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APRESENTAÇÃO 

O Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco – PSHPE é um projeto do Governo do 
Estado, em parte financiado pelo Banco Mundial – BIRD, com execução através da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco – SDEC/ Secretaria Executiva de 
Recursos Hídricos – SERH e da Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA. 

A Ambiental Consulting firmou contrato PSHPE 009/2019 (Ordem de Serviço nº001/2019 - 
PSHPE) com a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, no âmbito do Projeto de 
Sustentabilidade Hídrica do Estado de Pernambuco (acordo nº 7778-BR com Banco Mundial), 
com objetivo de elaborar estudos ambientais, socioeconômicos e mapeamento de áreas 
prioritárias para criação de Unidades de Conservação e Corredores Ecológicos na Bacia do 
Rio Capibaribe, conforme especificado no contrato e licitação CEL/OSE/SEPLAG Nº010/2017 
– SBQC Nº001/2017. A Ecogeo é a empresa parceira subcontratada para a execução do 
projeto. 

Assim, o presente produto trata do Diagnóstico prévio da Bacia do Capibaribe apresentando 
as áreas potenciais para criação de UCs e de Corredores Ecológicos, referente a atividade 1 
da Etapa I. 
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1. INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica do Rio Capibaribe está localizada entre as coordenadas 34o50’ e 36o 45’ 
W e 7°40’ e 8°20’ S, na porção nordeste do estado de Pernambuco (Figura 1), abrangendo 
7.454,88 km² ou 7,58% da área do estado de Pernambuco. Corresponde à unidade de 
planejamento hídrico UP2, abrangendo parte das regiões de desenvolvimento: RD 08 – 
agreste central, RD 09 – agreste setentrional, RD 10 – mata sul, RD 11 – mata norte e RD 12 
– região metropolitana1. 

 

Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do rio Capibaribe e municípios abrangidos. 

 
Desde sua nascente, entre os municípios de Poção e Jataúba, à sua foz, no Recife, o rio corta 
42 municípios, dos quais 15 estão totalmente inseridos na bacia e 26 possuem sua sede na 
bacia (PERNAMBUCO, 2010). Na Quadro abaixo destaca-se a área percentual do município 
em relação a área total da bacia. 
 

Quadro 1 - Porcentagem dos municípios na Bacia do Rio Capibaribe.  

Município 
Área na 

bacia (%) 
Município 

Área na 
bacia (%) 

Município 
Área na 

bacia (%) 

Belo Jardim 5,5 Gravata 3,22 Salgadinho 1,12 

Bezerros 2,97 Jataúba 9,57 Sanharó 0,08 

Bom Jardim 0,73 João Alfredo 0,72 
Santa Cruz do 

Capibaribe 
4,55 

Brejo da Madre de 
Deus 

10,19 
Lagoa do 

Carro 
0,52 

Santa Maria do 
Cambucá 

1,18 

Camaragibe 0,46 
Lagoa do 
Itaenga 

0,76 São Caitano 0,17 

Carpina 4,02 Limoeiro 1,85 
São Lourenço da 

Mata 
2,82 

Caruaru 7,13 Moreno 0,21 Surubim 3,44 

 
1 Plano hidroambiental da bacia hidrográfica do rio Capibaribe: Tomo I - diagnóstico hidroambiental volume 01/03 
/ Projetos Técnicos. Recife, 2010 
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Município 
Área na 

bacia (%) 
Município 

Área na 
bacia (%) 

Município 
Área na 

bacia (%) 

Casinhas 1,41 Passira 4,57 Tacaimbó 0,35 

Chá de Alegria 0,66 Paudalho 3,57 
Taquaritinga do 

Norte 
5,96 

Chã Grande 0,18 Pesqueira 0,05 Toritama 0,41 

Cumaru 3,99 Poção 0,23 Tracunhaém 0,14 

Feira Nova 1,42 Pombos 2,04 Vertene do Lério 0,94 

Frei Miguelinho 2,93 Recife 0,92 Vertentes 2,62 

Gloria do Goitá 3,11 
Riacho das 

Almas 
4,11 

Vitoria de Santo 
Antão 

2,71 

Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 

 
A bacia ocupa trechos do Domínio Mamelonar Tropical Atlântico Florestado dos Mares de 
Morro, que caracteriza a Zona da Mata com clima tropical úmido; e trechos da Faixa de 
Transição, entre o Domínio Mamelonar Tropical e o Domínio Morfoclimático das Depressões 
Intermontanas e Interplanalticas Semi-Áridas das Caatingas, também denominada de 
Agreste, que tem clima tropical semiúmido. 

Dessa forma, a bacia 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 pela 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 são importantes para a 
preservação de espécies ameaçadas e para a qualidade geral do meio ambiente.  
 
Além do município de Recife, que possui vasto patrimônio histórico, outros quinze municípios 
do território da bacia hidrográfica do rio Capibaribe detêm importantes monumentos, com 
destaque para a Estrada de Ferro Recife/Gravatá, dotada com pontes e túneis, os conjuntos 
arquitetônicos dos núcleos urbanos de Brejo da Madre de Deus e São Lourenço da Mata, a 
igreja e o povoado de Nossa Senhora da Luz em São Lourenço da Mata, o Parque Nilo Coelho 
de Esculturas Monumentais em Brejo da Madre de Deus, o sítio histórico do Monte das 
Tabocas em Vitória de Santo Antão e a Vila Operária do Cotonifício Camaragibe, no município 
homônimo.   
 
Além desse patrimônio construído, merece destaque o patrimônio identificado pelo IPHAN no 
território da bacia hidrográfica do rio Capibaribe, que se encontra composto por cerca de 20 
sítios, estando a maior parte desse acervo localizado na área rural. Esses sítios são 
representados, na sua quase totalidade, por vestígios da cultura humana, documentado por 
pinturas rupestres, artefatos cerâmicos, pictografias, estruturas funerárias e líticos, que 
comprovam a presença de grupos humanos pré-históricos na região. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO CAPIBARIBE  

2.1. MEIO FÍSICO 

O rio Capibaribe tem como principais afluentes da margem direita os riachos Aldeia Velha, 
Tabocas, Carapotós, das Éguas, Cassatuba, Grota do Fernando e Goitá e os rios Cachoeira 
e Cotunguba. Na margem esquerda os principais tributários são os riachos Jundiá, do Pará, 
da Tapera, do Arroz, da Topada e Caiaí e o rio Camaragibe ou Bezouro (PERNAMBUCO, 
2010). 

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe, com altitudes de 1100 a 2m, ocupa, segundo o Mapa 
de Unidades de Relevo do Brasil (IBGE, 2006), trechos das unidades de relevo: Planalto da 

Borborema, Patamares Orientais da Borborema, Tabuleiros Costeiros e Planície Costeira. 

A bacia é constituída por um mosaico de rochas: paleoproterozóicas (ortognaisses, 
granitóides gnaissificados, granitóides anorogênicos e rochas máficas anarogênicas); 
mesoproterozóicos (granitóides, leucogranitos peraluminosos, e outros não discriminadas), e 
proterozóicas (metassedimentos e granitóides); tendo-se ainda coberturas detríticas terciárias 
e sedimentos quaternários inconsolidados associado as planícies fluviais, flúvio marinhas e 
marinha. 

Na área de estudo ocorrem Argissolo Amarelo, Argissolo Vermelho, Argissolo Vermelho-
Amarelo, Cambissolo Háplico, Espodossolos Humilúvico, Gleissolo Háplico, Latossolo 
Amarelo, Luvissolo Crômico, Neossolo Flúvico, Neossolo litólico, Neossolo Regolítico, 
Neossolo Quartzoarênico, Planossolo Háplico, Planossolo Nátrico, e Vertissolo Háplico.  

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe é caracterizada pela presença de seis tipos de terrenos, 
denominados de: Aplanados, Colinosos, Colinosos com morrotes, Amorreados suaves, 
Amorreados rochosos e Planícies Fluviais. 

O estudo do Meio Físico compreendeu a realização de pesquisa bibliográfica e cartográfica, 
a compilação de dados climáticos, geológicos, geomorfológicos e pedológicos, e análise e 

integração dos dados, que são apresentados a seguir. 

Para a análise do substrato rochoso foram considerados: o Mapa Geológico do Estado de 
Pernambuco, na escala 1: 500.000 (CPRM, 2001), mapa geológico da Folha Belém do São 
Francisco, na escala 1:250.000 (SANTOS, 1999) e os mapas geológicos na escala 1:100.000 
das folhas: Bom Jardim (MARIANO et al., 2007), Santa Cruz do Capibaribe (BRASILINO e 
MIRANDA, 2017), Sertânia (SANTOS, 2017) e Surubim (NEVES, et al. 2018). 

Os estudos do relevo tiveram como referência os trabalhos de Ferreira, et. al. (2014). As 
informações sobre os solos foram obtidas do Mapa de Solos do Estado de Pernambuco 
(Embrapa, 2002), apresentado na escala 1:250.000, no Plano Hidroambiental da Bacia do Rio 
Capibaribe (PERNAMBUCO-BRLi, 2010). A classificação taxonômica foi feita de acordo com 
sistema recomendado pela EMBRAPA (1999). 

As informações bibliográficas e os trabalhos de interpretação de imagens SRTM na escala 
1:250.000, subsidiaram a elaboração do mapa preliminar de relevo e de terrenos 
(Sensibilidade Geoambiental - Vulnerabilidade Geotécnica), que será apresentado em etapas 
posteriores. 

2.1.1. Clima 

A caracterização do clima foi feita com base nos dados apresentados no Plano Ambiental da 
Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe de 2010 (PHA Capibaribe), que utilizou as Normais 
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Climatológicas do Brasil (1961 – 1990), do Ministério de Agricultura e Reforma Agrária e os 

dados do IPA – Instituto Agronômico de Pernambuco (1952 – 1993). 

Os dados permitiram a elaboração de mensais médios para as seguintes variáveis climáticas: 
precipitações mensais; temperaturas médias, máximas e mínimas; umidade relativa e 
evapotranspiração potencial de Hargreaves. Esses dados permitiram a elaboração de mapas 
de isolinhas anuais de isoietas (mm), de isotermas (oC), de isoumidades (%) e de 
isoevaporações (mm). 

Sistemas Meteorológicos atuantes na Bacia. 

Embora existam vários sistemas metereológicos de circulação atmosférica na Região 
Nordeste, apenas dois tem atuação significativa na bacia do rio Capibaribe, que são: a zona 
de convergência intertropical (ZCIT) e as ondas de leste. 

Zona de convergência intertropical (ZCIT) 

Zona de convergência intertropical (ZCIT) é formada pela convergência dos ventos alísios do 
hemisfério norte (alísios de nordeste) e os do hemisfério sul (alísios de sudeste), que sopram 
dos trópicos para a linha do equador, da zona de maior pressão para a de menor pressão , 

sendo o principal sistema de produção de chuva no sertão e agreste pernambucano.  

Sua atuação, na bacia, é facilmente identificável com a presença de nebulosidade com alta 
taxa de precipitação e atua sobre uma região qualquer por períodos superiores a dois meses. 
No sertão, caracteriza um período chuvoso que vai de dezembro a maio, e no agreste, um 
período chuvoso de fevereiro a julho, com máximas precipitações nos meses de abril e maio. 

Em anos muito chuvosos pode causar inundações na Região Metropolitana do Recife e na 
Zona da Mata. Quando atua nos meses de março e/ou abril produz secas, principalmente no 
semiárido. 

Ondas de Leste 

Ondas de Leste são perturbações de pequena amplitude, geralmente observadas nos ventos 
alísios que atuam no leste de Pernambuco e do Nordeste, principalmente no período de maio 
a agosto. O deslocamento dessas ondas ocorre de leste para oeste, do Oceano Atlântico para 
o litoral. Apesar da sua pequena amplitude essas ondas podem produzir chuvas intensas e 
inundações, e em alguns casos penetrar até 300 km dentro do continente. 

Fenômeno do Sistema Oceano – Atmosfera 

A variação interanual de precipitação em Pernambuco e de modo geral no Nordeste, é muito 
grande e depende principalmente de dois fenômenos do sistema oceano-atmosfera, o El Niño 
/Oscilação do Sul (ou anti-El Niño ou La Niña) e o Dipolo do Atlântico. 

O El Niño refere-se ao fenômeno de aquecimento da água do mar no Pacífico Tropical, da 
costa do Peru/Equador até o oeste do Pacífico, e o anti-El Niño ou La Niña refere-se ao 
resfriamento da água do mar no Pacífico Tropical, desde a costa da América do Sul até o 
oeste do Pacífico. 

Essas anomalias na temperartura das águas oceânicas provocam variações anômalas na 
pressão atmosférica tropical e na circulação geral da atmosfera que caracterizam o fenômeno 
denominado Oscilação do Sul. 

Nos anos de El Niño /Oscilação do Sul a pressão atmosférica apresenta valores mais baixos 
no Pacífico e aumenta no restante da região tropical. Em função das baixas pressões ocorrem 
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mudanças nos movimentos descendentes e ascendentes da atmosfera, ocorre aumento na 
evaporação do Oceano Pacífico, e mudanças nos ventos alísios, o que provoca na região 
Nordeste, uma inibição na formação de nuvens, uma redução da precipitação e favorece a 
ocorrência de seca. Nos anos de La Niña ocorre processo inverso o que implica em um 
aumento das precipitações no nordeste. 

O Dipolo do Atlântico corresponde a um processo de mudança na temperatura da água do 
Oceano Atlântico Tropical, que provoca mudanças na circulação meridional da atmosfera e 
inibe o aumento da formação de nuvens sobre o Nordeste e na costa da África, diminuindo ou 
aumentando a precipitação. 

 

Figura 2 – Precipitação anual média. Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 
 

 

Figura 3 – Precipitação mensal média. Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 
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Figura 4 -  Precipitação mensal média (mm). Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 
 

 

 

 

Figura 5 - Isoietas anuais médias (mm) mostrando o aumento da precipitação média de montante 

para jusante da bacia. Fonte: PERNAMBUCO, 2010.

 

Temperatura 

A temperatura média anual na bacia do Rio Capibaribe varia de 20,46o C a 26,14oC, 
mostrando um aumento no sentido de montante para jusante no Rio Capibaribe. Tal 
comportamento também é observado com relação a temperatura média mínima que varia de 
16,90oC a 23,27o C e a temperatura média máxima que varia de 25,50oC a 29,92oC.  

