.ond. e 
mont. 

6 

6 52,67 0,71 SOLOS LITÓLICOS DIST. 
e EUT. A mod. e proem. 
tex. méd. e arg. subs. gn., 
gr., grd. e mig.  

fl. subcad. 
f.ond. e 
mont. 

6 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

PV24 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. A 
mod. e proem. tex. 
méd./arg.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond. e 
ond. 1(a)BC 

1(a)B
C 

39,82 0,53 
PODZÓLICO VERMELHO- 
ESCURO Td DIST. e EUT. 
A mod. e proem. tex. 
méd./arg.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond. e 
ond. 

1aBC 

PV27 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. A 
proem. tex. méd./arg. com 
e sem casc.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond. e 
ond 1(a)BC 1(a)B

C 
14,62 0,20 

SOLOS HIDROMÓRFICOS 
  

6 

PV29 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. A 
proem. tex. méd./arg. com 
e sem casc. a cascal.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond. e 
ond. 

1(ab)C 

1(ab)
C 

8,33 0,11 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. prof. e 
p.prof. A mod. e proem. tex. 
are. e méd./méd. e arg. 
com e sem casc. a cascal.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond a 
f.ond. 

3(ab) 

SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. A mod. e proem. tex. 
méd. subs. gn. e gr. 

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond. a 
f.ond. 

4p 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

PV30 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. A 
mod. e proem. tex. 
méd./arg.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond. e 
ond. 

2(ab)c 

2(ab)c 51,33 0,69 BRUNO NÃO CÁLCICO 
plan. A mod. tex. méd./arg.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2ab 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. e proem. tex. méd. e 
arg. subs. gn. e gr. 

fl. cad. 
ond. e 
f.ond. 

3(a) 

PV31 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. A 
proem. tex. méd./arg. com 
e sem casc.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond. a 
f.ond. 

2(ab)c 2(ab)c 2,26 0,03 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. A mod. e proem. tex. 
méd. com casc. a cascal. 
subs. gn. e gr.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond. a 
f.ond. 

5s 

PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO-AMARELO 
Tb DIST. A mod. e proem. 
tex. méd./arg. com e sem 
casc.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond. a 
f.ond. 

3(ab) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

PV32 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. tex. 
méd./arg.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

f.ond. 6 

6 31,41 0,42 
SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. tex. méd. com casc. 
a cascal. subs. gn. e gr.  

fl. cad. 
f.ond. e 
mont. 

6 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
plan. A mod. 

fl. cad s.ond. a 
f.ond. 

6 

PV34 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT. e 
DIST. prof. e p.prof. A mod.  
tex. méd./méd. e arg. com 
casc.  

fl. cad. s.ond. e pl. 1aBC 

1aBC 4,52 0,06 
PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT. e 
DIST. A mod. tex. méd./arg. 
com e sem casc.    

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond. e pl. 1aBC 

PV35 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. e 
EUT. prof. e p.prof. A mod. 
tex. méd./méd. e arg. com 
casc. a cascal.   

fl. cad. 
s.ond. e 

ond. 
1(a)BC 

1(a)B
C 19,98 0,27 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. e 
EUT. A mod. tex. méd./arg. 
com e sem casc.    

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond. e 
ond. 1(a)BC 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta DIST. e 
EUT. raso e p.prof. A mod. 
tex. méd./méd. e arg. com 
casc. a cascal.   

fl. cad. 
s.ond. e 

ond. 
1(a)BC 

PV36 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. e 
EUT. abr. e não abr. A 
mod. tex. are. e méd./méd. 
e arg. com e sem casc. a 
cascal. com e sem frag.  

fl. cad. 
ond. e 
s.ond. 

2(a)bc 

2(a)bc 37,79 0,51 
PLINTOSSOLO Tb DIST. e 
EUT. abr. e não abr. A 
mod. tex. are. e méd./méd. 
e arg. com e sem casc. a 
cascal.   

fl. cad. 
s.ond. e 

ond. 
2(a)b 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn., xt., gr. e 
qtz. 

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

ond. e 
s.ond. 

4p 

PV37 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT. e 
DIST. prof. e p.prof. A mod. 
tex. méd./méd. e arg. com 
casc. a cascal.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. a 
f.ond. 

2ab 

2ab 31,60 0,42 PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta EUT. 
raso e p.prof. A mod. tex. 
méd. com casc. a cascal. 

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. a 
f.ond. 

2ab 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA.   

6 

PV39 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. e 
EUT. prof. e p.prof. A mod. 
tex. méd./méd. e arg. com e 
sem casc. a cascal.   

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2(a)bc 

2(a)bc 297,32 3,99 
SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal.  subs. gn., gr. e grd.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

ond. e 
s.ond. 

3(a) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

PV40 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. e 
EUT. prof. e p.prof.  A mod. 
tex. méd./méd. e arg. com e 
sem casc. a cascal.   

fl. cad. 
f.ond. e 
mont. 

6 

6 74,22 1,00 

SOLOS LITÓLICOS DIST. 
e EUT. A mod. tex. méd. 
com casc. a cascal.  subs. 
gn. e mig.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

f.ond. e 
mont. 

6 

PODZÓLICO VERMELHO-
ESCURO Tb DIST. e EUT. 
prof. e p.prof.  A mod. tex. 
méd./arg. com e sem casc. 
a cascal.    

fl. cad. 
f.ond. e 
mont. 

6 

PV41 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta EUT. 
p.prof. A mod. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal.   

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e pl. 2abc 

2abc 17,40 0,23 PODZÓLICOS 
VERMELHO-AMARELO e 
VERMELHO-ESCURO Tb 
EUT. prof. e p.prof. A mod. 
tex. méd./méd. e arg. com 
casc. a cascal.   

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e pl. 2abc 

PV42 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT. p.prof. 
tex. méd./méd. e arg. com 
casc. a cascal.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. s.ond. 2abc 2abc 26,56 0,36 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

REGOSSOLO DIST. A 
mod. 

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. 2(b)c 

PLANOSSOLO A mod.  
fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e pl. 2ab(c) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

PV43 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT. p.prof. 
A mod. tex. méd./méd. e 
arg. com casc. a cascal.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2abc 

2abc 29,83 0,40 

CAMBISSOLO Tb EUT. 
p.prof. A mod. tex. méd. e 
arg. com e sem casc. a 
cascal. epiped. e não subs. 
gr., gn. e xt.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 2(a)b 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn. e gr.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

3(a) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

PV44 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta EUT. 
raso e p.prof. A mod. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

ond. e 
f.ond. 

4P 

4P 106,78 1,43 SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. A mod. tex. méd. 
com casc. a cascal. subs. 
gr., grd. e gn.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

ond. e 
f.ond. 

4P 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

PV45 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO EUT. Tb e Ta 
raso e p.prof. A mod. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

f.ond. e 
ond. 

6 

6 33,27 0,45 SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. grd. e gn.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

f.ond. e 
ond. 

6 

PLANOSSOLO A mod.  
fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. 2ab 

PV46 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta EUT. e 
DIST. raso e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal. ped. e/ou roch. 

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

ond. a 
mont. 

6 

6 182,62 2,45 
 SOLOS LITÓLICOS EUT. 
e DIST.  A mod. tex. méd. e 
arg. com casc. a cascal. 
subs. gn., gr. e grd. ped. 
e/ou roch.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

ond. a 
mont. 

6 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   6 
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UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

PV47 PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta EUT. 
raso e p.prof. A mod.  tex. 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2abc 

2abc 33,57 0,45 
BRUNO NÃO CÁLCICO 
não vér. e vér. A mod.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2ab 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd com casc. a 
cascal. subs. gn., gr. e anf.   

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

3(a) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

PV48 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta EUT. 
raso e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2ab 

2ab 91,46 1,23 
SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn. e gr. 

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

3(a) 

PLANOSSOLO A mod.  
fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

3(a) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

PE3 

PODZÓLICO VERMELHO-
ESCURO Tb EUT. A mod. 
tex. méd. e arg./arg.  

fl. subcad. 
ond. e 
f.ond. 

4P 

4P 1,18 0,02 
PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT. e 
DIST. A mod. tex. méd./arg.  

fl. subcad. 
ond. e 
f.ond. 

4P 

P2 

PODZOL ÁL. e DIST. com 
duri. A mod. tex. are./are. e 
méd. 

fl. subper. 
e/ou cerr. 
subper. 

pl. 3(c) 

3(c) 30,85 0,41 

PODZOL HIDROMÓRFICO 
ÁL. e DIST. com duri. A 
mod. tex. are./are. e méd.  

fl. subper. 
e/ou cerr. 
subper. 

pl. 6 

PODZÓLICO AMARELO 
ÁL. e DIST. com e sem 
frag. A mod. tex. are. e 
méd./méd. e arg.  

fl. subper. pl. e s.ond. 2(b)c 

NC1 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
não vér. e vér. A mod. 

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2abc 

2abc 47,15 0,63 

VERTISSOLO raso e 
p.prof. A mod. tex. arg.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2ab 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. e arg. com 
casc. a cascal. subs. gn.-
bt., anf. e calc.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2abc 

NC2 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
não vér. e vér.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e pl. 2abc 
2abc 29,22 0,39 

PLANOSSOLO  
fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e pl. 2abc 
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UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn., xt. e anf.; 
todos A mod.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e pl. 2abc 

NC3 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
não vér. e vér. A mod. 

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

ond. e 
s.ond. 

2(a)bc 

2(a)bc 44,85 0,60 
 SOLOS LITÓLICOS EUT. 
A mod. tex. méd. com casc. 
a cascal. subs. gn. e anf.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

ond. e 
s.ond. 

3(a) 

PLANOSSOLO A mod.  
fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e pl. 2ab(c) 

NC10 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
vér. e não vér.   

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. 2ab(c) 

2ab(c) 6,03 0,08 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. mxt. e gn.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

3(a) 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT. prof. e 
p.prof. A mod.  tex. 
méd./arg.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. 2abc 

NC11 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
vér. e não vér.    

ond. e 
s.ond. 

4(p) 

4(p) 35,47 0,48 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal.  subs. gn., gr. e mig.  

caat. hipo. 
ond e 
f.ond. 

4(p) 

CAMBISSOLO Tb e Ta 
EUT. p.prof. A mod. tex. 
méd. cascal.  subs. gn., gr. 
e mig.  

caat. hipo. ond. 4(p) 

NC13 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
vér. e não vér.A mod.   caat. hiper. s.ond. e pl. 5(n) 

5(n) 195,75 2,63 

PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO 
A mod.   

caat. hiper. pl. e s.ond. 5(n) 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. cascal. 
subs. gn., xt. e gr.  

caat. hiper. s.ond. e pl. 5(n) 

NC17 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
vér. A mod. 

caat. hiper s.ond. e pl. 5(n) 

5(n) 11,27 0,15 

PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO 
A mod. 

caat. hiper s.ond. e pl. 5(n) 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn., gr. e xt. 

caat. hiper s.ond. e pl. 5(n) 

NCpl 1 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
plan. A mod. 

fl. cad. pl. e s.ond. 2ab(c) 

2ab(c) 3,81 0,05 
SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal.  subs. gn. e xt.  

fl. cad. 
s.ond. e 

ond. 
3(a) 

PLANOSSOLO  A mod. fl. cad. pl. e s.ond. 2ab(c) 
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UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

PODZÓLICO VERMELHO-
ESCURO ped. (concr. e/ou 
não) A mod. 

fl. subcad. s.ond. 1aBc 

NCpl 2 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
plan. A mod.   

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond. e 
ond. 2abc 

2abc 0,87 0,01 
SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod.  tex. méd. com casc. 
a cascal. subs. gn. e gr.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

s.ond. e 
ond. 

3(a) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

NCpl 4 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
plan. A mod.   

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e pl. 2ab(c) 

2ab(c) 255,83 3,43 
PLANOSSOLO A mod.   

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e pl. 2ab(c) 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal.  subs. gn., gr. e mig.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

3(a) 

NCpl 5 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
plan. A mod.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

ond. e 
s.ond. 

5N 

5N 18,24 0,24 SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn. e xt.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

ond. e 
s.ond. 

5N 

PL3 
PLANOSSOLO A mod. 
mediano e espesso   

fl. cad. e/ou 
caat. hipo 

pl. e s.ond. 2ab(c) 2ab(c) 4,76 0,06 

PL6 

PLANOSSOLO A mediano 
e espesso A mod.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2ab(c) 

2ab(c) 260,72 3,50 

REGOSSOLO EUT. e 
DIST. A mod.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. pl. e s.ond. 2(ab)c 

SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. A mod. tex. are. e 
méd. com casc. a cascal. 
subs. gn., xt. e gr. 

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2ab(c) 

PL7 

PLANOSSOLO A mod.  
fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2ab(c) 

2ab(c) 45,14 0,61 

PODZÓLICO AMARELO 
DIST. e EUT. A mod. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal.   

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2(a)bc 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
vér. e não vér. A mod.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. 2ab(c) 

PL8 

PLANOSSOLO A mod. fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2ab(c) 

2ab(c) 63,30 0,85 
GLEISSOLO DIST. e EUT. 
tex. indisc. A mod. 

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

de vz. 
pl. 2b(c) 

 BRUNO NÃO CÁLCICO 
vér. e não ver. A mod.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2ab(c) 

PL11 
PLANOSSOLO A mod. 
mediano  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

4P 4P 10,63 0,14 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT. raso e 
p.prof. A mod. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2abc 

REGOSSOLO DIST. e 
EUT. A mod.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2(b)c 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA.    

4(p) 

PL12 

PLANOSSOLO A mod. 
mediano  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

4P 

4P 90,49 1,21 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT. p.prof. 
A mod. e proem. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2abc 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn. e gr. 

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

4P 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA.   6 

PL14 

PLANOSSOLO A mod. 
mediano  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

4P 

4P 180,27 2,42 

PODZÓLICO 
ACINZENTADODIST. e 
EUT. A mod. tex. are. e 
méd./arg.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2(a)bc 

 SOLOS LITÓLICOS EUT. 
A mod. tex. méd. com casc. 
a cascal. subs. gn. e xt.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

4P 

PL15 

PLANOSSOLO A mod. 
mediano  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 4P 

4P 64,16 0,86 
 BRUNO NÃO CÁLCICO 
não ver. e vér. A mod. 

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2ab 

 SOLOS LITÓLICOS EUT. 
A mod. tex. méd. com casc. 
a cascal. subs. gn., xt. e gr.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

4P 

PL18 

PLANOSSOLO A  A mod. 
mediano  

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

s.ond. e pl. 4(p) 

4(p) 30,19 0,41 SOLOS LITÓLICOS EUT.  
A mod. tex. méd. com casc. 
a cascal. subs. gn. e gr. 

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

s.ond. e pl. 4(p) 

PL19 

PLANOSSOLO A mod.  
caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

s.ond. e pl. 4(p) 

4(p) 99,57 1,34 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
não vér. e vér. A mod.  

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

s.ond. e pl. 4(p) 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn., xt. e gr.  