As figuras 6 a 11 mostram os dados considerados no estudo do Plano Hidroambiental do 
Bacia do rio Capibaribe, e a Figura 12 mostra as isotermas anuais médias na bacia. 

Durante o ano as temperaturas na região apresentam um comportamento semelhante para 
as médias mensais mínimas, médias e máximas permitindo identificar um período mais 
quente nos meses de outubro a março, e um período com temperaturas menores nos meses 
de abril a setembro. 

Na bacia as menores temperaturas são observadas no alto e no médio curso, havendo um 
aumento em direção ao baixo curso e na foz do rio Capibaribe.
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Figura 6 - Temperatura média mensal mínima. Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 
 

 

Figura 7 - Distribuição mensal média das temperaturas mínimas. Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 
 

 

Figura 8 - Temperatura média mensal máxima. Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 
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Figura 9 - Distribuição mensal média das temperaturas máximas. Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 
 

 

Figura 10 - Temperatura mensal média. Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 
 

 

Figura 11 - Distribuição mensal média das temperaturas. Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 
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Figura 12- Isotermas anuais médias (oC). Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 
 

Umidade Relativa 

A umidade relativa do ar é uma variável que caracteriza o comportamento evaporimétrico de 
uma região, estando relacionado com a distribuição das precipitações. As Figuras a seguir 
mostram as características da umidade relativa do ar ao longo do ano e dentro da bacia 
hidrográfica. 

A análise da umidade relativa do ar na bacia do rio Capibaribe, mostra que os maiores índices 
de umidade relativa do ar ocorrem no período de março a agosto, associado ao período de 
maior pluviosidade da bacia, sendo que o período de menor índice de umidade do ar, ocorre 
nos meses de setembro a fevereiro, quando também se tem os menores índices de 
pluviosidade. 

A distribuição dos índices de umidade relativa do ar anual média mostra também um aumento 
nos índices de umidade de montante para jusante. No alto e no médio curso do rio a umidade 
relativa varia de 62% a 69%, enquanto no baixo curso a variação é de 69,5% a 79%

 

Figura 13 - Umidade relativa do ar. Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 
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Figura 14 - Distribuição mensal média da umidade relativa do ar. Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 
 

 

 

Figura 15 - Isoumidades relativas do ar anuais médias (%). Fonte: PERNAMBUCO, 2010.

 

Evapotranspiração potencial 

A evapotranspiração potencial de Hargreaves é um parâmetro que avalia a quantidade de 
água precipitada que retorna a atmosfera pelos efeitos da evaporação e da transpiração dos 
vegetais. Esse parâmetro é inferido com base nas informações de latitude, temperatura e 
umidade relativa. As Figuras 16 e 17 mostram a distribuição da evapotranspiração mensal 
média ao longo do ano, sendo que a distribuição das isolinhas anuais média de 
evapotranspiração potencial de Hargreaves na bacia do rio Capibaribe é apresentada na 

Figura 18. 
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A variação anual da evapotranspiração na bacia apresenta dois períodos distintos um com 
valores mais baixos que corresponde aos meses de abril a setembro, que corresponde ao 
período das chuvas e de maior umidade relativa do ar, e outro com valores mais elevados nos 
meses de outubro a março que corresponde ao período de menor precipitação e menor 
umidade. 

 

Figura 16 - Distribuição mensal média da evapotranspiração. Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 

 

A evapotranspiração potencial apresenta maiores valores no alto curso do Rio, próximo ao 
divisor de águas rios Capibaribe e Ipojuca, diminuindo para nordeste em direção ao baixo 
curso e a foz do rio no litoral.

 

Figura 17 - Evapotranspiração potencial (mm). Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 
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Figura 18 - Isolineas anuais médias de evapotranspiração potencial de Hargreaves (mm). Fonte: 
PERNAMBUCO, 2010. 

 

Precipitações 

Os totais anuais de precipitação na bacia do Rio Capibaribe, apresentam uma média de 1133 
mm, tendo-se um aumento da precipitação média de montante para jusante da bacia, o que 
evidencia a influência da Zona de Convergência Intertropical e Ondas de Leste. 

Na região de cabeceira e do alto curso a precipitação anual é de 702,95 mm, no médio curso 
tem-se média anual de 861,40 mm, enquanto no baixo curso a média anual chega a 2267 

mm. 

Na bacia o período mais chuvoso concentra-se entre os meses de março a julho, sendo o 
período seco entre os meses de agosto a fevereiro. 

2.1.2. Geologia 

A análise geológica da bacia hidrográfica foi feita com base na compilação dos dados 
cartográficos e bibliográficos da geologia da região, enfatizando-se os tipos de rochas e 
sedimentos, sua distribuição espacial, seu potencial mineral e suas propriedades geotécnicas 
de estabilidade frente aos processos da dinâmica superficial. O substrato foi também 

analisado quanto ao seu papel no condicionamento do relevo e dos solos.  

O mapa geológico compilado constitui a base para caracterização das UCs, dos corredores 
ecológicos e dos trabalhos de campo das próximas etapas. 

Aspectos regionais 

A bacia hidrográfica do Rio Capibaribe está inserida no domínio Rio Capibaribe, no Setor 
Transversal da Província Borborema. Essa província é constituída por um mosaico de rochas 
arqueanas, paleoproterozóicas, mesoproterozóicas e neoproterozóicas, que foram 
amalgamadas durante os eventos Cariris Velhos (1.0 a .95 Ga) e Brasiliano (650 a 520 Ma). 
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Essas rochas encontram-se separadas por zonas de cisalhamento transcorrentes e de 
empurrão, que delimitam setores e domínios (Figura 19) que apresentam constituição, 
estruturação e evolução diferenciadas (HASUI, 2012). 

O domínio Rio Capibaribe que ocupa a porção oriental do Setor Transversal é limitado a nor-
noroeste pelo Lineamento Cruzeiro do Norte – Congo e a sul pelo Lineamento Pernambuco. 

Esse domínio é constituído por: 

• Rochas paleoproterozóicas (2,2 a 1,7 Ga) representadas por granitoides 
gnaissificados (Complexos Vertentes e Salgadinhos), granitoides anorogênicos 
(Complexo Pão de Açúcar e Suíte Camaláu) e rochas máficas anarogênicas 
(Complexo Passira); 

• Granitoides mesoproterozóicos (Suite Serra da Taquaritinga, Suíte Leucocrática 
peraluminosa, e outras não discriminadas) 

• Rochas neoproterozóicos (665 a 570 Ma) representadas por metassedimento 
(Complexo Surubim- Caroalina) e granitoides (Suítes Intrusiva Itaporanga, Terra Nova 
e outros indiscriminados).  
 

Além das rochas do embasamento cristalino ocorrem coberturas detríticas terciárias do Grupo 
Barreiras e sedimentos inconsolidados associado as planícies fluviais, que ocorrem ao longo 
rio Capibaribe e seus principais afluentes. Na bacia do Rio Capibaribe tem-se ainda depósitos 
de planícies flúvio marinhas e marinhas, que o correm no baixo Rio Capibaribe, e depósitos 
de tanque ou cacimba, que apresentam ocorrência restrita, não representáveis na escala de 
estudos. As principais unidades litoestratigráficas que ocorrem na bacia hidrográfica, estão 
apresentadas no Quadro 2. 

 

Figura 19 – Setores, domínios e as principais estruturas que constituem a Provincia Borborema, onde 
se encontra inserida a bacia do rio Capibaribe (localização aproximada). Fonte: HASUI, 2012. 

Proposta modificadas de Delgado et al. 2003 e SILVA, 2006. 
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Quadro 2 – Unidades litoestratigráficas e tectônicas que constituem a bacia do Rio Capibaribe. 

IDADE 
UNIDADE 

TECTÔNICA 
UNIDADE LITOESTRATIGRÁFICA 

C
E

N
O

Z
Ó

IC
O

 

 

Q
U

A
T

E
R

N
Á

-R
IO

 

Coberturas 
detríticas 

Depósitos aluvionares Q2a 

Areias finas, médias, grossas, 
micáceas, com grânulos angulosos de 
quartzo e feldspato, com intercalações 

de seixos e blocos de quartzo, 
quartzito, granitos e gnaisses. 

T
E

R
C

I-

Á
R

IO
 

Grupo Barreiras ENb 
Arenitos, conglomerados intercalados 

com siltito e argilitos. 

N
E

O
P

R
O

T
E

R
O

Z
Ó

IC
O

 

Granitóides tardi 
a pós-tectônicos 

Suíte Terra Nova 
Plutons Toritama e 

Bom Jardim 
590 a 570 Ma U-Pb 

NP3y3tn 
Monzonito, sienito, sieno granito, 

quartzo-sienito. 

Suíte Intrusiva Xingo 
600 Ma Rb-Sr 

NP3y 3x 
Leucogranito, granodiorito com 

muscovita e biotita, granitos 
peraluminosos. 

Granitóides 
indiscriminados 

NP3y i 
Granitoides diversos de 

posicionamento tectônico duvidoso e 
natureza química indiscriminada. 

Granitoides sim 
a 

Tarditectônicos 

Suíte Intrusiva 
Itaporanga 

Plutons: Caruaru-
Arcoverde 

Bezerros, Fazenda 
Nova, e Serra da 

Jararaca. 
650 a 580 Ma U-Pb 

NP3 y2it 

Granito e granodiorito, grossos a 
porfiríticos, dioritos e termos 

intermediários, calciacalinos de alto K 
e metaluminosos. 

Metassedimentar 
Complexo 

Surubim-Caroalina 
665 +34 Ma 

NP23sc 
Biotita gnaisse, granada biotita xisto, 

níveis de mármore e quartzito. 

M
E

Z
O

P
R

O
T

E
R

O
Z

Ó
IC

O
 

Granitóides 
 

Complexo 
Belém do São Francisco 
1070 a 1080 Ma Rb-Sr 

MP3vbf 

Ortognaisse tonalítico, granodiorítico, 
migmatizado, migmatitos com 
mesossoma quartzo diorítico e 

tonalítico. 

Suíte Intrusiva 
leucocrática 

peraluminosa 
MN yal 

Leucogranitoides e metagranitóides 
com biotita muscovita, biotita-granada 

e biotita-cordierita. 

Granitóides 
indiscriminados 

MP y i 
Ortognaisses diversos metagranitos, 

metagranodiorito e metamonzodiorito. 

Suíte 
Serra de Taquaritinga 

1521 Ma U-Pb 
MP1ƴ st 

Ortognaisse sienogranítico 
porfitoclástico e ortognaisse 

granodiorítico. 

P
A

L
E

O
P

R
O

T
E

R
O

Z
Ó

IC
O

 Máfica 
Anarogênica 

Complexo Passira 
1720 Ma U-Pb 

PP4δb 
Metanortosito com diorito e metagabro 

subordinados. 

Granitóides 
Anarogênicas 

Suíte Camalaú 
1630 + 30 Ma U-Pb 

PM ƴc 
Ortognaisse tonalítico-trondhjemilítico 

granítico e sianitico. 

Complexo 
Pão de Açúcar 
1973 Ma U-Pb 

PP3pa 
Ortognaisse tonalítico a granítico, 
migmatitos e lentes de anfibolito. 

Granitóides 
gnaissificadas 

Complexo Salgadinho PPs 
Ortognaisses tonalíticos a graníticos, 

hornblenda-biotita gnaisses. 

Complexo Vertentes* 
2,13 a 2,09 Ga 

PP2 ve 
Ortognaisses bandados e granada 

biotita-anfibólio gnaisses. 

Fonte: Kosim, et al., (2004), Angelim et al., (2004 a e b), Angelim e Wanderley (2004), Neves et al., 
2017(*), e HASUI (2012). 
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Unidades Litoestratigráficas 

Complexo Vertentes 

O Complexo Vertentes (2,04 e 1,99 Ga) é composto por ortognaisses bandados e granada-
biotita-anfibólio gnaisses. Os ortognaisses apresentam bandamento regular, com bandas de 
espessura milimétrica a centimétrica. As bandas mesocráticas têm granulação fina a média, 
coloração cinza esverdeada escura e composição quartzo diorítica a quartzo monzodiorítica, 
e ocasionalmente granodiorítica. Apresentam intercalações de anfibólio ortognaisses 
mesocráticos, bandas graníticas com espessuras de até 1 m, soleiras e diques de pegmatitos, 
bandas de anfibolito e veios de quartzo (NEVES, et al. 2018 e BRASILINO e MIRANDA, 2017). 

O Complexo Vertentes tem ampla distribuição no alto e médio curso do Rio Capibaribe, 
estando geralmente associado aos relevos rebaixados e nivelados da bacia hidrográfica. 
Essas rochas sustentam ainda relevo de Morrotes e Morros, no divisor de águas a norte de 
Gravatá, e relevo de Colinas pequenas e Morrotes, em Lagoa do Itaenga, na Zona da Mata. 

Complexo Salgadinho 

O Complexo Salgadinho (2,06 Ga) é constituído principalmente por hornblenda-biotita 
ortognaisse de composição sienogranítica a granodiorítica, com textura equigranular, 
granulação média a grossa, e coloração variando de cinza esbranquiçada a rósea. A 
migmatização é comum, desenvolvendo leucossomas graníticos a pegmatíticos de coloração 
rósea. Localmente enclaves microgranulares e xenólitos de rochas metamáficas e 
calcissilicáticas são abundantes (NEVES, et al. 2018 e BRASILINO e MIRANDA, 2017) 

Ocorrem ainda augem gnaisse de composição sienogranítica a monzogranítica de granulação 
grossa a muito grossa, foliação milonítica a protomilonítica com augens sigmoidais de 
feldspato potássico com até 3 cm de comprimento (BRASILINO e MIRANDA, 2017). 

O complexo Salgadinho tem também ampla distribuição na bacia hidrográfica. No alto curso 
sustenta relevos aplanados e rebaixados de Colinas médias e pequenas. No médio curso 
sustenta relevos elevados e dissecados de Morrotes e Morros, e relevos aplanados e pouco 
dissecados de Morros Suaves e Colinas. No baixo curso ocorre sustentando relevos de 
Colinas pequenas e Morrotes. 

Complexo Pão de Açúcar  

O Complexo Pão de Açúcar (1973 + 34 Ma U-Pb) é constituído por ortognaisses migmatíticos 
de natureza diorítica-granodiorítica-tonalitica. Localmente ocorre estruturas bandadas e 
enclaves ultramáficos (SANTOS, 2017). 