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. s.ond. e pl. 4(p) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

PL20 PLANOSSOLO A mod.  caat. hipo. s.ond. e pl. 4(p) 4(p) 581,65 7,81 
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UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn., xt. e gr. 

caat. hipo. s.ond. e pl. 4(p) 

PL21 

PLANOSSOLO A mod.  caat. hipo. s.ond. e pl. 4(p) 

4(p) 73,57 0,99 

PODZÓLICOS 
VERMELHO-AMARELO 
EUT. Tb e Ta raso e p.prof. 
A mod. tex. méd./méd. e 
arg. com casc. a cascal. e 
BRUNO NÃO CÁLCICO 
vér. e não vér. A mod.  

caat. hipo. s.ond. e pl. 4(p) 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn., xt. e gr. 

caat. hipo. s.ond. e pl. 4(p) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

PL22 

PLANOSSOLO  caat. hipo. s.ond. e pl. 4(p) 

4(p) 54,15 0,73 

SOLOS LITÓLICOS EUT. 
tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn., xt. e gr.; 
todos A mod. caat. hipo. rel. 
s.ond. e pl.  

caat. hipo. s.ond. e pl. 4(p) 

 AFLORAMENTOS DE 
ROCHA.   

6 

PL23 

PLANOSSOLO A mod.  
caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

s.ond. e pl. 4(p) 

4(p) 77,90 1,05 
SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn. e gr. 

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

s.ond. e pl. 4(p) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA.    

6 

PL24 

PLANOSSOLO A mod.  
caat. hipo. 
e/ou hiper. 

s.ond. e pl. 4(p) 

4(p) 29,61 0,40 SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn. e gr.  

caat. hipo. 
e/ou hiper. 

s.ond. e pl. 4(p) 

PS2 

PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO 
A fr. e mod.  

caat. hipo. 
e/ou hiper. 

s.ond. e pl. 4(p) 

4(p) 168,75 2,26 
SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
fr. e mod. tex. méd. com 
casc. a cascal. subs. gn., 
gr. e grd. A fr. e mod.  

caat. hipo. 
e/ou hiper. 

s.ond. e pl. 4(p) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

PS15 

PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO 
A fr. e mod.  

caat. hiper. s.ond. e pl. 5(n) 

5(n) 524,87 7,04 SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
fr. e mod. tex. méd. com 
casc. a cascal. subs. gn., 
xt., gr. e grd. 

caat. hiper. s.ond. e pl. 5(n) 
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UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

C12 CAMBISSOLO EUT. vér. e 
não vér. raso e p.prof. A 
mod. tex. méd. e arg. subs. 
calc. crist.  

caat. hipo. 
s.ond. e 

ond. 
4(p) 

4(p) 8,58 0,12 
VERTISSOLO A mod. tex. 
arg.  

caat. hipo. 
s.ond. e 

ond. 
4(p) 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. e arg. com 
casc. a cascal. subs. calc. 
crist.  

caat. hipo. 
s.ond. e 

ond. 
4(p) 

C15 

CAMBISSOLO EUT. vér. e 
não vér. raso e p. prof. A 
mod. tex. méd. e arg. 
epiped. subs. xt., anf. e gn.  

caat. hiper. pl. e s.ond. 5(n) 

5(n) 4,04 0,05 
BRUNO NÃO CÁLCICO 
não vér. e vér. A mod.  

caat. hiper. pl. e s.ond. 5(n) 

CAMBISSOLO Tb EUT. 
prof. e p.prof. A mod. tex. 
méd. e arg. subs. xt., anf., e 
gn.   

caat. hiper. pl. e s.ond. 5(n) 

V1 

VERTISSOLO raso e 
p.prof. A mod. tex. arg.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2ab 

2ab 121,59 1,63 

 BRUNO NÃO CÁLCICO 
plan. A mod.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2ab(c) 

 SOLOS LITÓLICOS EUT. 
A mod. tex. méd. e arg. 
com casc. a cascal. subs. 
calc. crist.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2ab(c) 

V2 

VERTISSOLO raso e 
p.prof. A mod. tex. arg.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2ab 

2ab 16,10 0,22 

 BRUNO NÃO CÁLCICO 
plan. A mod.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2ab 

 SOLOS LITÓLICOS EUT. 
A mod. tex. méd. e arg. 
com casc. a cascal. subs. 
calc. crist. 

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

3(a) 

V3 
VERTISSOLO A mod. tex. 
arg. e mui arg.  

caat. hipo. pl. 4(p) 4(p) 0,78 0,01 

V6 

VERTISSOLO raso e 
p.prof. A mod. tex. arg. e 
mui arg.  

caat. hipo. s.ond. 4(p) 

4(p) 43,91 0,59 
 PLANOSSOLO A mod.  caat. hipo. s.ond. 4(p) 
 SOLOS LITÓLICOS EUT. 
A mod. tex. méd. e arg. 
com casc. a cascal. subs. 
gn.–biot.   

caat. hipo. s.ond. 4(p) 

G1 

GLEISSOLO Tb e Ta DIST.  
A mod. e proem. tex. arg. e 
méd. 

fl. subper. e 
campo de 

vz. 
pl. 2(b)c 

2(b)c 25,65 0,34 CAMBISSOLO Tb e Ta 
DIST. glêico subs. sed. fluv.  
A mod. e proem. tex. arg. e 
méd. 

fl. subper. e 
campo de 

vz. 
pl. 2(a)bc 
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UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

SOLOS ALUVIAIS DIST. e 
EUT.  A mod. e proem. tex. 
arg. e méd.   

fl. subper. e 
campo de 

vz. 
pl. 1(a)Bc 

 PODZÓLICOS AMARELO 
e ACINZENTADO Tb e Ta 
ÁL. e DIST. plín. e não plín. 
A mod. e proem. tex. 
méd./arg.  

fl. subper. pl. e s.ond. 2(b)c 

G3 

GLEISSOLO DIST. A mod. 
e proem.  

fl. subper. e 
campo de 

vz. 
pl. 3(bc) 

3(bc) 18,87 0,25 
 SOLOS ALUVIAIS DIST. e 
EUT. A mod. e proem. tex. 
arg. e méd.  

fl. subper. e 
campo de 

vz. 
pl. 1(a)BC 

G4 

GLEISSOLO DIST. e EUT 
A mod. tex. arg. e méd.  

fl. subcad. 
de vz. e 

campo hidr. 
de vz. 

pl. 2b(c) 

2b(c) 36,04 0,48 
 PLANOSSOLO  A mod.  fl. cad. pl. e s.ond. 2ab(c) 
 BRUNO NÃO CÁLCICO 
plan. A mod.  

fl. cad. pl. e s.ond. 2ab(c) 

G5 

GLEISSOLO DIST. A mod. 
tex. méd. e arg.  

fl. subper. de 
vz. e campo 

de vz. 
pl. 3(bc) 

3(bc) 0,35 0,00  PODZOL 
HIDROMÓRFICO ÁL. e 
DIST. A mod. tex. are./are. 
e méd.  

campo e fl. 
per. de rest. 

pl. 5(n) 

G6 

GLEISSOLO DIST. e EUT. 
A mod. tex. arg. e méd.  

fl. cad. de 
vz. 

pl. 3(c) 

3(c) 39,71 0,53  SOLOS ALUVIAIS DIST. e 
EUT.  soló. e não soló. A 
mod. tex. arg. e méd.  

fl. cad. de 
vz. 

pl. 1(a)BC 

A1 
SOLOS ALUVIAIS EUT. A 
mod. tex. méd. e arg.  

fl. per. e/ou 
subper. e 
campo de 

vz. 

pl. 1aBC 1aBC 1,81 0,02 

A2 

SOLOS ALUVIAIS DIST. e 
EUT. A mod. tex. méd. e 
arg. 

fl. subper. de 
vz. 

pl. 1(a)BC 

1(a)B
C 

11,52 0,15 
 CAMBISSOLO Tb DIST. e 
EUT. subs. sed. fluv. A 
mod. tex. méd. e arg.  

fl. subper. de 
vz. 

pl. 2(ab)c 

 GLEISSOLO DIST. e EUT. 
A mod. tex. méd. e arg.  

fl. subper. de 
vz. 

pl. 2b(c) 

A3 
SOLOS ALUVIAIS EUT. A 
mod. tex. indisc.  

fl. subcad. 
de vz. 

pl. 1aBC 1aBC 20,68 0,28 

A5 

SOLOS ALUVIAIS EUT. 
soló. e não soló. A mod. 
tex. méd. e arg.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

de vz. 
pl. 2abc 

2abc 13,94 0,19 
 GLEISSOLO EUT. A mod. 
tex. méd. e arg.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

de vz. 
pl. 2b(c) 
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UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

A6 SOLOS ALUVIAIS EUT. 
sal. soló. e não soló. A 
mod. tex. indisc.  

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

de vz. 
pl. 2abc 

2abc 47,57 0,64 
CAMBISSOLO Tb e Ta 
EUT. soló. e não soló. A 
mod. tex. méd. e arg.    

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

de vz. 
pl. 2abc 

A7 

SOLOS ALUVIAIS EUT.  
soló. e não soló. A mod. 
tex. indisc.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

de vz. 
pl. 2abc 

2abc 20,09 0,27 
SOLOS ALUVIAIS EUT. A 
mod. tex. are. e méd.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

de vz. 
pl. 2abc 

A8 

SOLOS ALUVIAIS EUT. 
soló. e não soló. sód. e não 
sód. A mod. tex. indisc.  

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

de vz. 
pl. 2abc 

2abc 34,87 0,47 

PLANOSSOLO A mod.   
caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

de vz. 
pl. 4P 

A9 

SOLOS ALUVIAIS EUT. 
soló. e não soló. A mod. 
tex. indisc.  

caat. hipo. 
de vz. pl. 2abc 

2abc 30,46 0,41 
AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

RE6 

REGOSSOLO DIST. A 
mod.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e pl. 2(b)c 

2(b)c 16,10 0,22 PLANOSSOLO A mod. 
mediano  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e pl. 2abc 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
plan. A mod.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e pl. 2abc 

RE7 

REGOSSOLO DIST. A 
mod.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. 2(b)c 

2(b)c 1,77 0,02 

PODZÓLICOS AMARELO 
e VERMELHO- AMARELO 
Tb DIST. e EUT. prof. e 
p.prof. A mod. tex. are. e 
méd./méd. e arg. com e 
sem casc. a cascal.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2(a)bc 

 AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

RE8 

REGOSSOLO DIST. A 
mod. 

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

pl. e s.ond. 2(b)c 

2(b)c 7,30 0,10 
SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. A mod. tex. are. e 
méd. subs. gr. e grd.   

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. s. ond. e pl. 2abc 

 AFLORAMENTOS DE 
ROCHA.    

6 

RE9 
REGOSSOLO DIST.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 2(b)c 

2(b)c 5,33 0,07 
 PLANOSSOLO A mod. 
mediano  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

3(a) 
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UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

 PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. e 
EUT. prof. e p.prof. A mod. 
e proem. tex. are. e 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. e 
ond. 

2(a)bc 

 AFLORAMENTOS DE 
ROCHA.   

6 

RE11 

REGOSSOLO DIST. e 
EUT. A fr. e mod.  

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. s.ond. e pl. 2(b)c 

2(b)c 79,48 1,07 
AREIAS QUARTZOSAS A 
fr. e mod.  

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

s.ond. e pl. 2(b)c 

RE12 

REGOSSOLO DIST. e 
EUT. A fr. e mod. 

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

s.ond. e pl. 2(b)c 

2(b)c 9,35 0,13 
SOLOS LITÓLICOS DIST. 
e EUT. A fr. e mod. tex. are. 
e méd. subs. gr., grd. e qtz.   

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

s.ond. e pl. 3(bc) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

RE14 

REGOSSOLO DIST. e 
EUT. A fr. e mod. 

caat. hipo. pl. e s.ond. 4(p) 

4(p) 4,51 0,06 

SOLOS LITÓLICOS DIST. 
e EUT. A fr. e mod. tex. are. 
e méd. com casc. a cascal. 
subs. gr. e grd. 

caat. hipo. pl. e s.ond. 4(p) 

 CAMBISSOLO Tb EUT. 
prof. e p.prof. A fr. e mod. 
tex. méd. e arg. com casc. 
a cascal. subs. sed. terc. e 
gn. e PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO Tb 
EUT. prof. e p.prof. A fr. e 
mod. tex. méd./arg. com 
casc. a cascal.  

caat. hipo. pl. e s.ond. 4(p) 

RE15 

REGOSSOLO DIST. e 
EUT. A fr. e mod. 

caat. hipo. s. ond. e pl. 4(p) 

4(p) 81,26 1,09 

 PLANOSSOLO A orto e 
mediano   caat. hipo. pl. e s.ond. 4(p) 

 SOLOS LITÓLICOS EUT. 
e DIST. A fr. e mod. tex. 
are. e méd. com casc. a 
cascal. . subs. gr. grd. e gn. 

caat. hipo. s.ond. e pl 4(p) 

RE16 

REGOSSOLO  EUT. e 
DIST. A fr. e mod. prof. e 
p.prof.   

caat. hipo. s.ond. 4(p) 

4(p) 2,20 0,03 

 PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT. e 
DIST. A fr. e mod. tex. méd. 
com casc. a cascal. prof. e 
p.prof.   

caat. hipo. s.ond. 4(p) 

 SOLOS LITÓLICOS EUT. 
e DIST. A fr. e mod. tex. 
are. e méd.  subs. gr., gn. e 
grd. 

caat. hipo. 
s.ond. e 

ond. 4(p) 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

RE25 REGOSSOLO EUT. e 
DIST. soló. e não soló. A fr. 
e mod.  

caat. hiper. pl. e s.ond. 5(n) 

5(n) 15,81 0,21 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
fr. e mod. tex. are. e méd. 
com casc. a cascal.  subs. 
gr. e gn.  

caat. hiper. s.ond. e pl. 5(n) 

PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO 
A fr. e mod.  

caat. hiper. pl. e s.ond. 5(n) 

AQ1A AREIAS QUARTZOSAS 
prof. e p.prof. A fr. e mod.  

fl. subper. 
e/ou cerr. 
subper. 

s.ond. e 
ond. 

6 6 0,77 0,01 

R3 

SOLOS LITÓLICOS DIST. 
e EUT. A mod. tex. méd. 
com casc. a cascal. subs. 
gr. e gn.  

fl. subcad. 
f.ond. e 
mont 

6 

6 27,16 0,36 
 PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb DIST. e 
EUT. prof. e p.prof.  A mod. 
tex. méd./arg. com e sem 
casc. a cascal. 

fl. subcad. 
f.ond. e 
mont 

4(p) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R6 

SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. A mod. tex. méd.  

fl. cad. 
ond. e 
s.ond. 

4P 

4P 0,05 0,00 

CAMBISSOLO Tb EUT. 
raso e p.prof. A mod. tex. 
méd. e arg. com e sem 
casc. a cascal. subs. gr., 
mig. e grd.  

fl. cad. 
ond. e 
s.ond. 

2(a)b 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R7 

SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. tex. méd. com casc. 
a cascal. A mod. subs. gn., 
gr. e mig.  

fl. cad. 
ond. e 
f.ond. 