Essas rochas ocorrem nas nascentes do rio Capibaribe onde sustentam relevos de Morros e 

Morrotes e de Colinas médias e pequenas. 

Suíte Intrusiva Camaláu 

A Suite Intrusiva Camaláu (1630 + 30 Ma U-Pb) inclui ortognaisses graníticos, 
monzograníticos a até sieníticos, tem textura fina a média, com orientação bem definida e 
coloração avermelhada e cinza. Apresentam deformações miloníticas a protomiloníticas 
(SANTOS, 2017). 

Essas rochas têm ocorrência restrita no alto curso do rio onde sustentam relevos aplanados 
de Colinas médias e pequenas. 
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Complexo gabro-anortosítico Passira 

O Complexo Passira é constituído por ortognaisse granítico grosso de coloração róseo 
avermelhada e metanortositos. Os anortositos apresentam textura maciça, granulação grossa 
e coloração cinza. Nas bordas tem textura sacaroide, granulação média a fina, e coloração 
cinza esbranquiçada. Localmente apresentam faixas milonítícas e lentes de gabros 

anfibolitizados. (ROCHA, 1990) 

As rochas desse complexo sustentam relevos de Colinas médias e pequenas na região de 
Passira. 

Suíte Serra de Taquaritinga  

A Suíte Serra de Taquaritinga (1521 + 7 Ma U-Pb) é formada por ortognaisses de composição 
sienogranítica predominante, tem textura porfiroblástica grossa / augen, com porfiroclastos de 
feldspato potássico com até 10 cm de comprimento, em matriz média/grossa. Mostra foliação 
milonítica e apresenta coloração cinza a rosa. Geoquimicamente é metaluminoso e tem 
características similares aos granitos anorogênicos (MARIANO et al., 2008; BRASILINO e 
MIRANDA, 2017). 

No alto curso do Rio Capibaribe essas rochas sustentam relevo de Morros e Montanhas com 
altitudes de 600 a 750 m, e relevos aplanados de Colinas médias e pequenas, com altitudes 

de 450 a 500m, que ocorrem no sopé dessas elevações. 

Granitóides indiscriminados 

Essas rochas, considerados mesoproterozóicos, correspondem a granitóides (ortognaisses 
diversos, metagranitos, metagranodiorito e metamonzodiorito), que ainda não foram alvo de 
estudos detalhados, de sorte que sua caracterização petrológica e posicionamento (sin, tarde 
ou pós-tectônico) ainda são incertos (SANTOS, 1999). 

Essas rochas no médio curso do Rio Capibaribe, quando próximas ao rio associam-se com 
relevos aplanados e rebaixados de Colinas médias e pequenas, e quando no divisor de águas 

sustentam relevo de Morros e Morrotes. 

Suíte intrusiva leucocrática peraluminosa 

Essas rochas associadas ao plutonismo Mesoproterozóico/Neoproterozóico (2,2 a 1,8 Ga) 
são representadas por leucogranitóides predominantemente peraluminosos, com foliação 

tênue ou evidente, (SANTOS, 1999). 

Essas rochas têm ocorrência restrita no médio curso do rio e se associam a relevos de Colinas 
médias e pequenas. 

Complexo Belém do São Francisco 

O Complexo Belém do São Francisco (1070 a 1080 Ma Rb-Sr) engloba um conjunto de 
ortognaisses migmatizados e migmatitos, de composição tonalítica, granodiorítica a granítica; 
são equigranulares médios a inequigranulares porfíriticos, com fenocristais de feldspato 
potássico. Associam-se metaleuco-granitos róseos e migmatitos com estruturas tipo schlieren 

e nebulítica, e localmente foliação milonitica (SANTOS, 1999). 

Esse complexo ocorre de modo restrito no divisor de águas rio Capibaribe – rio Ipojuca onde 
sustenta relevo de Morrotes e Morros. 
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Complexo Surubim-Caroalina 

O Complexo Surubim-Caroalina (625 Ma) é uma unidade metassedimentar formado por: 
biotita gnaisses, granada-biotita xistos e paragnaisses pelíticos e semi-pelíticos, 
leucognaisses, quartzitos, mármores, rochas calcissilicaticas e paraanfibolitos. A textura varia 
de equigranular fina/média à porfiroblástica, com cristais de granada com alguns centímetros 
de diâmetro. Migmatização com formação de estruturas estromatíticas são frequentes. Em 
certas áreas é possível a separação das lentes de calcário e mármore, dos quartzitos e 
muscovita quartzitos (NEVES, et al. 2018) 

Os biotita gnaisses e granada-biotita xistos são inequigranulares, tem cor cinza, mesocrática, 

com granulação de matriz fina.  

Os mármores são predominantemente calcíticos, tem granulação média a grossa, tem cores 
cinza, branco e amarelo, tem textura sacaroidal a pulvurulenta, mineralizações de sulfetos, e 
faixas cisalhadas. Geralmente ocorrem na forma de lentes com espessuras de 100 a 1000m 
intercaladas em xistos e gnaisses. Os mármores dolomíticos tem granulação fina a grossa, 
cor cinza clara e escura, e apresentam veios de quartzo dobrados. Os mármores calcíticos e 
dolomíticos ocorrem nos municípios de: Vertente do Lério, Riacho das Almas, a nordeste da 
cidade de Caruaru, (BARRETO, 2008). 

Essas rochas ocorrem no médio e no alto curso do rio Capibaribe estando associadas aos 
relevos de Colinas médias e pequenas e de Morros suaves e Colinas. 

Suíte Intrusiva Itaporanga 

A Suíte Intrusiva Itaporanga é constituída por rochas graníticas tardi a pós tectônica, 
representada por granitoides com textura equigranular média a grossa a inequigranular 
porfirítica, com pórfiros de 1 a 3 cm de comprimento, distribuídos em matriz equigranular 
média a grossa. Na bacia hidrográfica essa suíte é representada pelos plútons: Caruaru-
Arcoverde, Fazenda Nova, Bezerros, e Serra da Jararaca 

O Pluton Caruaru-Arcoverde (591 – 583 Ma U-Pb) da Suíte Intrusiva Itaporanga, é formado 
pela fácies anfibólio biotita sienogranito a monzogranito grosso, representada principalmente 
por: quartzo sienitos, sienogranitos e monzogranitos inequigranulares grosso localmente 
porfiríticos, de coloração creme a avermelhada. Apresentam enclaves dioríticos decimétricos 

(MARIANO, et al., 2007). 

O Plúton Fazenda Nova (588 + 12 MA U-Pb) da Suíte Intrusiva Itaporanga, é formado pelas 
fácies porfíríticas e pela fácies dioríticas. A fácies porfirítica é representada por anfibólio 
monzogranito porfirítico com megacristais de feldspato potássico de cor cinza com até 8 cm 
de comprimento em matriz média a grossa. A fácies dioríticas é representada por quartzo 
diorito a quartzo monzodiorito, que tem granulação fina / média com megacristais esparsos 
de feldspato potássico com 0,5 a 2,5 cm de comprimento (MARIANO, et al., 2007). 

As rochas graníticas da Suíte Intrusiva Itaporanga ocorrem principalmente nas cabeceiras e 
nos divisores de águas do sul da bacia, no interflúvio rio Capibaribe – rio Ipojuca. Essas rochas 
sustentam os relevos mais dissecados e elevados da bacia que são representados pelos 
Morros e Montanhas e pelos Morros e Morrotes.  

Esses granitóides ocorrem também no topo desses relevos dissecados associados a antiga 
superfície de aplanamento, com relevo de Colinas amplas e média, que se encontram em 
altitudes de 1000 a 1108 m, e no sopé dos relevos elevados, associados a superfície de 
aplanamento mais nova, em altitudes de 600 a 450m a partir da qual se desenvolveu o relevo 
de Colinas médias e pequenas.  
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Granitóides indiscriminados  

Essa unidade é constituída por plutons alongados de ortognaisses de composição quartzo-
sieníticas, coloração cinza clara a rósea, granulação média a fina e foliação definida. A 
unidade engloba ainda dique de quartzo monzodioritos, de textura fanerítica média a grossa, 
inequigranular com fenocristais de 3,0 a 3,5 mm (BRASILINO e MIRANDA, 2017). 

Essas rochas têm ocorrência restrita na bacia estando geralmente associadas a presença de 
relevo de Morros e Morrotes. 

Suíte Intrusiva Xingó 

A Suíte Intrusiva Xingó (600 a 609 Ma Rb/Sr) é representada por leucogranítos róseos 
esbranquiçados, equigranulares finos a médios, localmente com deformações miloníticas. 
(MENDES, 2017) 

Essas rochas ocorrem de modo restrito no interflúvio rio Capibaribe – rio Ipojuca sustentando 
relevo de Morros e Morrotes. 

Suíte Intrusiva Terra Nova  

A Suíte Intrusiva Terra Nova tardi a pós orogenética é representada na bacia do rio 
Capibaribe, pelos plútons Bom Jardim e Toritama. 

O Plúton Bom Jardim (592 Ma U-Pb) é composto por biotita-anfibólio sienito de granulação 
grossa, porfirítica e equigranular fina, com foliação magmática bem definida, apresentando 
ainda diques de leucogranitos. Os pórfiros são constituídos por feldspato potássico tendo até 
5 cm de comprimento e coloração creme a marrom escura.  

O Plúton Toritama (585 + 35 Ma Rb-Sr) da Suíte Intrusiva Terra Nova é composto por três 
fácies principais: biotita anfibólio sienito grosso, anfibólio biotita sienito equigranular fino e 
biotita anfibólio sienito porfirítico, que apresenta cristais de feldspato potássico com até 5 cm 
de comprimento e coloração creme a marrom escura. Geoquimicamente trata-se de um corpo 
metaluminoso shoshonítico (MARIANO et al., 2008; BRASILINO e MIRANDA, 2017). 

As rochas da Suíte Intrusiva Terra Nova ocorrem no médio curso do rio sustentando relevos 
elevados de Morros e Morrotes e Morros suaves e Colinas, e relevos aplanados de Colinas 
médias e pequenas 

Grupo Barreiras 

Os sedimentos terciários do Grupo Barreiras, depositados no intervalo Mioceno médio – 
Plioceno (15 a 2,5 milhões de anos), são representados por arenitos, conglomerados, níveis 
de argilas variegadas, diamictitos e lateritas, ocorrendo geralmente como coberturas detríticas 
sobre as rochas do embasamento. 

Os cascalhos e areias grossas a finas, tem composição feldspática e coloração creme 
amarelada com intercalação de microclastos de argila e silte. Apresentam estratificação 
cruzada multi acanaladas de grande e pequeno porte e de médio e baixo ângulo e 
estratificação tabular e planar. 

Os diamictitos tem coloração creme a avermelhada com seixos e grânulos de quartzo 
subangulosos e blocos de argila, ocorrem em corpos tabulares e lenticulares, com até um 
metro de espessura, intercalados com camadas silto-argilosas menos espessas. 
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Esses sedimentos ocorrem no baixo curso do rio, associado a relevo de Colinas médias e 

pequenas, e de Superfície aplanada e Colinas amplas e média. 

Depósitos fluviais 

Os sedimentos fluviais de idade holocênica (< 0,017 Ma), ocorrem formando depósitos de 
planície fluvial. Nas planícies fluviais os sedimentos aluviais são constituídos por areias finas, 
médias, grossas, micáceas, com grânulos angulosos de quartzo e feldspato, com 
intercalações de seixos e blocos de quartzo, quartzito, granitos e gnaisses. Esses sedimentos 
são inconsolidados, com baixa capacidade de suporte e tem espessuras variáveis. Próximo 
ao litoral esses depósitos, geralmente ocorrem recobrindo e/ou retrabalhando sedimentos de 

origem marinha e mista 

Na bacia os sedimentos aluviais formam planícies fluviais estreitas e contínuas ao longo dos 
rios maiores. E planícies estreitas e descontinuas nos afluentes. 

Depósitos flúvio-marinhos  

Os depósitos flúvio-marinhos são representados por sedimentos flúvio-lagunares e por 
sedimentos de pântanos e mangues, de idade holocênica. Estes sedimentos embora ocorram 
na bacia não foram representados nos mapas elaborados.  

Os sedimentos flúvio lagunares são constituídos por areias finas e siltes argilosos, ricos em 
matéria orgânica, com conchas e pedaços de madeira. Esses sedimentos formam Planícies 
fluvio-marinhas que ocorrem ao longo do canal na zona de contato entre as planícies fluviais 
e as planícies de maré.  

Os sedimentos de pântanos e mangues são constituídos por areia fina, silte e argila rico em 
matéria orgânica, depositados em áreas abrigadas e sob influência das marés. Esses 
sedimentos devido a intensa ocupação urbana na foz do Rio Capibaribe, constituem estreitas 
planícies de maré que ocorrem ao longo do canal do rio, onde se desenvolve vegetação de 
mangue.  

Depósitos marinhos 

Os sedimentos marinhos na foz do Rio Capibaribe encontram-se em sua quase totalidade 
descaracterizado pela ocupação urbana. Esses sedimentos são formados essencialmente por 
areias pleistocênicos e holocênicos, depositadas em planícies marinhas e praias atuais. Estes 

sedimentos embora ocorram na bacia não foram representados nos mapas elaborados.  

As areias pleistocênicas são finas a muito finas bem selecionadas e se associam a presença 
de tubos fósseis de Callianassa. Esses depósitos encontrados a altitudes de 7 a 10 m, em 
sua maior parte se encontram ocupados pela cidade.  

As areias holocênicas são finas e contem silte arenoso, sendo ricas em matéria orgânica, 
restos de conchas e ferro. Essas areias ocorrem nas partes mais externas da Planície marinha 
e se encontram elevados de 3 a 5m cima da preamar. Esses depósitos também se encontram 
bastante descaracterizado na bacia do Rio Capibaribe  

Depósitos de Tanque ou cacimbas 

Os depósitos de tanque ou cacimbas são coberturas sedimentares clásticas neogênicas 
depositadas em lagoas e depressões de forma ocelar, ovaladas e circulares, formadas pelo 
intemperismo químico em granitoides (MARIANO, et al., 2007). Estes sedimentos constituem 

depósitos muito pequenos que não foram representados nos mapas elaborados.  
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Esses deposito fossilíferos, geralmente de pequenas dimensões, são constituídos por 
camadas de cascalho suportado por matriz argilosa feldspática, rica em pirita e com ossos e 
dentes de mamíferos pleistocênicos, conglomerados com bioclastos e matriz calcífera 
(calcrete), e cascalho suportado por matriz areno-argilosa sem fósseis. 

Os restos fossilíferos encontrados incluem dentes, chifres fragmentos ósseos dissociados, 
quebrados e desgastados de preguiças e tatus gigantes, mastodontes, tigres dente de sabre, 
cervídeos, camelídeos e equídeos pleistocênicos. As principais ocorrências desses depósitos 
estão nos munícipios de Brejo Madre de Deus, Toritama e Belo Jardim 

Características geotécnicas dos materiais 

Na bacia hidrográfica do rio Capibaribe a grande diferença de características dos domínios 
morfoclimáticos: semi-árido na região sertaneja, no alto e médio curso do rio, e tropical úmido 
no baixo curso do rio, faz com que as rochas apresentem comportamento diferenciado frente 
aos distintos processos de intemperismo e de dinâmica superficial.  

No Domínio Semi-Árido da Caatinga os processos de intemperismo físico, que predominam, 
propiciam uma desagregação mecânica generalizada das rochas, sendo responsável pela 
formação das areias constituídas por grande quantidade de grão de quartzo e feldspatos; dos 
pavimentos detríticos geralmente angulosos; além de favorecer a manutenção de extensos 

afloramentos rochosos, lajedos e campos de matacões. 

Nesse domínio os diferentes tipos de rocha observados (ortognaisses, gnaisses, granitos e 
sienitos; xistos; quartzitos; arenitos e conglomerados e metavulcânicas máficas), encontram-
se pouco alterados dando origem a solos de alteração e residuais rasos, extensos pavimentos 
detríticos e a grande quantidade de afloramentos rochosos, com diferentes graus de 
faturamento. Nesse domínio os processos superficiais de erosão e deposição associados a 
ação das águas têm menor intensidade e ocorrência mais restrita.  

Os processos de alteração físicos e químicos das rochas granitoides e a ocorrência de 
movimentos de massa do tipo queda de blocos, favorecem na região a formação de cavernas, 
grutas e abrigos, que ocorrem em várias serras dos municípios de Brejo da Madre de Deus, 
Bezerros, São Caitano, Jataúba e Belo Jardim, que foram cadastradas pelo ICMBIO, e estão 
descritas no Quadro 3. 

Quadro 3 – Cavernas, grutas e abrigos que ocorrem no alto curso do Rio Capibaribe. 

CAVERNAS REGISTRO COORDENADAS/MUNICÍPIO 
LOCALIDADE / 

RELEVO 

1 Caboclo  
-8,133189 x -36,336361 Brejo 

Madre de Deus 

Sítio Furnas / 
Morros e Montanhas 

Serra do Rego 

2 Túnel  
-8,181428 x -35,795477 

Bezerros 
Serra Negra / 

Morros e Morrotes 

3 Deda  
-8,191342 x-35,784131 

Bezerros 
Serra Negra / 

Morros e Montanhas 

4 Deda 1  
-8,190903 x -35,783642 

Bezerros 
Serra Negra / 

Morros e Montanhas 

5 Estrago  
-8,19333 x -36,470558 Belo 

Jardim 

Sitio Estrago / 
Morros e Montanhas 

Serra do Xucuru 

6 
Pedra do 
Riacho do 

Pedro 
 

-8,134198 x -36,225195 
Brejo Madre de Deus 

Fazenda Nova / 
Colinas médias e 

pequenas 
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CAVERNAS REGISTRO COORDENADAS/MUNICÍPIO 
LOCALIDADE / 

RELEVO 

7 Abrigo  
-8,146706 x-36,428608 Brejo 

Madre de Deus 

Sem informação / 
Morros e Montanhas 

Serra da Navalha 

8 
Abrigo do 

Louro  
-8,142374x-36,187083 Brejo 

Madre de Deus 

Sem informação / 
Colinas médias e 

pequenas 

9 
Abrigo do 

Neto II  
-8,194782 x -36,1531 Brejo 

Madre de Deus 

Sem informação/ 
Morros e Montanhas 
Serra do Cachorro 

10 
Pedra do 
Leiteiro  

-8,147453x -36,394277 
Brejo Madre de Deus 

Sem informação / 
Morros e Montanhas 
Serra da Boa Vista 

11 
Abrigo do 
Neto IV  

-8,197279x-36,147224 São 
Caitano 

Sem informação / 
Morros e Montanhas 
Serra do Cachorro 

12 
Furna do 

Nego  
-8,036344x-36,573345 

Jataúba 
Riacho do Meio / 

Morros e Montanhas 

13 Sítio Torre  
-7,96464 x -36,147771 

Santa Cruz do Capibaribe 

Rio Capibaribe / 
Morros e Morrotes 

Serra Amarela 

14 
Pedra de 

Boca  
-7,905x -36,0106 

Vertentes 
Serra da Taquara/ 

Morros e Montanhas 

Fonte: ICMBIO (2019) 

As principais características e fragilidades dos materiais, no domínio semiárido estão 
apresentadas no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Características, solos associados e fragilidades dos tipos de rocha que ocorrem no domínio 
semiárido da bacia do Rio Capibaribe. 

TIPOS DE MATERIAIS FRAGILIDADES E RESTRIÇÕES 

Ortognaisses, Gnaisses, Granitos, Sienitos, 
Xistos, Quartzitos; Arenitos, Conglomerados e 
Metavulcânicas Máficas 
Domínio Semiárido 
São rochas de origem ígnea e metamórfica 
constituídas essencialmente de quartzo, feldspato 
e micas. Apresentam textura equigranulares fina a 
grossa, a inequigranulares porfíriticos, e podem ter 
bandas com xistosidade bem desenvolvida, 
migmatização e foliação cataclástica. 
Solos de alteração e residuais rasos constituído 
por fragmentos de rocha angulosos, grânulos de 
quartzo e feldspato, e argila, tendo-se ainda 
extensos afloramentos de rocha. 

- Dificuldade de escavação, cravação de 
estacas, de terraplanagem e aração devido à 
presença de matacões e lajedos extensos 
afloramentos de rocha. 
- Instabilidade e queda de blocos por 
descolamento em taludes de corte e em 
superfícies de encosta íngremes; 
- Possibilidade de recalques diferenciais de 
fundações de estruturas devidos implantação 
sobre matacões; 

Fonte: CAMPOS (1988), SHDU/ CSTDE/ EMPLASA/ IPT (1990) e NAKAZAWA (1994). 

No Domínio Tropical Úmido de Mares de Morro a maior disponibilidade de água favorece ao 
intemperismo, a formação de solos mais espessos, e a ocorrência de processos erosivos do 
tipo rastejo, pequenos escorregamentos, escoamento superficial laminar e em sulcos mais 

frequentes. 

As rochas que ocorrem nesse Domínio podem ser agrupadas em cinco (5) agrupamentos 
distintos quanto às características da alteração e ao seu comportamento frente às diferentes 
atividades antrópicas, destacando-se: ortognaisses, gnaisses e granitos; arenitos e 
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conglomerados, e os sedimentos fluviais, flúvio-marinhos e marinhos. As características e 

fragilidades desses materiais estão apresentadas no Quadro 5 e 6. 

Quadro 5 - Características, solos associados e fragilidades dos tipos de rocha e sedimentos que 
ocorrem no domínio tropical úmido da bacia do Rio Capibaribe. 

TIPOS DE MATERIAIS FRAGILIDADES E RESTRIÇÕES 

Ortognaisses, Gnaisses e Granitos 
São rochas de origem ígnea e metamórfica 
constituídas essencialmente de quartzo, 
feldspato e micas. Apresentam textura 
equigranulares fina a grossa, a 
inequigranulares porfíriticos, e podem ter 
bandas com xistosidade bem desenvolvida, 
migmatização e foliação cataclástica. 
O solo de alteração é areno-siltoso a argilo-
siltoso por vezes micáceos e rico em grânulos 
de quartzo e feldspato, espesso, sendo comum 
à presença de matacões imersos. O solo 
superficial é argiloso a argilo arenoso também 
com grânulos de quartzo. 

- Erosão em sulcos em cortes e aterros, sendo 
mais intensa nos cortes devido à constituição do 
solo de alteração, 
-Escorregamento em taludes de corte na transição 
solo/rocha, comumente associado a surgências de 
água; 
-Instabilidade e queda de blocos por 
descalçamento em taludes de corte e em 
superfícies de encosta; 
-Dificuldade de escavação, cravação de estacas, e 
de terraplanagem devido à presença de matacões; 
-Possibilidade de recalques diferenciais de 
fundações de estruturas devidos implantação 
sobre matacões; 
-Baixa aderência dos solos superficiais argilosos. 

Arenitos, conglomerados, siltitos e argilitos 
Rochas sedimentares constituídas por arenitos 
finos, médios e grossos quartzosos, 
intercalados com siltitos litificados ou não, 
argilitos e conglomerados formados por seixos 
de quartzo angulosos e sub-angulosos. Ocorre 
ainda arenitos médios a grossos laterizados 
e/ou com blocos e nódulos de concreções 
lateríticas 
Esses sedimentos são pouco ou não 
consolidadas, mal selecionados, de cores 
variegadas, e podem apresentar ou não 
laterização. Compacidade e permeabilidade 
média. 
O solo de alteração e superficial pode ser 
areno-siltoso, areno-argiloso, argiloso e muito 
argiloso conforme a composição ou rocha 
associada. Pode apresentar crostas e/ou 
horizontes concreções lateríticas. 

-Recalque diferencial devido à baixa densidade do 
solo de alteração; 
-Solos de alteração francamente arenosos são 
muito sensíveis a erosão laminar e em sulcos. 
-Possibilidade de contaminação condicionada pela 
alta permeabilidade. 
-Dificuldade para a abertura de cavas e 
terraplenagem devido à presença de horizontes 
espessos de laterita. em superfície e 
subsuperfície. 
-Processos erosivos nas áreas de solo exposto 
associadas aos locais de exploração de laterita 
como material para agregado de pavimentação 
(jazidas). 

Sedimentos fluviais 
Areias finas, médias, grossas, micáceas, com 
grânulos angulosos de quartzo e feldspato, 
com intercalações de seixos e blocos de 
quartzo, quartzito, granitos e gnaisses mal 
selecionados 
São inconsolidados, com baixa capacidade de 
suporte e tem espessuras variáveis. 

-Enchentes sazonais 
-Presença de áreas alagadiças, freático elevado e 
solos friáveis, 
-Erosão lateral e vertical do canal e das margens 
na época das chuvas, 
-Estabilidade precária das paredes de escavação; 
-Baixa capacidade de suporte 
-Recalque de fundações e das redes subterrâneas 
-Danificação do subleito das vias devido à 
saturação do solo; 
-Risco de contaminação do lençol freático. 
-Áreas de Preservação Permanente (APPs) 
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Quadro 6 – Sedimentos que ocorrem no domínio tropical úmido da bacia do Rio Capibaribe, mas não 

constituem unidades mapeáveis. 

TIPOS DE MATERIAIS FRAGILIDADES E RESTRIÇÕES 

Sedimentos fluvio-lagunares 
Areias e siltes argilosos, ricos em 
matéria orgânica, com conchas e 
pedaços de madeira 

-Possibilidade de contaminação condicionada pela alta 
permeabilidade e a pouca profundidade do lençol freático, 
o que restringe seu uso para a disposição de efluentes, 
-Encharcamento causado pela baixa inclinação desses 
terrenos e a presença de lençol freático raso. 

Sedimentos de pântanos e 
mangues 

Sedimentos argilo-siltosos e argilo-
silto-arenosos (vasa) ricos em matéria 
orgânica e restos vegetais e conchas. 

-Solos com salinidade e elevado teor de ácidos orgânicos 
tornando-os muito corrosivos para tubulações metálicas ou 
de cimento enterradas. 
-Áreas inadequadas ao recebimento de efluentes, devido 
as inundações diárias pelas marés o que favorece a 
contaminação. 
-Solos moles com estabilidade precária das paredes de 
escavação, recalque de fundações, danificação das redes 
subterrâneas por recalque. 
-Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Sedimentos marinhos 
Areias quartzosas finas a muito finas 
bem selecionadas ocasionalmente com 
silte arenoso, podendo ser ricas em 
matéria orgânica, restos de conchas e 
ferro. 
Associam-se solos de alteração e 
superficial arenosos, fofos e profundos. 

-Alta permeabilidade e a pouca profundidade do lençol 
freático nas depressões intercordões; 
Risco de contaminação devido a permeabilidade alta, que 
restringe seu uso para a disposição de efluentes; 
Encharcamento causado pela baixa inclinação desses 
terrenos, pelo lençol freático raso, o que dificuldade de 
escoamento superficial, 
Erodibilidade dos sedimentos arenosos devido à baixa 
coesão. 
Problemas de trafegabilidade 
Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Fonte: CAMPOS (1988), SHDU/ CSTDE/ EMPLASA/ IPT (1990) e NAKAZAWA (1994). 

Recursos Minerais 

A bacia do Rio Capibaribe é constituída em sua quase totalidade por rochas do embasamento 
cristalino, pobres em minerais metálicos, sendo que a maior parte dos recursos minerais estão 
associados a jazidas de minerais não metálicos incluindo-se: minerais industriais, materiais 
para uso na construção civil, insumos para a agricultura e água mineral, embora existam 

pesquisas para ferro. 

Minerais Metálicos 

Ferro-titânio  

A ocorrência de ferro-titânio está de associado a corpos tabulares subaflorantes de gabros 
anfibolitizados com mineralizações de ferro-titânio associados ao Complexo Passira, que é 
constituído por ortognaisse granítico grosso e metanortosito (MENDES E LIMA, 2014). As 
principais ocorrências e áreas de pesquisa estão localizadas no município de Passira. 

Minerais Não Metálicos - Rochas e minerais industriais. 

Neste grupo se inclui os materiais utilizados na construção civil (areia, argila, cascalho, brita 
e calcário) e os materiais usados como matéria prima na indústria (gipsita, barita, caulim, talco 
etc.). 
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Areia e Cascalho 

A presença de areia e cascalho está associada as planícies fluviais dos principais rios da 
bacia e as coberturas detríticas resultantes da desagregação e intemperismo das rochas 
cristalinas (MENDES E LIMA, 2014). As jazidas registradas ocorrem nos munícipios de São 
Caetano, Limoeiro e Vitória de Santo Antão. 