4P 

4P 13,04 0,17 
PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta raso e 
p.prof. A mod. tex. 
méd./méd. e arg. com e 
sem casc. a cascal.  

fl. cad. ond. 2ab 

 AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R8 

S0LOS LITÓLICOS Dist. e 
Eut. A mod. tex.méd. subs. 
gr., gn. e mig.  

fl. subcad. 
e/ou cad. 

f. ond. a 
escarp. 

6 

6 4,11 0,06 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb. Dist. e Eut. 
prof. e p. prof. A mod. tex. 
méd./arg. com casc. a 
cascal.   

fl. subcad. 
e/ou cad. 

ond. e f. 
ond. 

P 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

R11 SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. A mod. e proem. tex. 
méd. com casc. a cascal. 
subs. gr., gn. e grd.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

ond. e 
f.ond. 

4P 

4P 87,56 1,17 

 PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT. e 
DIST. prof. e p.prof. A mod. 
e proem. tex. are. e 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

s.ond. a 
f.ond. 

2ab 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R13 

SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. A mod. e proem. tex. 
méd. com casc. a cascal. 
subs. gr. e gn.  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

ond. a 
mont. 

6 

6 16,16 0,22 

 PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta EUT. e 
DIST. raso e p.prof. A mod. 
e proem. tex. méd./méd. e 
arg. com casc. a cascal. 
epiped. e não  

fl. cad. e/ou 
caat. hipo. 

ond. e 
f.ond. 

6 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R14 

SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. A mod. tex. méd. 
com casc. a cascal. subs. 
gr. e grd.  

caat. hipo 
e/ou fl. cad. 

ond. a 
mont. 

6 

6 183,61 2,46 
 PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta EUT. e 
DIST. raso e p.prof. A mod. 
tex. méd./méd. e arg. com 
casc. a cascal.  

caat. hipo 
e/ou fl. cad. 

ond. a 
mont. 

6 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R15 

SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. A mod. e proem. tex. 
méd. com casc. a cascal. 
subs. gr. e gn.  

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

ond. a 
mont. 

6 

6 27,76 0,37 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT. e 
DIST. p. prof. epiped. e não 
A mod. e proem. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal.   

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

ond. e 
f.ond. 

6 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
plan. epiped. e não  

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

ond. e 
f.ond. 6 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R20N 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gr., grd. e gn.  

caat. hipo. 
s.ond. e 

ond. 
4(p) 

4(p) 18,68 0,25 
REGOSSOLO DIST. e 
EUT.  A mod.   caat. hipo. s.ond. e pl. 4(p) 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

PLANOSSOLO A mod.   caat. hipo. pl. e s.ond. 4(p) 
AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   6 

R21 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. e fr. tex. méd. com 
casc. a cascal. subs. gn. e 
gr.  

caat. hipo. 
s.ond. e 

ond. 
4(p) 

4(p) 106,60 1,43 
 PLANOSSOLO A mod. e 
fr.  

caat. hipo. pl. e s.ond. 4(p) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R22 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. e fr. tex. méd. subs. 
gn., gr. e grd.  

caat. hipo. 
ond. e 
s.ond. 

4(p) 
4(p) 23,93 0,32 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R23 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn., gr. e grd.  

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

ond. e 
f.ond. 4(p) 

4(p) 175,19 2,35 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta EUT. 
raso e p.prof. A mod. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal.  

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

s.ond. a 
f.ond. 

4(p) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R24 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. are. e méd. com 
casc. a cascal. subs. gr. e 
gn.  

caat. hipo. 
ond. e 
f.ond. 

4(p) 

4(p) 12,71 0,17 
PODZÓLICOS 
VERMELHO-AMARELO e 
VERMELHO-ESCURO Tb 
EUT. prof. e p.prof. A mod. 
tex. méd./méd. e arg.  

caat. hipo. 
s.ond. a 
f.ond. 

4(p) 

REGOSSOLO DIST. e 
EUT. A mod.  

caat. hipo. 
s.ond. e 

ond. 
4(p) 

R25 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. e fr. tex. méd. subs. 
gn., gr., mig. e grd.  

caat. hipo. ond. e 
f.ond. 

4(p) 
4(p) 45,37 0,61 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R26 

SOLOS LITÓLICOS EUT.  
A mod. tex. méd. com casc. 
a cascal. subs. gn. e mig.  

caat. hipo. 
ond. e 
f.ond. 4(p) 

4(p) 48,87 0,66 BRUNO NÃO CÁLCICO 
não vér. e vér.  A mod.   

caat. hipo. 
s.ond. e 

ond. 
4(p) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R27 
SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gr. e gn.  

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

f.ond. e 
ond. 

6 6 115,89 1,56 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb EUT. raso e 
p.prof. tex. méd./méd. e 
arg. com casc. a cascal. 

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

f.ond. e 
ond. 

6 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R28 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. subs. gn., 
gr., mig. e grd.  

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

ond. a 
mont. 

6 

6 13,44 0,18 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta EUT. 
raso e p.prof. A mod. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal.   

caat. hipo. 
e/ou fl. cad. 

ond. e 
f.ond. 

4(p) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R29 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. subs. gr. e 
grd.  

caat. hipo. 
f.ond. e 
mont. 

6 

6 51,91 0,70 

 PODZÓLICO VERMELHO- 
AMARELO e 
CAMBISSOLO Tb e Ta 
EUT.  raso e p.prof. A mod. 
tex. méd./méd. e arg. com 
casc. a cascal.  

caat. hipo. f.ond. e 
mont. 

6 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R36 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn. e gr.  

hipo. e/ou 
caat. hiper. 

s.ond. e 
ond. 

4(p) 

4(p) 7,98 0,11 

 PODZÓLICOS 
VERMELHO-AMARELO e 
VERMELHO-ESCURO Tb 
EUT. prof. e p.prof. A mod. 
tex. méd./arg. epiped. e não  

hipo. e/ou 
caat. hiper. 

s.ond. e 
ond. 

4(p) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R36A 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn. e gr.  

hipo. e/ou 
caat. hiper. 

s.ond. 4(p) 

4(p) 38,31 0,51  BRUNO NÃO CÁLCICO 
não vér. e vér. A mod. 

hipo. e/ou 
caat. hiper. 

s.ond. 4(p) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R40 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn., gr., e grd.  

caat. hipo. 
e/ou hiper. 

ond. a 
mont. 

6 

6 1,82 0,02 
 PODZÓLICOS 
VERMELHO-AMARELO e 
VERMELHO-ESCURO Tb  
EUT. p.prof. A mod. tex. 
méd./arg. com e sem casc. 
a cascal.  

caat. hipo. 
e/ou hiper. 

ond. e 
f.ond. 

4(p) 
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Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R40A 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
mod. tex. méd. com casc. a 
cascal. subs. gn., gr. e grd.  

caat. hipo. 
e/ou hiper. 

ond. e 
f.ond. 4(p) 

4(p) 7,88 0,11 

 PODZÓLICOS 
VERMELHO-AMARELO e 
VERMELHO-ESCURO Tb 
p.prof. A mod. tex. 
méd./arg. com e sem casc. 
a cascal. epiped. e não 

caat. hipo. 
e/ou hiper. 

ond. e 
f.ond. 4(p) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R49 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
fr. e mod. tex. méd. com 
casc. a cascal. subs gn. e 
xt.  

caat. hiper. pl. e s.ond. 5(n) 
5(n) 13,10 0,18 

BRUNO NÃO CÁLCICO 
não vér. e vér. A fr. e mod.  

caat. hiper. pl. e s.ond. 5(n) 

R51 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
fr. e mod. tex. méd. com 
casc. a cascal.subs. gn., gr. 
e mig.  

caat. hiper. s.ond. e pl. 5(n) 
5(n) 31,52 0,42 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R52 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
fr. e mod. tex. méd. com 
casc. a cascal. subs. gn., 
gr. e grd.  

caat. hiper. 
s.ond. e 

ond. 
5(n) 

5(n) 165,33 2,22 

 PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta EUT. 
raso e p.prof. A fr. e mod. 
tex. méd./méd. e arg. com 
casc. a cascal.  

caat. hiper. s.ond. e 
ond. 

5(n) 

 PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO 
A fr. e mod.  

caat. hiper. pl. e s.ond. 5(n) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R55 

SOLOS LITÓLICOS EUT.  
A fr. e mod. tex. méd. com 
casc. a cascal.  subs. gn., 
gr., xt. e sien.  

caat. hiper. 
s .ond. e 

ond. 
5(n) 

5(n) 6,37 0,09 PLANOSSOLO e 
SOLONETZ SOLODIZADO  
A fr. e mod.  

caat. hiper. pl. e s.ond. 5(n) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   6 

R56 

SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
fr. e mod. tex. méd. com 
casc. a cascal. subs. gn., 
gr., xt., mig. e grd.  

caat. hiper. 
s.ond. e 

ond. 
5(n) 

5(n) 6,80 0,09 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

Continuação 



189 
 

 

Quadro 1.1 – Classificação da Aptidão Agrícola. 

UNID. 
MAP. LEGENDA 

Fase Aptidão 
Área 
(Km 2) % 

Vegetação Relevo Classe 
solo 

Unid. 
Map. 

R58 SOLOS LITÓLICOS EUT. A 
fr. e mod. tex. méd. com 
casc. a cascal. subs. gn., 
gr. e mig.  

caat. hipo. 
e/ou hiper. 

ond. e 
f.ond. 

4(p) 

4(p) 37,58 0,50 
PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta EUT. 
raso e p.prof. A fr. e mod. 
tex. méd./méd. e arg. com 
casc. a cascal.  

caat. hipo. 
e/ou hiper. 

s.ond. a 
f.ond. 

4(p) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R60 

SOLOS LITÓLICOS tex. 
méd. com casc. a cascal.  
subs. gn., gr. e mig.  

caat. hiper. 
ond. e 
f.ond. 

6 

6 19,60 0,26 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta raso e 
p.prof. tex. méd./méd. e 
arg. com casc. a cascal. , 
ambos EUT. A fr. e mod.  

caat. hiper. 
s.ond. a 
f.ond. 

5(n) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R73 

SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. tex. are. e méd. rel. 
ond. e f.ond. subs. gn., qtz., 
gr., xt. e mig.  

caat. hiper 
ond. e 
f.ond. 

5(n) 

5(n) 2,69 0,04 

PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta EUT. 
raso e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal. rel. s.ond. a 
f.ond., ambos A fr. e mod. 
caat. hiper. 

caat. hiper 
s.ond. a 

f.ond 5(n) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

R74 

SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. A fr. e mod. tex. are. 
e méd. subs. gn., qtz., gr., 
xt. e mig.  

caat. hiper 
ond. a 
mont. 6 

6 15,13 0,20 
 PODZÓLICO VERMELHO-
AMARELO Tb e Ta EUT. A 
fr. e mod. raso e p.prof. tex. 
méd./méd. e arg. com casc. 
a cascal.  

caat. hiper 
s.ond. a 
f.ond. 

5(n) 

AFLORAMENTOS DE 
ROCHA   

6 

Espelho d'água 6 38,69 0,52 

Área Urbana 6 53,83 0,72 

TOTAL 
GERAL   

  
    7.452,10 100 
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ANEXO 2 
Processos minerários na área da Bacia 
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Quadro 2.1 – Processos minerários. 

Número Ano Área 
solicitada (ha)  Fase Substância Uso 

811452 1968 245,70 Concessão de lavra Calcário Não informado 
821601 1971 15,55 Concessão de lavra Calcário Não informado 
840106 1980 49,00 Concessão de lavra Água mineral Não informado 
840020 1985 48,00 Concessão de lavra Água mineral Não informado 
840369 1987 24,00 Concessão de lavra Água mineral Não informado 
840528 1989 49,95 Concessão de lavra Água mineral Não informado 
840107 1995 50,00 Concessão de lavra Água mineral Não informado 
807401 1977 0,24 Concessão de lavra Água mineral Não informado 

840190 1978 68,60 Concessão de lavra 
Granito 

ornamental Revestimento 

840152 1981 831,28 Concessão de lavra 
Granito 

ornamental 
Revestimento 

840308 1986 46,45 Licenciamento Calcário Não informado 
840034 1997 49,00 Concessão de lavra Água mineral Não informado 
840527 1989 50,00 Requerimento de lavra Água mineral Não informado 
840136 1990 1.000,00 Concessão de lavra Monzonito Revestimento 
840172 1994 37,50 Concessão de lavra Água mineral Não informado 
840100 1999 48,00 Concessão de lavra Água mineral Não informado 
841073 1995 50,00 Concessão de lavra Água mineral Não informado 
840094 2000 43,64 Concessão de lavra Água mineral Engarrafamento 

846209 2000 873,48 Requerimento de lavra Calcário 
Fabricação de 

cimento 
840042 2002 48,79 Licenciamento Areia Construção civil 
840030 2001 50,00 Concessão de lavra Água mineral Engarrafamento 
840042 2001 47,92 Requerimento de lavra Calcário Revestimento 
840043 2002 68,22 Requerimento de lavra Calcário Industrial 
840147 2002 42,00 Requerimento de lavra Granito Industrial 
840171 2004 31,49 Licenciamento Granito p/ brita Brita 
840182 2004 7,00 Licenciamento Areia comum Construção civil 

840231 2004 45,00 Licenciamento Argila 
Cerâmica 
vermelha 

846111 2004 1.000,00 Autorização de pesquisa Gnaisse Revestimento 
840162 2004 431,73 Autorização de pesquisa Granito Industrial 
840163 2004 821,57 Autorização de pesquisa Granito Industrial 
840192 2004 8,75 Licenciamento Areia Construção civil 
840195 2004 666,26 Autorização de pesquisa Argila Industrial 

840230 2004 3,06 Licenciamento Argila 
Cerâmica 
vermelha 

840087 2005 268,57 Autorização de pesquisa Argila Industrial 
840029 2005 49,51 Autorização de pesquisa Água mineral Engarrafamento 
840062 2005 760,48 Autorização de pesquisa Calcário Industrial 

840111 2005 19,76 Requerimento de 
licenciamento 

Granito p/ brita Construção civil 

846320 2005 668,25 Autorização de pesquisa Calcário Industrial 
840032 2006 10,90 Licenciamento Areia Construção civil 
840087 2006 49,00 Concessão de lavra Água mineral Engarrafamento 
840006 2006 10,00 Licenciamento Granito Brita 

840042 2006 517,01 Autorização de pesquisa 
Granito 

ornamental 
Industrial 

840042 2006 89,99 Autorização de pesquisa 
Granito 

ornamental 
Industrial 

840042 2006 69,99 Autorização de pesquisa 
Granito 

ornamental 
Industrial 

840042 2006 70,00 Autorização de pesquisa 
Granito 

ornamental 
Industrial 
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Número Ano Área 
solicitada (ha)  Fase Substância Uso 

840083 2006 260,76 Autorização de pesquisa Calcário Fabricação de cal 
840157 2006 27,55 Autorização de pesquisa Água mineral Engarrafamento 
840136 2006 990,00 Autorização de pesquisa Argila Industrial 
840137 2006 980,33 Autorização de pesquisa Argila Industrial 
840138 2006 1.000,00 Autorização de pesquisa Argila Industrial 
840139 2006 999,62 Autorização de pesquisa Argila Industrial 
840040 2007 1.949,94 Autorização de pesquisa Minério de ferro Industrial 
840041 2007 1.225,00 Autorização de pesquisa Minério de ferro Industrial 