Argila 

As jazidas de argila para a cerâmica vermelha são encontradas principalmente nas planícies 
fluviais do rio Capibaribe e de seus afluentes, na região do Agreste e da Mata. As jazidas de 
argila na bacia ocorrem nos munícipios de: Vitória de Santo Antão, São Caetano, Belo Jardim, 

Tacaimbó, Paudalho, Camaragipe, Recife, Limoeiro e Brejo da Madre de Deus. 

Quartzo 

As ocorrências de quartzo estão associadas a mineralizações de natureza filoniana 
relacionadas a zonas de cisalhamento, a pegmatitos e as filões de quartzo puro. Na bacia do 
Rio Capibaribe ocorrem depósitos associados a pegmatitos e filões de quartzo puro nos 
municípios de Toritama e Caruaru, tendo-se ainda jazidas em Belo Jardim e Brejo Madre de 
Deus (MENDES E LIMA, 2014). 

Calcários / Mármores 

Na bacia do Rio Capibaribe os calcários cristalinos estão associados ao Complexo Surubim-
Caroalina, e ocorrem na forma de lentes intercaladas a xistos e gnaisses. Esses calcários 
dolomíticos e calcíticos impuros, são beneficiados para a aplicação como corretivo de solo, 
ração animal, clarificação de açúcar e produção de cal, nos municípios de Vertente do Lério 
e Santa Cruz do Capibaribe, e são usados principalmente para a fabricação de cal na região 
de Riacho das Almas, Cumaru e Gravatá (BARRETO, 2008). 

Rochas ornamentais 

As jazidas de rochas ornamentais estão relacionadas a presença de granitoides, ortognaisses 
e migmatitos de diversas composições, sendo que na bacia do Rio Capibaribe os principais 
produtores estão nos municípios de Bom Jardim, Toritama e Caruraru. 

No município de Bom Jardim tem-se o granito marrom imperial, que ocorre na forma de lentes 
de mela-sienito pertencentes ao plúton Bom Jardim da Suíte Intrusiva Terra Nova. No 
município de Caruaru as principais jazidas estão associadas a Suíte Intrusiva Itaporanga / 
Plúton Caruaru – Arcoverde. No município de Toritama as jazidas estão associadas a Suíte 
Serra Taquaritinga e a Suíte Intrusiva Terra Nova / Plúton Toritama.  

Na bacia hidrográfica ocorre ainda jazidas nos municípios de Brejo da Madre de Deus, 

Jataúba, Pesqueira, Tocaimbó, Santa Cruz do Capibaribe e São Caetano. 

Água Mineral 

As áreas com potencial para exploração de água mineral na bacia do Rio Capibaribe estão 
associadas a diferentes tipos de aquíferos: Aquífero formado no regolito espesso, caracteriza 
as áreas exploradas  no munícipio de Gravatá; Aquífero Barreiras formado por sedimentos 
areno argilosos, constitui as áreas de exploração de água mineral nos municípios de 
Camaragibe, Paudalho e São Lourenço da Mata; e Aquífero fissural associado a zonas de 
cisalhamento que caracterizam as zonas de produção de água termal cloretada com 

propriedades medicinais do município de Salgadinho (MENDES E LIMA, 2014). 
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Na bacia do Rio Capibaribe ocorrem ainda outras áreas de pesquisa mineral associadas a 

prospecção de: berilo, cálcio e feldspato. 

2.1.3. Geomorfologia 

A premissa adotada para o desenvolvimento dos estudos geomorfológicos é a de que o relevo 
é a chave para a compreensão do meio físico, uma vez que ele reflete uma síntese histórica 
e funcional dos fatores intervenientes em sua gênese, que são a neotectônica, o substrato 
rochoso e o clima. 

O relevo, entendido como resultado da interação destes três fatores constitui um todo, onde 
os seus elementos não podem ser entendidos isoladamente, mas sim dentro de uma interação 

dinâmica e em cadeia com os demais elementos constituintes do meio físico. 

A metodologia utilizada permite tal integração, uma vez que procura distinguir, em uma dada 
região, áreas cujos atributos físicos sejam distintos de áreas adjacentes, levando à subdivisão 
da região em áreas de dimensões variáveis, onde se reconhece um padrão recorrente de 
topografia, solos e vegetação, sendo o relevo o padrão básico para delimitação destas 
subdivisões (PONÇANO et al., 1981). 

Segundo a proposta utilizada por PONÇANO et al., (1981) e Pires Neto (1992), o relevo é 
caracterizado com base nos critérios de amplitude das formas de relevo, comprimento da 
vertente em planta e a inclinação das encostas, que permitem a caracterização das formas e 
dos tipos de relevo. 

Nesta abordagem os tipos de relevo caracterizam-se por apresentar homogeneidade quanto 
à morfografia, morfometria, gênese e, consequentemente, quanto à dinâmica, podendo ou 

não apresentar substrato rochoso homogêneo.  

Para a análise do relevo foi feita à compilação de dados, bibliográficos e cartográficos da área 
de estudo, a interpretação de imagens de Modelo Digital de Terreno Sombreado (NASA –
SRTM - Shuttle Radar Topographic Mission) e de imagens de satélite, que permitiram detalhar 

a delimitação e a caracterização dos tipos de relevo que ocorrem na bacia.  

Para subsidiar a análise da dinâmica superficial dos relevos que ocorrem na bacia hidrografica 
foi elaborada uma carta de inclinações das encostas com cinco classes onde se estabelece a 
relação entre elas e os processos morfogenéticos atuantes. Esse procedimento permite 
avaliar de modo indireto os setores de encostas mais susceptíveis a ocorrência de processos 
erosivos, nos diferentes relevos identificados.  

As classes de declividade adotadas e as suas relações com a dinâmica superficial foi 
elaborada com base em Scholz (in Demek, 1972), IBGE (1992) e Gilsanz (1996) e estão 

apresentadas no Quadro 7. 

Os estudos geomorfológicos serão utilizados como base para a integração dos dados do meio 
físico e para a delimitação dos terrenos que é feita por sua forma (relevo), sua constituição 
(substrato rochoso), sua cobertura detrítica (solo) e por sua dinâmica superficial. 
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Quadro 7 - Relação entre inclinação das vertentes, processos de erosão e deposição mais frequentes. 

Inclinação de 
Vertentes 

Processos Dominantes Efeitos Dominantes 

0 a 2 % 
Plano 

Enchentes e inundações 
anuais. 

Deposição de finos por decantação, e de areias e 
seixos por acréscimo lateral e vertical de barras 
arenosas no canal e em suas margens. 
Erosão lateral e vertical do canal e 
desmoronamentos de margens frequentes e de 
baixa a média intensidade. 

Escoamento difuso muito lento 
a lento. 

Alagamentos frequentes e de média a alta 
intensidade. 
Erosão laminar localizada e de baixa intensidade. 

2 a 8% 
Suave 

ondulado 

Escoamento difuso lento a 
médio. 

Erosão laminar, em sulcos e fluvial ocasional e de 
baixa intensidade. 

8 a 15 % 
Suave 

ondulado a 
ondulado 

 

Escoamento difuso médio a 
rápido. 

Escoamento concentrado 
lento 

Deslocamento lento de 
massas de solo. 

Erosão laminar frequente e de média intensidade 
Formação de Sulcos ou Ravinas ocasional e de 
baixa intensidade. 
Rastejo de solo ocasional e de baixa intensidade. 

15 a 30 % 
Ondulado a 

Forte 
ondulado 

 

Escoamento difuso rápido. 
Escoamento concentrado 

rápido. 
Deslocamentos lentos e 

rápidos de massas de solo. 

15 a 20 % 
Erosão laminar, Sulcos e Boçorocas 
ocasionais. 
Rastejo e Escorregamentos. 

20 a 30% 
Erosão laminar e boçorocas 
frequentes. 
Escorregamentos. 

 
30 a 45% 

Forte 
Ondulado 

 

Escoamento difuso muito 
rápido. 

Escoamento concentrado 
muito rápido. 

Deslocamentos rápidos de 
massas de solo e rocha. 

Erosão laminar e em sulcos. 
Boçorocas frequentes. 
Escorregamentos. 
Queda de blocos ocasional. 
Formação de cones de dejeção e corpos de tálus 
localizados. 

> 45 % 
Montanhoso 
a escarpado 

Escoamento concentrado e 
torrencial. 

Deslocamentos rápidos de 
massas solo e rochas. 

Sulcos ou ravinas. 
Escorregamentos e queda de blocos. 
Formação de cones de dejeção e corpos de tálus 
generalizada. 

Fonte: Pires Neto 1992. Baseado em SCHOLZ (in DEMECK, 1972), IBGE (1992) e GILSANZ (1996). 
/ Atualizada 25/2/2015. 

Domínios Morfoclimáticos 

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe ocupa trechos do Domínio Mamelonar Tropical Atlântico 
Florestado dos Mares de Morro e da Faixa de Transição, entre o Domínio Mamelonar Tropical 
e o Domínio Morfoclimático das Depressões Intermontanas e Interplanalticas Semi-Áridas das 
Caatingas (AB’SABER, 1973). 

O Domínio Morfoclimático Mamelonar Tropical Atlântico Florestado dos Mares de Morros, que 
caracteriza a Zona da Mata, apresenta clima tropical úmido (As - Koppen), com precipitação 
anual de 1400 a 2200 mm, chuvas de inverno (abril a setembro) e estação seca de verão 
(outubro a fevereiro).  

Esse Domínio, que predomina no baixo curso do rio Capibaribe, na porção leste da bacia 
hidrográfica e próximo ao litoral, é caracterizado por profundo e generalizado horizonte de 
decomposição de rochas; pelo predomínio de relevo com formas mamelonadas, que se 
desenvolvem em todos os níveis topográficos mascarando superfícies erosivas, níveis de 
pedimentação e até de terraços. Esse domínio é formado pela alternância de processos de 
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pedimentação e etchplanação; pela presença de “pães de açúcar”; por uma densa rede de 
drenagens perenes com planícies fluviais de canais meândricos constituídas por sedimentos 
finos que predominam; e pela ocorrência de extensos setores de solos superpostos, 
associados a linhas de pedra soterradas por depósitos coluvionares (AB’SABER, 1970 
e1973).  

Nesse Domínio Morfoclimático predominam processos de intemperismo químico, bioquímico 
e processos de infiltração, que são responsáveis pelo desenvolvimento de espessos mantos 
de alteração de cores vermelhas, pelo transporte de elementos organo-minerais e argilas em 
solução, e pela deposição em planícies aluviais (MOREIRA, 1975). 

A Faixa de Transição, também denominada de Agreste, tem clima tropical semiúmido, 
precipitação anual de 700 a 1300mm, estação seca na primavera e verão (outubro a março) 
e chuvas de inverno.  

Essa faixa, que compreende o alto e o médio curso do rio Capibaribe, embora tenha 
características climáticas de transição entre o Domínio Tropical Florestado e o Domínio 
Semiárido, apresenta relevo típico do Domínio Morfoclimático das Depressões Intermontanas 
e Interplanalticas Semi-Áridas das Caatingas, que se caracteriza pela presença de extensos 
pediplanos com frequentes afloramentos de rocha, chão pedregoso, drenagens intermitentes 
extensivas, canais semi-anastomosados e numerosos campos de inselbergs. Nesse domínio 
predominam processos de intemperismo físico e de escoamento superficial sazonal, sendo 
os processos bioquímicos de importância secundaria na elaboração do modelado. 

Unidades de Relevo 

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe, com altitudes que variam de 2 a 1100 m ocupa partes 
das unidades de relevo: Planalto da Borborema, Patamares Orientais da Borborema e 
Tabuleiros Costeiros (IBGE, 2006).  

Em estudos mais recentes do relevo pernambucano, Ferreira, et. al. (2014) identificaram além 
dos Tabuleiros Costeiros, Patamares Orientais da Borborema e Planalto da Borborema o 
domínio geomorfológico Planície Costeira, cuja distribuição é apresentada na Figura 20. 
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Figura 20 – Domínios Geomorfológicos (unidades de Relevo) em que se encontra inserida a bacia 

hidrográfica do Rio Capibaribe: Planície Costeira, Tabuleiros Costeiros, Patamares Orientais da 
Borborema e Planalto da Borborema. (Localização aproximada da Bacia hidrográfica). Fonte: 

Ferreira, et. al. (2014). 

Planície Costeira 

A Planície Costeira é caracterizada pela presença de relevos de: Planícies Flúvio-marinhas, 
Planícies de maré (manguezais) e Planícies marinhas (praias, terraços marinhos e recifes de 
arenito), que são geralmente planos ou levemente ondulados e com altitudes inferiores a 10m.  

Esses relevos são constituídos por sedimentos recentes de origem marinha e mista, sobre os 
quais se desenvolvem: Neossolos Quartzarênicos, Espodossolos Hidromórficos, Gleissolos 
Salinos e Gleissolos Tiomórficos (FERREIRA, et. al., 2014,). 

Os remanescentes dessa unidade (planícies fluvio marinhas e planícies de maré) são 
encontrados apenas nas margens da foz do Rio Capibaribe, visto que o restante da área está 

totalmente ocupada pela cidade do Recife. 
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Tabuleiros Costeiros 

Os Tabuleiros Costeiros (Ferreira, et. al., 2014, IBGE, 2006, RADAMBRASIL, 1981), 
caracterizam um relevo aplanado com altitudes de 60 a 120 m, que se estende de forma 
contínua ao longo do litoral, sendo constituído por formas tabulares. 

Esses relevos ocorrem como remanescentes isolados, sendo sustentados por arenito argiloso 
a conglomerático, argilito puro a arenoso e conglomerados do Grupo Barreiras, e localmente 
por rochas cretáceas da Bacia da Paraíba representada por calcários da Formação Gramame 
e arenitos da Formação Beberibe. Nos Tabuleiros Costeiros predominam Latossolos 
Amarelos e Espodossolos Ferrocárbicos, ocorrendo nas encostas mais inclinadas Argissolos 

e nos fundos de vales Gleissolos (FERREIRA, et. al., 2014). 

Na bacia do Rio Capibaribe os Tabuleiros Costeiros, tem ocorrência muito restrita e foram 
caracterizados pelo relevo de Superfícies aplanadas e Colinas amplas e médias. 

Patamares Orientais da Borborema. 