840158 2007 853,35 Autorização de pesquisa Calcário 
Fabricação de 

cimento 

840159 2007 974,01 Autorização de pesquisa Calcário 
Fabricação de 

cimento 

840165 2007 1.000,00 Autorização de pesquisa Calcário 
Fabricação de 

cimento 

840168 2007 999,33 Autorização de pesquisa Calcário 
Fabricação de 

cimento 

840169 2007 1.000,00 Autorização de pesquisa Calcário 
Fabricação de 

cimento 
840193 2007 807,13 Autorização de pesquisa Calcário Fabricação de cal 
840214 2007 1,70 Licenciamento Granito Brita 
840275 2007 21,30 Licenciamento Calcário Fabricação de cal 

840276 2007 39,74 Licenciamento 
Calcário 
calcitico 

Corretivo de solo 

840039 2007 1.900,50 Autorização de pesquisa Minério de ferro Industrial 
840042 2007 1.984,00 Autorização de pesquisa Minério de ferro Industrial 

840382 2007 1,00 Requerimento de 
licenciamento 

Areia Construção civil 

840387 2007 8,51 
Requerimento de 

licenciamento 
Areia Construção civil 

840432 2007 5,00 
Requerimento de 

licenciamento 
Areia Construção civil 

840445 2007 964,56 Autorização de pesquisa Calcário 
Fabricação de 

cimento 

840160 2007 1.000,00 Autorização de pesquisa Calcário 
Fabricação de 

cimento 
840576 2007 49,45 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 

840161 2007 1.000,00 Autorização de pesquisa Calcário 
Fabricação de 

cimento 

840162 2007 662,04 Autorização de pesquisa Calcário 
Fabricação de 

cimento 

840163 2007 1.000,00 Autorização de pesquisa Calcário 
Fabricação de 

cimento 

840164 2007 1.000,00 Autorização de pesquisa Calcário 
Fabricação de 

cimento 

840170 2007 1.000,00 Autorização de pesquisa Calcário 
Fabricação de 

cimento 
840198 2007 2,36 Licenciamento Areia Construção civil 

840274 2007 36,40 Licenciamento 
Calcário 

dolomítico 
Corretivo de solo 

840389 2007 50,00 Autorização de pesquisa Granito Brita 
840405 2007 871,71 Autorização de pesquisa Granito Revestimento 

840446 2007 1.000,00 Autorização de pesquisa Calcário 
Fabricação de 

cimento 
840455 2007 39,50 Licenciamento Areia Construção civil 
840462 2007 273,52 Autorização de pesquisa Gnaisse Revestimento 
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Número Ano Área 
solicitada (ha)  Fase Substância Uso 

840587 2007 992,50 Autorização de pesquisa Granito Revestimento 
840583 2007 317,56 Autorização de pesquisa Granito Revestimento 
840591 2007 490,00 Autorização de pesquisa Granito Revestimento 
840592 2007 8,00 Licenciamento Areia Construção civil 
840593 2007 44,08 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 
840006 2008 50,00 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 
840027 2008 43,48 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 
840029 2008 995,77 Autorização de pesquisa Granito Revestimento 

840031 2008 9,74 
Requerimento de 

licenciamento Areia Construção civil 

840035 2008 999,82 Autorização de pesquisa Calcário 
Fabricação de 

cimento 
840046 2008 44,22 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 
840020 2008 1,69 Licenciamento Granito Brita 
840024 2008 48,20 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 
840099 2008 17,46 Autorização de pesquisa Granito Brita 
840102 2008 99,98 Autorização de pesquisa Calcário Fabricação de cal 
840117 2008 49,00 Autorização de pesquisa Gnaisse Revestimento 
840028 2008 934,85 Autorização de pesquisa Granito Revestimento 
840032 2008 9,90 Licenciamento Areia Construção civil 
840044 2008 47,50 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 
840045 2008 49,25 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 
840138 2008 50,00 Licenciamento Granito Brita 
840140 2008 18,00 Licenciamento Areia Construção civil 
840095 2008 47,00 Autorização de pesquisa Água mineral Engarrafamento 
840114 2008 998,04 Autorização de pesquisa Gnaisse Revestimento 

840142 2008 1,00 Licenciamento Argila 
Cerâmica 
vermelha 

840183 2008 2.000,00 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840017 2009 169,52 Autorização de pesquisa Calcário Corretivo de solo 
840113 2009 20,22 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 
840116 2009 14,49 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 
840118 2009 572,23 Autorização de pesquisa Calcário Fabricação de cal 

840208 2009 1.988,15 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840195 2009 1.988,85 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel Industrial 

840069 2009 2,81 Licenciamento Areia Construção civil 

840246 2009 1.905,70 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840211 2009 1.989,52 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840292 2009 5,00 
Requerimento de registro 

de extração 
Saibro Construção civil 

840236 2009 1.984,60 Autorização de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840235 2009 1.979,09 Autorização de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840206 2008 95,00 Requerimento de pesquisa Calcário Fabricação de cal 

840265 2009 10,96 
Requerimento de 

licenciamento 
Areia Construção civil 

840267 2009 34,74 
Requerimento de 

licenciamento 
Saibro Construção civil 
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Número Ano Área 
solicitada (ha)  Fase Substância Uso 

840361 
2008 9,98 Licenciamento Argila 

Cerâmica 
vermelha 

840410 2008 14,40 Requerimento de 
licenciamento 

Argila Cerâmica 
vermelha 

840413 2008 1.976,71 Autorização de pesquisa Minério de ferro Industrial 
840414 2008 1.999,76 Autorização de pesquisa Minério de ferro Industrial 
840026 2008 45,86 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 
840434 2008 6,51 Licenciamento Areia Construção civil 
840141 2009 42,45 Autorização de pesquisa Granito Brita 
840158 2009 49,22 Autorização de pesquisa Água mineral Engarrafamento 
840171 2009 49,20 Autorização de pesquisa Granito Brita 
840404 1992 1.000,00 Requerimento de pesquisa Monzonito Não informado 

840219 2009 41,55 
Requerimento de 

licenciamento 
Areia Construção civil 

840231 2009 1.160,35 Autorização de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840203 2009 1.987,08 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840204 2009 1.987,69 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840212 2009 1.987,08 Requerimento de pesquisa Minério de 
níquel 

Industrial 

840206 2009 1.987,54 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840090 1998 49,00 Autorização de pesquisa Água mineral Não informado 

840239 2009 1.982,90 Autorização de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840237 2009 1.958,52 Autorização de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840417 2008 1.955,91 Autorização de pesquisa Minério de ferro Industrial 
840415 2008 1.886,56 Autorização de pesquisa Minério de ferro Industrial 

840234 2009 1.986,90 Autorização de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840264 2009 14,49 
Requerimento de 

licenciamento Areia Construção civil 

840242 2009 1.986,39 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840244 2009 1.987,75 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840273 2009 17,13 
Requerimento de 

licenciamento 
Areia Construção civil 

840096 2009 473,83 Autorização de pesquisa Granito Revestimento 
840114 2009 17,13 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 
840115 2009 5,48 Autorização de pesquisa Saibro Construção civil 
840117 2009 10,96 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 
840126 2009 12,06 Requerimento de pesquisa Saibro Construção civil 
840140 2009 34,13 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 

840159 2009 9,54 Licenciamento Argila 
Cerâmica 
vermelha 

840234 1991 961,02 Requerimento de pesquisa 
Alcali 

monzonito Não informado 

840071 2009 49,76 
Requerimento de 

licenciamento 
Argila 

Cerâmica 
vermelha 

840245 2009 1.982,15 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 
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Número Ano Área 
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840276 2009 354,01 Requerimento de pesquisa Calcário Corretivo de solo 
840169 2009 49,61 Autorização de pesquisa Saibro Construção civil 
840177 2009 34,74 Autorização de pesquisa Saibro Construção civil 
840288 2009 1.000,00 Requerimento de pesquisa Argila Industrial 
840277 2009 46,99 Requerimento de pesquisa Areia Construção civil 

840293 2009 2,40 
Requerimento de 

licenciamento 
Argila 

Cerâmica 
vermelha 

840064 2009 37,71 Requerimento de pesquisa Areia Construção civil 

840199 2009 1.987,78 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840061 2009 48,91 Autorização de pesquisa 
Calcário 

dolomítico 
Fabricação de cal 

840238 2009 1.989,00 Autorização de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840241 2009 1.982,73 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840207 2008 0,01 Requerimento de pesquisa Calcário Fabricação de cal 

840269 2009 18,86 
Requerimento de 

licenciamento 
Saibro Construção civil 

840338 1992 1.000,00 Requerimento de pesquisa Granito 
ornamental 

Não informado 

840207 2008 0,01 Requerimento de pesquisa Calcário Fabricação de cal 
840207 2008 0,00 Requerimento de pesquisa Calcário Fabricação de cal 
840207 2008 0,00 Requerimento de pesquisa Calcário Fabricação de cal 
840207 2008 0,00 Requerimento de pesquisa Calcário Fabricação de cal 
840207 2008 0,01 Requerimento de pesquisa Calcário Fabricação de cal 
840207 2008 0,03 Requerimento de pesquisa Calcário Fabricação de cal 
840207 2008 0,03 Requerimento de pesquisa Calcário Fabricação de cal 
840207 2008 0,00 Requerimento de pesquisa Calcário Fabricação de cal 
840185 2009 763,26 Requerimento de pesquisa Argila Industrial 
840070 2009 341,66 Autorização de pesquisa Argila Industrial 
840072 2009 399,96 Autorização de pesquisa Gnaisse Revestimento 
840097 2009 49,96 Autorização de pesquisa Gnaisse Brita 
840318 2008 1.984,38 Autorização de pesquisa Minério de ferro Industrial 
840125 2009 8,64 Autorização de pesquisa Saibro Construção civil 

840263 2009 5,48 
Requerimento de 

licenciamento 
Saibro Construção civil 

840248 2009 1.982,63 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840249 2009 1.911,71 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840291 2009 43,80 
Requerimento de 

licenciamento 
Granito Brita 

840160 2009 9,01 Requerimento de 
licenciamento 

Areia Construção civil 

840172 2009 46,37 Autorização de pesquisa Granito Brita 
840083 1995 545,03 Autorização de pesquisa Granito Não informado 
840170 2009 43,37 Autorização de pesquisa Saibro Construção civil 
840113 2005 66,00 Autorização de pesquisa Granito Industrial 

840274 2009 42,45 
Requerimento de 

licenciamento 
Granito Brita 

840019 2009 48,13 Autorização de pesquisa Calcário Corretivo de solo 

840066 2009 48,81 
Requerimento de 

licenciamento 
Argila 

Cerâmica 
vermelha 

840068 2009 2,68 Requerimento de pesquisa Areia Construção civil 
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Número Ano Área 
solicitada (ha)  Fase Substância Uso 

840193 
2009 1.968,50 Requerimento de pesquisa 

Minério de 
níquel 

Industrial 

840143 2009 10,69 Autorização de pesquisa Granito Brita 

840197 2009 1.990,22 Requerimento de pesquisa Minério de 
níquel 

Industrial 

840213 2009 1.987,08 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840201 2009 1.987,78 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840232 2009 1.988,60 Autorização de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840240 2009 1.957,97 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840439 2008 38,71 
Requerimento de 

licenciamento Calcário Corretivo de solo 

840416 2008 1.602,49 Autorização de pesquisa Minério de ferro Industrial 
840015 2009 25,94 Licenciamento Calcário Corretivo de solo 
840012 2009 1,67 Autorização de pesquisa Granito Brita 
840407 2008 998,92 Autorização de pesquisa Granito Revestimento 
840387 2008 45,20 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 

840233 2009 1.983,24 Autorização de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840266 2009 20,22 
Requerimento de 

licenciamento 
Areia Construção civil 

840243 2009 1.884,12 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840123 2009 17,11 Autorização de pesquisa Saibro Construção civil 
840124 2009 13,67 Requerimento de pesquisa Saibro Construção civil 
840139 2009 18,86 Autorização de pesquisa Saibro Construção civil 
840280 2008 9,76 Licenciamento Areia Construção civil 
840029 2009 50,00 Licenciamento Calcário Corretivo de solo 

840281 2008 28,96 Licenciamento Argila 
Cerâmica 
vermelha 

840399 2008 259,07 Autorização de pesquisa Feldspato Industrial 
840289 2009 1.000,00 Requerimento de pesquisa Argila Industrial 
840290 2009 10,00 Requerimento de pesquisa Granito Brita 
840007 2009 47,95 Autorização de pesquisa Água mineral Engarrafamento 

840057 2009 11,00 Licenciamento Argila 
Cerâmica 
vermelha 

840065 2009 5,40 Requerimento de pesquisa Areia Industrial 
840067 2009 41,39 Requerimento de pesquisa Areia Construção civil 
840142 2009 36,46 Autorização de pesquisa Areia Construção civil 
840152 2009 48,66 Autorização de pesquisa Água mineral Engarrafamento 
840533 1989 338,09 Autorização de pesquisa Granito Não informado 
840176 2009 49,06 Autorização de pesquisa Granito Brita 

840247 2009 1.944,63 Requerimento de pesquisa 
Minério de 

níquel 
Industrial 

840438 2008 0,89 
Requerimento de 

licenciamento 
Argila 

Cerâmica 
vermelha 

840205 2008 56,37 Autorização de pesquisa Calcário Fabricação de cal 
840386 2008 864,63 Requerimento de pesquisa Argila Industrial 
840040 1986 1.000,00 Disponibilidade Granito Não informado 
840075 2004 4,09 Disponibilidade Granito p/ brita Brita 
840096 2005 325,83 Disponibilidade Granito Revestimento 
840096 2005 214,18 Disponibilidade Granito Revestimento 
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840096 2005 13,51 Disponibilidade Granito Revestimento 
840096 2005 438,49 Disponibilidade Granito Revestimento 
840277 2007 1.956,22 Disponibilidade Minério de ferro Industrial 
840278 2007 1.897,00 Disponibilidade Minério de ferro Industrial 
840279 2007 2.000,00 Disponibilidade Minério de ferro Industrial 
840280 2007 1.936,46 Disponibilidade Minério de ferro Industrial 
840281 2007 1.976,81 Disponibilidade Minério de ferro Industrial 
840456 2007 49,94 Disponibilidade Areia Construção civil 
840567 2007 11,00 Disponibilidade Areia Construção civil 
840269 2006 17,46 Disponibilidade Granito Brita 
840113 2005 559,00 Disponibilidade Granito Industrial 
840262 2006 230,25 Disponibilidade Argila Industrial 
840267 2006 936,35 Disponibilidade Granito Revestimento 
840268 2006 997,79 Disponibilidade Granito Revestimento 
840145 2006 630,00 Disponibilidade Granito Revestimento 

840175 2007 1.000,00 Disponibilidade Calcário 
Fabricação de 

cimento 
846220 2006 826,83 Disponibilidade Gnaisse Revestimento 

Fonte: Sistema de Informações Geográficas da Mineração – SIGMINE – DNPM. 
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