Os Patamares Orientais da Borborema (IBGE, 2006), anteriormente denominada Cristas e 
Colinas Pré – Litorâneas (IBGE, 1993), Depressão Sertaneja (RADAMBRASIL, 1981), e 
Pediplano Sertanejo (RADAMBRASIL, 1983), apresentam altitudes de 30 a 210m, e 
caracterizam uma superfície inclinada em direção ao mar e intensamente dissecada que se 
estende do sopé do Planalto da Borborema até a Planície Costeira ou até os Tabuleiros 
Costeiros. 

Essa unidade é caracterizada pela presença de relevos de Colinas amplas e suaves (R4a1) 
e Colinas dissecadas (R4a2), sendo que nos relevos mais suaves desenvolve-se Latossolos 
Amarelos e Espodossolos, enquanto nas encostas mais dissecadas ocorrem Argissolos 
Vermelho-Amarelo. (FERREIRA, et. al., 2014). 

Os Patamares Orientais da Borborema são sustentados por: ortognaisses, ortognaisses 
bandados e migmatizados e gnaisses dos complexos Salgadinho, Vertentes e Belém do São 
Francisco, sendo caracterizado nesse estudo pelos relevos de Colinas médias e pequenas 
(Cmp) e Colinas pequenas e Morrotes (CpMT). 

Planalto da Borborema 

O Planalto da Borborema (RADAMBRASIL, 1983, IBGE, 2006; FERREIRA, et. al., 2014), 
também denominado de Planaltos e Serras da Borborema (IBGE, 1993), é uma unidade de 
relevo que se destaca sobre as unidades adjacentes, sendo constituído por áreas aplanadas 
e áreas intensamente dissecadas com cristas e serras. 

Este Planalto é caracterizado pela presença de extensa superfície de aplanamento, com 
altitudes de 200 a 550 m, que constitui a Superfície Cariris Velho ou Superfície Soledade 
(ANDRADE, 1958 e 1968 in RADAMBRASIL, 1983), e por relevos residuais dissecados 
extensos com altitudes de 600 a 1150 m. 

As áreas aplanadas foram caracterizadas pelos relevos de superfícies planálticas (R2b3), 
sendo a área de relevos dissecados caracterizados pelos relevos de: colinas dissecadas 
(R4a2), morros e serras baixas (R4b), escarpas serranas (R4d) e montanhas (R4c). Nos 
relevos aplanados predominam Planossolos Nátrícos, Neossolos Regolíticos, Luvissolos 
Crômicos e Argissolos Vermelhos, enquanto nos relevos residuais mais dissecados 

predominam Neossolos Litólicos e Afloramentos de Rocha (FERREIRA, et. al., 2014). 
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O Planalto da Borborema na bacia do rio Capibaribe é constituído por ortognaisses, 
ortognaisses bandados e migmatizados e gnaisses dos complexos Vertentes, Salgadinho, 
Pão de Açúcar, Belém do São Francisco e das suítes Camalaú e Serra de Taquaritinga; 
metamáficas do Complexo Passira; leucogranitos e metagranitóides; gnaisses, xistos, 
mármores e quartzitos do Complexo Surubim – Caroalina; granitos, granodioritos, sienitos e 

leucogranitos das suítes Itaporanga, Xingó, Terra Nova. 

No mapeamento realizado na bacia do Rio Capibaribe foram identificados os relevos de: 

• Colinas médias e pequenas (Cmp) que se associam a remanescente dissecado de 
antiga superfície de aplanamento, que hoje se encontra preservada em posição de 
cimeira, e a superfície mais nova e rebaixadas, que constituem o assoalho da bacia; 

• Morros suaves e Colinas (MsC), Morros e Morrotes (MMT) e Morros e Montanhas 
(MMH) que estão associados aos relevos dissecados, com orientação NE-SW, que 
ocorrem no sul da bacia, no divisor de águas rio Capibaribe – rio Ipojuca e são 
representados pelas serras do Cagado, do Moquém, Tanque de Sangue, do Cafundó, 
da Boa Vista, do Moleque, do Jucá, do Cachorro e outras tantas. 

 
Tipos de relevo 

Com base no sistema de mapeamento adotado (Ponçano et al.1981 e Pires Neto, 1992) foram 
diferenciados na bacia hidrográfica do Rio Capibaribe sete (7) tipos de relevos sendo 
descritos: Morros e Montanhas, Morros e Morrotes, Morros suaves e Colinas, Colinas 
pequenas e Morrotes, Colinas médias e pequenas, Superfície aplanada e Colinas amplas e 
médias, Planícies fluviais, que se encontram caracterizados no Quadro 8. 

Quadro 8 – Tipos de relevo que ocorrem na bacia do rio Capibaribe. 

TIPO DE 
RELEVO 

MORFOMETRIA 

MORFOGRAFIA E SUBSTRATO 
ROCHOSO 

MORFODINÂMICA 

Morros e 
Montanhas 

(MMH) 
Amplitude: 

150 a 450 m 
Inclinação: 
15 a 60% 
Altitude: 

540 a 1150m 

Topos desnivelados, estreitos, e rochosos, 
formando picos e cristas. Perfis de vertente 
descontínuos, com segmentos retilíneos e 
convexos com extensos afloramentos de 
rocha e campos de matacões. Vales erosivos, 
encaixados a muito encaixados. Canais 
erosivos em rocha e blocos. Densidade de 
drenagem alta, de escoamento sazonal. 

Erosão laminar, em sulcos e 
rastejo ocasional a frequente 
de média intensidade. 
Movimentos de massa do tipo: 
escorregamento planar 
ocasional e queda de blocos 
frequentes, ambos de média 
intensidade. 
Terrenos muito sensível devido 
à inclinação das encostas, a 
amplitude dos vales, a alta 
densidade de afloramentos 
rochosos, e a erodibilidade do 
solo. 

Morros e 
Morrotes 

(MMT) 
Amplitude: 60 a 

250m 
Inclinação: 
10 a 60% 
Altitude: 

390 a 720m 

Associam-se morros e morrotes de topos 
estreitos, convexos e rochosos. Vertente de 
perfil descontínuo com segmentos retilíneo 
e/ou convexos íngremes, afloramentos de 
rocha, campos de matacões, corpos de tálus 
e pedimento dissecado no sopé. Vales 
erosivos encaixados e vales erosivos abertos 
com canais em rocha. Densidade de 
drenagem média, de escoamento sazonal e 
perene. 

Erosão laminar, em sulcos e 
rastejo ocasional a frequente 
de média intensidade. 
Movimentos de massa do tipo: 
escorregamento planar e 
queda de blocos são 
ocasionais e de média 
intensidade. 
Terrenos sensíveis devido à 
inclinação das encostas, a alta 
densidade de afloramentos 
rochosos, e a erodibilidade do 
solo 
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Morros suaves e 
Colinas 
(MsC) 

Amplitude: 
60 a 240 m 
Inclinação: 

5 a 17% 
Altitude: 

210 a 720 m 

Associação de morros com encostas suaves 
que passam a colinas. Morros de topos 
convexos estreitos, vertentes de perfil 
contínuo, segmentos retilíneos 
ocasionalmente convexos de inclinação 
suave, com afloramentos rochosos. Colinas 
de topos convexos, vertentes de perfil 
contínuo com segmentos retilíneos por vezes 
com afloramentos rochosos. Vales erosivos 
abertos e encaixados com canais em rocha, e 
erosivos - acumulativos abertos com planícies 
fluviais descontínuas. Densidade de 
drenagem média, de escoamento sazonal. 

Erosão laminar e em sulcos, 
ocasional a frequente de média 
intensidade. 
Movimento de massa tipo: 
rastejo, escorregamento planar 
e queda de blocos (nos morros 
suaves) ocasionais a 
frequentes e de baixa 
intensidade. 
Terrenos sensíveis devido a 
densidade de afloramentos 
rochosos, a erodibilidade do 
solo e localmente devido a 
inclinação das encostas. 

Colinas 
pequenas e 

Morrotes 
(CpMT) 

Amplitude: 
30 a 100 m 
Inclinação: 

3 a 15% 
(setores 30 a 45 

%) 
Altitude: 

60 a 180 m 

Associam-se colinas pequenas e morrotes. As 
colinas têm topo convexo e perfil de vertente 
contínuo e retilíneo de baixa inclinação. Os 
morrotes têm topo convexo. Perfil de encosta 
contínuo, com segmentos convexos 
íngremes. Vales erosivos e bem marcados no 
relevo e acumulativos com planícies fluviais 
estreitas e contínuas, com canais sobre 
blocos, seixos e areia grossa a média. 
Densidade de drenagem média a alta de 
escoamento perene. 

Colinas médias 
e pequenas 

(Cmp) 
Amplitude: 
30 a 50 m 
Inclinação: 
1,5 a 8% 
Altitude: 

120 a 690 m 
1080 a 1150 m 

Associação de colinas médias e pequenas e 
feições residuais. Colinas de topos convexos 
e vertentes retilíneas de baixa declividade 
com afloramentos rochosos lajedos e campos 
de matacões. Feições residuais elevam-se de 
3 a 6 m tem formas convexas, cônicas e de 
“hog bag”. Vales erosivos e erosivos 
acumulativos, abertos e pouco encaixados no 
relevo. Drenagem de média densidade de 
escoamento sazonal e perene. 

Erosão laminar e em sulcos 
ocasionais de baixa a média 
intensidade. 
Terrenos pouco sensíveis à 
interferência, com problemas 
devido a densidade de 
afloramentos rochosos e à 
erodibilidade do solo. 

Superfície 
aplanada 

Colinas amplas 
e médias 
(SaCam) 

Amplitude: 
20 a 60m 

Inclinação: 
0,5 a 8% 
Altitude: 

90 a 180 m 

Associação de rampas de topo subhorizontal 
inclinados, colinas de topos convexos amplos 
e feições residuais. Perfis de vertentes 
contínuos retilíneos. Vales erosivos-
acumulativos e erosivos, abertos de baixa 
amplitude com planícies aluviais estreitas 
ocasionais. Drenagem de média densidade. 

Planície fluvial 
(Pf) 

Elevadas de 
3 a 5 m acima do 

leito do rio 

Área plana levemente inclinada em direção ao 
rio, larga e contínua. É formada pela planície 
de inundação, por alagadiços e pelo terraço 
baixo, só inundado em cheias excepcionais. 
Constituídas areias médias, grossas, 
micáceas, com grânulos angulosos de quartzo 
e feldspato, com intercalações de seixos e 
blocos de quartzo, quartzito, granitos e 
gnaisses, ocasionalmente apresentam 
matacões. 

 

Freático elevado. Enchentes 
sazonais. Erosão laminar e em 
sulcos localizadas e de baixa 
intensidade. 
Erosão lateral e vertical do 
canal, deposição de finos 
durante as enchentes por 
decantação e de areias e 
seixos por acréscimo lateral. 
Terrenos muito sensíveis à 
ocupação, com risco de 
inundação, contaminação e 
assoreamento 
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Estruturação do Relevo e Morfogênese 

A descrição do relevo da bacia do Rio Capibaribe foi feita com base na distribuição altimétrica 
dos tipos de relevo. Dentro dessa perspectiva os tipos de relevo serão descritos do mais antigo 
para os mais jovens, procurando-se evidenciar as fases de aplanamento e de dissecação do 
relevo. 

O relevo de Colinas médias e pequenas em altitudes 1080 a 1150m, que ocorrem na região 
de Poção, caracteriza um remanescente dissecado de antiga superfície de aplanamento, que 
hoje se encontra preservada em posição de cimeira. O evento de aplanamento responsável 
pela elaboração desse relevo de cimeira possivelmente tenha se desenvolvido do Cretáceo 

ao Terciário médio, a época da Superfície Sul Americana, (King, 1956). 

Após a elaboração dessa superfície mais antiga, a região teria sido afetada por uma fase de 
soerguimento, basculamentos, fragmentação e dissecação. Posteriormente a região seria 
afetada por nova fase de estabilidade tectônica e aplanamento, que estaria hoje representada 

pelos relevos aplanados mais jovens que caracterizam o assoalho da bacia hidrográfica. 

Durante a fase de aplanamento mais recente, os processos de erosão remontante, formaram 
os relevos dissecados e residuais que são representados pelos relevos de Morros e 
Montanhas (540 a 1150m) e de Morros e Morrotes (390 a 720m) , que constituem um degrau 

erosivo que caracteriza a zona de contato entre os relevos de cimeira e os relevos rebaixados. 

Os relevos de Morros e Montanhas e de Morros e Morrotes são os mais dissecados e 
elevados, que se destacam como relevos residuais sobre a superfície de aplanamento que 
caracteriza a maior parte da bacia hidrográfica. Eles ocorrem principalmente na zona de 
cabeceira do rio, no divisor de águas rio Capibaribe – rio Ipojuca, onde constituem as serras 
da Jararaca, do Cagado, do Moquém, Tanque de Sangue, do Jucá, do Cafundó, da Negra, 
da Queimada, do Maroto, das Russas, da Boa Vista, do Moleque, do Cachorro dentre outras.  

No alto e médio curso, esses relevos ocorrem seccionando a bacia hidrográfica, 
condicionados por estruturas de direção NE-SW, reativadas, que controlam a orientação das 
serras do Fundão, da Taquara, e do Jaburu, nas proximidades de Santa Cruz do Capibaribe, 
e as serras da Água Doce, do Oiti, da Massaranduba, nas proximidades de Passira. 

O processo de aplanamento responsável pela elaboração da superfície mais nova, a partir da 
qual se desenvolveram os relevos de Colinas médias e pequenas (690 a 120m), de Morros 
suaves e Colinas (720 a 210 m) e de Superfícies aplanadas e Colinas amplas e média (180 -
90 m), teria sido também responsável pela deposição dos sedimentos do Grupo Barreiras, 
que constituem deposito correlativos dessa fase de evolução do relevo. 

Após a fase de aplanamento, processos de soerguimento do continente associados ao 
abaixamento isostático do nível do mar, teriam condicionados nova fase de erosão remontante 
da rede hidrográfica que seria responsável pela dissecação da superfície de aplanamento 
mais jovem dando origem aos relevos de Colinas pequenas e Morrotes (180 a 60m) que 

caracterizam o baixo curso do rio Capibaribe. 

Como resultado da evolução recente da região tem-se o desenvolvimento das Planícies 
fluviais, e na foz do rio Capibaribe das Planícies fluvio marinhas, Planícies de maré, e Planície 
marinha hoje totalmente ocupada pela urbanização. 

2.1.4. Geotecnia 

O estudo integrado do meio físico foi feito com base no Conceito de Terreno, que é 
fundamentado no estudo descritivo e qualitativo dos parâmetros ambientais: substrato 
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rochoso, relevo, solos e seus recursos, e se refere a uma porção da superfície terrestre que 
é caracterizada pela similaridade do arranjo espacial de seus componentes e atributos. Tais 
estudos têm sido utilizados para fornecer uma visão sintética do meio, para estudos científicos 
e aplicados ao planejamento das atividades antrópicas no meio físico. 

O estudo do terreno classifica o espaço segundo suas condições ambientais predominantes, 
suas qualidades ecológicas e avalia seu potencial de uso, bem como o de suas várias partes. 
A análise integrada do meio físico considera a avaliação de aspectos do embasamento 
litoestrutural (recursos hídricos e minerais, áreas de carst), do relevo (inclinação e dinâmica 
superficial das encostas), dos solos (erodibilidade e aptidão agrícola) e permite ainda a 

classificação da Sensibilidade Geoambiental dos terrenos.  

A abordagem de terrenos tem como pressuposto a realização de estudos multidisciplinares 
integrados, o que se mostra muito mais eficiente para o planejamento territorial e para a 
análise ambiental. Esta análise é baseada no relevo que é o aspecto do meio físico mais 
facilmente reconhecido pelo leigo e, portanto, pode ser prontamente identificável no campo, 
facilitando a implantação e a manutenção do zoneamento territorial adotado. Por sua vez o 
relevo reflete a síntese histórica e dinâmica das interações entre o substrato rochoso, o clima 
e os movimentos tectônicos. 

Para a definição e caracterização dos terrenos foi utilizado o método paramétrico que é 
baseado no estudo em separado e na classificação individual dos atributos apresentados nos 
mapas: geológico, geomorfológico e pedológico. 

Tal análise apresenta relevância para a caracterização e definição das potencialidades e 
fragilidades dos diferentes tipos de terrenos, seus usos e os possíveis conflitos com as 
Unidades de Conservação a serem criadas. 

Terrenos – Sensibilidade Geoambiental  

A avaliação da Sensibilidade Geoambiental da bacia hidrográfica do Rio Capibaribe foi feita 
com base na análise de terrenos, caracterizados pelos dados obtidos na pesquisa bibliográfica 
e nos levantamentos executados sobre o substrato rochoso, o relevo e o solo. A análise 
realizada teve os seguintes objetivos: 

• Estabelecer tipos de terrenos com base nos seus elementos constituintes; 

• Estabelecer a fragilidade e/ou o grau de risco a processos erosivos e de deposição nos 
terrenos e avaliar sua sensibilidade geoambiental e o seu potencial de uso. 

• Subsidiar a caracterização das UCs e Corredores ambientais e a avaliação da relevância 
ambiental das áreas selecionadas. 

Para se atingir tais objetivos foi adotado o conceito de terreno (MABBUTT, 1968; AUSTIN & 
COOCKS, 1978; e ZONNEVELD, 1992). Os terrenos foram definidos e caracterizados por 
meio do método paramétrico, que é baseado na avaliação separada das informações 
existentes nos trabalhos e mapas geomorfógicos, geológicos e pedológicos, que são 
analisados de modo integrado tendo em vista a caracterização da dinâmica superficial, a 
identificação das fragilidades e potencialidades dos terrenos. 

Dentro dessa abordagem, considera-se que: 

• Os terrenos são áreas ou regiões que podem ser facilmente reconhecidas pela sua 
fisionomia tanto no campo como por meio de imagens de sensores remotos, sendo 

caracterizadas com base na forma de relevo, solo e vegetação (ZONNEVELD, 1992). 
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• São áreas onde seus principais componentes são interdependentes e tendem a ocorrer 
correlacionados. 

• São áreas relacionadas e uniformes pelo tipo de relevo, solo e vegetação, que podem ser 
descritas simultaneamente em relação às suas feições mais significativas e com relação 
a um propósito prático (AUSTIN & COOCKS, 1978). 

• O uso do terreno e os impactos associados dependem das combinações e interações de 
efeitos dos seus vários atributos (MABBUTT, 1968). 

O estudo do terreno classifica o espaço segundo suas condições ambientais predominantes, 
suas qualidades ecológicas e avalia seu potencial de uso, bem como o de suas várias partes. 
Tais estudos têm sido utilizados para fornecer uma visão sintética do meio, para estudos 
científicos e aplicados ao planejamento das atividades humanas no meio físico. 

Com base nesses elementos foram diferenciados, na bacia hidrográfica, seis (6) tipos de 

terrenos, cujos atributos principais estão apresentados no Quadro 9. 

Quadro 9 – Principais atributos dos terrenos que ocorrem na bacia do rio Capibaribe. 

TIPO DE 
TERRENO 

RELEVO 
SUBSTRATO ROCHOSO E 
COBERTURA DETRÍTICA 

SOLOS 

APLANADOS 

Superfície 
aplanada e  

Colinas 
amplas 

Arenitos, conglomerados intercalados 
com siltito e argilitos (Grupo Barreiras) 
Ortognaisses bandados e granada biotita-
anfibólio gnaisses (Complexo Vertentes)  

ESPODOSSOLO 
HUMILÚVICO  
LATOSSOLO 
AMARELO 
 

COLINOSOS 
Colinas 

médias e 
pequenas 

Ortognaisses bandados e granada biotita-
anfibólio gnaisses (Complexo Vertentes)  
Ortognaisses tonalíticos a graníticos, 
hornblenda-biotita gnaisses (Complexo 
Salgadinho) 
Biotita gnaisse, granada biotita xisto, 
níveis de mármore e quartzito (Complexo 
Surubim – Caroalina) 
Granito e granodiorito, grossos a 
porfiríticos, dioritos e termos 
intermediários, calciacalinos de alto K e 
metaluminosos. (Suite Intrusiva 
Itaporanga / Serra da Jararaca e Caruaru-
Arcoverde) 
Monzonito, sienito, sieno granito, quartzo-
sienito (Suíte Intrusiva Terra Nova 
/Turitama) 
Leucogranitoides e metagranitóides com 
biotita muscovita, biotita-granada e biotita-
cordierita (Suíte Intrusiva Leucogranítica) 
Ortognaisse sienogranítico porfitoclástico 
e ortognaisse granodiorítico (Suíte Serra 
de Taquaritinga) 
Metanortosito com diorito e metagabro 
subordinados (Complexo Passira) 
Arenitos, conglomerados intercalados 
com siltito e argilitos (Grupo Barreiras) 

PLANOSSOLO 
HÁPLICO 
PLANOSSOLO 
NÁTRICO 
LUVIOSSOLO 
CROMICO  
VERTISSOLO 
HÁPLICO  
LATOSSOLOS 
AMARELO 
ARGISSOLOS 
VERMELHO-  
AMARELO 
ARGISSOLO 
AMARELO 
NEOSSOLO 
LITOLICO 
NEOSSOLO 
REGOLÍTICO 

COLINOSOS 
COM 

MORROTES 

Colinas 
pequenas e 

Morrotes 

Ortognaisses bandados e granada biotita-
anfibólio gnaisses (Complexo Vertentes)  
Ortognaisses tonalíticos a graníticos, 
hornblenda-biotita gnaisses (Complexo 
Salgadinho) 

ARGISSOLO 
VERMELHO-
AMARELO 
ARGISSOLO 
AMARELO 
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TIPO DE 
TERRENO 

RELEVO 
SUBSTRATO ROCHOSO E 
COBERTURA DETRÍTICA 

SOLOS 

LATOSSOLOS 
AMARELO 

AMORREADOS 
SUAVES 

Morros suaves 
e Colinas 

Biotita gnaisse, granada biotita xisto, 
níveis de mármore e quartzito (Complexo 
Surubim – Caroalina) 
Ortognaisses tonalíticos a graníticos, 
hornblenda-biotita gnaisses (Complexo 
Salgadinho) 
Monzonito, sienito, sieno granito, quartzo-
sienito (Suíte Intrusiva Terra Nova 
/Turitama e Bom Jardim) 
Ortognaisses bandados e granada biotita-
anfibólio gnaisses (Complexo Vertentes)  
Ortognaisses diversos metagranitos, 
metagranodiorito e metamonzodiorito 
(Granitóides indiscriminados) 
Granitoides diversos de posicionamento 
tectônico duvidoso e natureza química 
indiscriminada (Granitóides 
indiscriminados) 

PLANOSSOLO 
HÁPLICO 
PLANOSSOLO 
NÁTRICO 
ARGISSOLO 
VERMELHO-
AMARELO 
VERTISSOLO 
HÁPLICO 
LUVISSOLO 
CROMICO 
NEOSSOLO 
LITÓLICO 
NEOSSOLO 
REGOLÍTICO 

AMORREADOS 
ROCHOSOS 

Morros e 
Morrotes. 
Morros e 

Montanhas 

Ortognaisses bandados e granada biotita-
anfibólio gnaisses (Complexo Vertentes) 
Ortognaisses tonalíticos a graníticos, 
hornblenda-biotita gnaisses (Complexo 
Salgadinho) 
Granito e granodiorito, grossos a 
porfiríticos, dioritos e termos 
intermediários, calciacalinos de alto K e 
metaluminosos. (Suite Intrusiva 
Itaporanga / Serra da Jararaca e Caruaru-
Arcoverde) 
Ortognaisse sienogranítico porfitoclástico 
e ortognaisse granodiorítico (Suíte Serra 
de Taquaritinga) 
Ortognaisses diversos metagranitos, 
metagranodiorito e metamonzodiorito 
(Granitóides indiscriminados) 
Granitoides diversos de posicionamento 
tectônico duvidoso e natureza química 
indiscriminada (Granitóides 
indiscriminados) 
Ortognaisse tonalítico a granítico, 
migmatitos e lentes de anfibolito 
(Complexo Pão de açúcar) 
Ortognaisse tonalítico-trondhjemilítico 
granítico e sianitico Suíte Camalaú) 
Granito e granodiorito, grossos a 
porfiríticos, dioritos e termos 
intermediários, calciacalinos de alto K e 
metaluminosos. (Suite Intrusiva 
Itaporanga / Bezerros) 
 

ARGISSOLO 
VERMELHO-
AMARELO 
NEOSSOLO 
LITÓLICO 
NEOSSOLO 
REGOLÍTICO 
PLANOSSOLO 
HÁPLICO 
LUVISSOLO 
CROMICO 
ARGISSOLO 
AMARELO 
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TIPO DE 
TERRENO 

RELEVO 
SUBSTRATO ROCHOSO E 
COBERTURA DETRÍTICA 

SOLOS 

PLANÍCIES 
FLUVIAIS 

Planície 
Fluviais 

Areias finas, médias, grossas, micáceas, 
com grânulos angulosos de quartzo e 
feldspato, com intercalações de seixos e 
blocos de quartzo, quartzito, granitos e 
gnaisses. 

GLEISSOLO 
HÁPLICO 
NEOSSOLO 
FLÚVICO 

 

Aplanados 

Os terrenos Aplanados, descritos no Quadro 10, são constituídos por relevos remanescentes 
de superfície erosiva e setores pouco dissecados dessa superfície (Superfície aplanada e 
Colinas amplas e médias), que ocorrem no divisor de águas rio Capibaribe – rio Botafogo, na 
zona úmida da bacia hidrográfica. 

Esses terrenos caracterizam trecho dos Tabuleiros Costeiros, e são sustentados por arenitos, 
conglomerados intercalados com siltito e argilitos; por ortognaisses bandados e granada 

biotita-anfibólio gnaisses, que dão origem a Latossolo Amarelo e Espodossolo Humilúvico. 

Os terrenos Aplanados têm baixa amplitude, encostas suaves e solos espessos apresentam 
processos erosivos ocasionais e de baixa intensidade, devido à baixa energia do relevo. No 
entanto, a presença de solos com susceptibilidade a erosão Ligeira / Moderada pode 
condicionar processos erosivos mais intensos na época das chuvas. Os atributos desses 
terrenos lhe conferem uma Sensibilidade Geoambiental BAIXA. 

Quadro 10 – Características e atributos dos Terrenos Aplanados que ocorrem na bacia hidrográfica do 
Rio Capibaribe. 

Unidade de 
Terreno 

APLANADOS 

Relevo 

Superfície de 
aplanada e Colinas 
amplas e médias 

Amplitude: 20 a 60m / 
Inclinação: 0,5 a 8% / 

Associação de rampas de topo subhorizontal 
inclinados, colinas de topos convexos amplos e feições 
residuais. Perfis de vertentes contínuos retilíneos. 
Vales erosivos-acumulativos e erosivos, abertos de 
baixa amplitude com planícies aluviais estreitas 
ocasionais. Drenagem de média densidade. 

Substrato 
Rochoso e 
Cobertura 
Detrítica 

Arenitos, conglomerados intercalados com siltito e argilitos (Grupo Barreiras) 
Ortognaisses bandados e granada biotita-anfibólio gnaisses (Complexo 
Vertentes) 

Solos 
LATOSSOLO AMARELO 
ESPODOSSOLO HUMILÚVICO 

Dinâmica 
superficial e 

Erosão laminar e em sulcos ocasionais e de baixa intensidade. 
Terrenos de baixa inclinação com dificuldade localizada de escoamento 
superficial 

Potencialidades 

Solos profundos com boa drenagem, boa porosidade e susceptibilidade a erosão 
Ligeira/Moderada, e não apresentam restrições para a mecanização. 
Terras com aptidão boa, regular e restrita para lavouras, que necessitam de 
práticas complementares de melhoramento correção e adubação. 
Predominam áreas favoráveis a ocupação e implantação de infraestruturas. 

Fragilidades 

Erosão laminar e em sulcos ocasionais e de baixa intensidade. 
Terrenos de baixa inclinação com dificuldade localizada de escoamento 
superficial Problemas de processos erosivos localizados, devido à presença de 
solos arenosos. 
Problemas localizados de terraplenagem, abertura de valas e fundações devido 
presença de lateritas e afloramentos rochosos. 
Baixa aderência dos solos superficiais argilosos. 
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Unidade de 
Terreno 

APLANADOS 

Sensibilidade 
Geoambiental 

BAIXA 

Nota: Ocorrência dos processos: Ocasional - ocorre em alguns locais, de modo fortuito e eventual. 
Frequente - ocorre em vários locais, sendo um processo que se repete no relevo. Generalizado - 
ocorre em muitos locais sendo comum à sua presença.  
Intensidade dos processos: Baixa: processos que afetam pequenas áreas ou tem pouca 
profundidade; Alta: processos que afetam grandes áreas ou tem grandes profundidades; e Média: 
processos que afetam áreas e tem profundidades moderadas. 

Colinosos  

Os terrenos Colinosos, descrito no Quadro 11, representam a antiga superfície de 
aplanamento, (Superfície Sul Americana), em altitudes 1080 a 1150m, e a superfície de 
aplanamento mais jovem que caracteriza as partes baixas da bacia hidrográfica, em altitudes 
de 690 a 120m. 

Os terrenos Colinosos, tem relevo de Colinas médias e pequenas, desenvolvidos sobre 
granitóides proterozóicos e ortognaisses, gnaisses, granitos e sienitos; xistos; quartzitos e 
metavulcânicas máficas mesoproterozóicas e paleoproterozóicas, e constituem os Patamares 
Orientais da Borborema e o Planalto da Borborema, no alto e médio curso do Rio Capibaribe. 
Localmente no baixo curso do Rio, esses terrenos associam-se a rochas sedimentares 
terciárias do Grupo Barreiras. 

Nos terrenos Colinosos predominam:  PLANOSSOLO HÁPLICO, PLANOSSOLO NÁTRICO 
e LUVIOSSOLO CROMICO, tendo-se ainda ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELO, 
ARGISSOLO AMARELO, NEOSSOLO LITOLICO e NEOSSOLO REGOLÍTICO que 
apresentam susceptibilidade a erosão Moderada/Forte. Nesses terrenos ocorrem também 
VERTISSOLO HÁPLICO e LATOSSOLOS AMARELO que tem susceptibilidade a erosão 
Ligeira/Moderada. 

Os terrenos Colinosos de modo geral são pouco sensíveis a ocupação com problemas 
localizados de erosão laminar e em sulcos que podem ser mais intensas no Domínio 
Morfoclimático Tropical Úmido. Essas características conferem a esses terrenos uma 
Sensibilidade Geoambiental BAIXA a MODERADA. 

Quadro 11 –Características e atributos dos Terrenos Colinosos que ocorrem na bacia hidrográfica do 
Rio Capibaribe. 

Unidade de 
Terreno 

COLINOSOS 

Relevo 

Colinas médias e 
pequenas 

Amplitude: 30 a 50m 
Inclinação: 1,5 a 8% 

Associação de colinas médias e pequenas e feições 
residuais. Colinas de topos convexos e vertentes 
retilíneas de baixa declividade com afloramentos 
rochosos lajedos e campos de matacões. Feições 
residuais elevam-se de 3 a 6 m tem formas convexas, 
cônicas e de “hog bag”. Vales erosivos e erosivos 
acumulativos, abertos e pouco encaixados no relevo. 
Drenagem de média densidade de escoamento sazonal 
e perene. 

Substrato 
Rochoso e 
Cobertura 
Detrítica 

Ortognaisses bandados e granada biotita-anfibólio gnaisses (Complexo 
Vertentes). 
Ortognaisses tonalíticos a graníticos, hornblenda-biotita gnaisses (Complexo 
Salgadinho). 
Biotita gnaisse, granada biotita xisto, níveis de mármore e quartzito (Complexo 
Surubim – Caroalina). 
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Unidade de 
Terreno 

COLINOSOS 

Granito e granodiorito, grossos a porfiríticos, dioritos e termos intermediários, 
calciacalinos de alto K e metaluminosos. (Suite Intrusiva Itaporanga / Serra da 
Jararaca e Caruaru-Arcoverde) 
Monzonito, sienito, sieno granito, quartzo-sienito (Suíte Intrusiva Terra Nova 
/Turitama). 
Leucogranitoides e metagranitóides com biotita muscovita, biotita-granada e 
biotita-cordierita (Suíte Intrusiva Leucogranítica) 
Ortognaisse sienogranítico porfitoclástico e ortognaisse granodiorítico (Suíte 
Serra de Taquaritinga). 
Metanortosito com diorito e metagabro subordinados (Complexo Passira). 
Arenitos, conglomerados intercalados com siltito e argilitos (Grupo Barreiras) 

Solos 

PLANOSSOLO HÁPLICO / PLANOSSOLO NÁTRICO / LUVIOSSOLO 
CROMICO 
VERTISSOLO HÁPLICO / LATOSSOLOS AMARELO 
ARGISSOLOS VERMELHO AMARELO / ARGISSOLO AMARELO / NEOSSOLO 
LITOLICO / NEOSSOLO REGOLÍTICO 

Dinâmica 
superficial 

Erosão laminar e em sulcos, ocasional de baixa a média intensidade, sendo 
frequente no domínio tropical úmido.  

Potencialidades 

Predominam áreas favoráveis a urbanização e implantação de infraestruturas 
(encostas com inclinação inferior a 8%). 
Áreas com Aptidão regular para lavoura, com restrições localizadas e com 
aptidão para pastagem plantada (médio curso). 
Áreas com concentração de fosseis de megafauna pleistocênica (Vale do Riacho 
da Onça). 

Fragilidades 

Erosão laminar e em sulcos, ocasional de baixa a média intensidade, sendo 
frequente no domínio tropical úmido. Solos com susceptibilidade a erosão 
Moderada / Forte predominam, ocorrendo solos com susceptibilidade 
Ligeira/Moderada localizados. 
Dificuldade de terraplenagem, aração, abertura de valas e fundações devido à 
alta densidade de afloramentos rochosos. 
Possibilidade de recalques diferenciais de fundações de estruturas devidos 
implantação sobre matacões. 
Erosão em sulcos controlada pela direção de foliação  
Baixa aderência dos solos superficiais argilosos. 

Sensibilidade 
Geoambiental 

BAIXA a MODERADA 

Nota: Ocorrência dos processos: Ocasional - ocorre em alguns locais, de modo fortuito e eventual. 
Frequente - ocorre em vários locais, sendo um processo que se repete no relevo. Generalizado - 
ocorre em muitos locais sendo comum à sua presença.  
Intensidade dos processos: Baixa: processos que afetam pequenas áreas ou tem pouca 
profundidade; Alta: processos que afetam grandes áreas ou tem grandes profundidades; e Média: 
processos que afetam áreas e tem profundidades moderadas. 

Colinosos com Morrotes 

Os terrenos Colinosos com morrotes, descritos no Quadro 12, são constituídos por relevo de 
Colinas pequenas e Morrotes, que ocorre Domínio Morfoclimático Tropical Úmido, no baixo 

curso do rio Capibaribe. 

Esses terrenos são sustentados por ortognaisses bandados e granada biotita-anfibólio 
gnaisses, ortognaisses tonalíticos a graníticos e hornblenda-biotita gnaisses, que se associam 
a: ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO, ARGISOLO AMARELO que apresentam 
susceptibilidade a erosão Forte, e LATOSSOLO AMARELO com susceptibilidade a erosão 

Ligeira/Moderada. 

Os terrenos Colinosos com morrotes apresentam maior amplitude e inclinação das encostas 
o que condiciona maior energia potencial e favorece a atuação mais intensa dos processos 
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morfodinâmicos, principalmente nas áreas com exposição do substrato rochoso ou dos solos 

de alteração. 

Geralmente os processos de erosão laminar, erosão em sulcos e de assoreamento tem 
ocorrência ocasional a frequente e de média intensidade. Nestes terrenos ocorrem ainda 
rastejo, pequenos escorregamentos e quedas de bloco ocasionais a frequentes e de baixa 

intensidade. 

Esses aspectos conferem a esses terrenos uma Sensibilidade Geoambiental MODERADA, 
condicionada pela inclinação mais acentuada das encostas e pela presença de solos 
susceptibilidade a erosão Forte. 

Quadro 12 –Características e atributos dos Terrenos Colinosos com Morrotes que ocorrem na bacia 
hidrográfica do Rio Capibaribe. 

Unidade de 
Terreno 

COLINOSOS COM MORROTES 

Relevo 

Colinas e Morrotes 
Amplitude: 30 a 

100m 
Inclinação:3 a 15% 
(setores 30 a 45 %) 

Associam-se colinas pequenas e morrotes. As colinas têm 
topo convexo e perfil de vertente contínuo e retilíneo de 
baixa inclinação. Os morrotes têm topo convexo. Perfil de 
encosta contínuo, com segmentos convexos íngremes. 
Vales erosivos e bem marcados no relevo e acumulativos 
com planícies fluviais estreitas e contínuas, com canais 
sobre blocos, seixos e areia grossa a média. Densidade de 
drenagem média a alta de escoamento perene. 

Substrato 
Rochoso e 
Cobertura 
Detrítica 

Ortognaisses bandados e granada biotita-anfibólio gnaisses (Complexo 
Vertentes) 
Ortognaisses tonalíticos a graníticos, hornblenda-biotita gnaisses (Complexo 
Salgadinho) 

Solos 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO / LATOSSOLO AMARELO / ARGISSOLO 
VERMELHO-AMARELO 

Dinâmica 
superficial 

Erosão laminar e em sulcos, ocasional a frequente de média intensidade. 
Movimento de massa tipo: escorregamento planar e rastejo ocasional a frequente 
e de baixa intensidade. 

Potencialidade 

Trechos de topo e setores de encostas com inclinação inferior a 15% que 
permitam a urbanização e implantação de infraestruturas. 
Aptidão para proteção e abrigo da fauna e da flora silvestre, recreação e turismo, 
nas áreas com declividade superior a 45%. 

Fragilidades 

Erosão laminar e em sulcos, ocasional a frequente de média intensidade. 
Movimento de massa tipo: escorregamento planar e rastejo ocasional a frequente 
e de baixa intensidade. 
Erosão em sulcos controlada pela direção de xistosidade 
Dificuldade de compactação causada pelas micas e pelo silte; 
Possibilidade de recalques diferenciais em fundações estruturais implantadas 
sobre matacões; 
Baixa aderência dos solos superficiais argilosos. 
Terrenos sensíveis à interferência devido à erodibilidade moderada dos solos e a 
inclinação localizada de suas encostas 

Sensibilidade 
Geoambiental 

MODERADA 

Nota: Ocorrência dos processos: Ocasional - ocorre em alguns locais, de modo fortuito e eventual. 
Frequente - ocorre em vários locais, sendo um processo que se repete no relevo. Generalizado - 
ocorre em muitos locais sendo comum à sua presença.  
Intensidade dos processos: Baixa: processos que afetam pequenas áreas ou tem pouca 
profundidade; Alta: processos que afetam grandes áreas ou tem grandes profundidades; e Média: 
processos que afetam áreas e tem profundidades moderadas. 
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Amorreados Suaves 

Os terrenos Amorreados Suaves, descrito no Quadro 13, são constituídos por relevo de 
Morros suaves e Colinas, que se desenvolvem sobre granitóides; granito e granodiorito 
grossos a porfiríticos; leucogranitóide e metagranitóide; ortognaisses augem granítico; 
gnaisse, granada biotita xisto, níveis de mármore e quartzito, e constituem a parte dissecada 

da superfície de aplanamento mais jovem que caracteriza o Planalto da Borborema.  

Nesses terrenos ocorrem PLANOSSOLO HÁPLICO, PLANOSSOLO NÁTRICO, ARGISSOLO 
VERMELHO-AMARELO, LUVISSOLO CROMICO, NEOSSOLO LITÓLICO e NEOSSOLO 
REGOLÍTICO com susceptibilidade a erosão Forte, tendo-se ainda VERTISSOLO HÁPLICO 

com susceptibilidade a erosão Moderada /Forte e Afloramentos rochosos. 

Os processos de erosão laminar e em sulcos são ocasionais a frequentes e de média 
intensidade, tendo-se ainda a incidência de movimento de massa tipo: escorregamento 
planar, rastejo e queda de blocos ocasionais a frequentes e de baixa intensidade, que 

conferem a esses terrenos Sensibilidade Geoambiental MODERADA a ALTA. 

Quadro 13 – Características e atributos dos Terrenos Amorreados suaves que ocorrem na bacia 
hidrográfica do Rio Capibaribe. 

Unidade de 
Terreno 

AMORREADO SUAVE 

Relevo 

Morros suaves e 
Colinas 

Amplitude: 60 a 240m 
Inclinação: 5 a 17% 

Associação de morros com encostas suaves que 
passam a colinas. Morros de topos convexos estreitos, 
vertentes de perfil contínuo, segmentos retilíneos 
ocasionalmente convexos de inclinação suave, com 
afloramentos rochosos. Colinas de topos convexos, 
vertentes de perfil contínuo com segmentos retilíneos 
por vezes com afloramentos rochosos. Vales erosivos 
abertos e encaixados com canais em rocha, e erosivos 
- acumulativos abertos com planícies fluviais 
descontínuas. Densidade de drenagem média, de 
escoamento sazonal. 

Substrato 
Rochoso e 
Cobertura 
Detrítica 

Biotita gnaisse, granada biotita xisto, níveis de mármore e quartzito (Complexo 
Surubim – Caroalina) 
Ortognaisses tonalíticos a graníticos, hornblenda-biotita gnaisses (Complexo 
Salgadinho) 
Monzonito, sienito, sieno granito, quartzo-sienito (Suíte Intrusiva Terra Nova 
/Turitama e Bom Jardim) 
Ortognaisses bandados e granada biotita-anfibólio gnaisses (Complexo 
Vertentes) 
Ortognaisses diversos metagranitos, metagranodiorito e metamonzodiorito 
(Granitóides indiscriminados) 
Granitoides diversos de posicionamento tectônico duvidoso e natureza química 
indiscriminada (Granitóides indiscriminados) 

 
Solos 

PLANOSSOLO HÁPLICO, PLANOSSOLO NÁTRICO, ARGISSOLO 
VERMELHO-AMARELO, 
LUVISSOLO CROMICO, NEOSSOLO LITÓLICO NEOSSOLO REGOLÍTICO 
VERTISSOLO HÁPLICO 

 
Dinâmica 

Superficial 

Erosão laminar e em sulcos, ocasional a frequente de média intensidade. 
Movimento de massa tipo: escorregamento planar e rastejo ocasional a frequente 
e de baixa intensidade. 

Potencialidades 
Áreas com Aptidão regular para lavoura, com restrições variadas e áreas com 
aptidão boa para pastagem plantada. 

Fragilidades 

Dificuldade de terraplenagem, abertura de valas e fundações devido à alta 
densidade de afloramentos rochosos. 
Possibilidade de recalques diferenciais de fundações de estruturas devidos 
implantação sobre matacões. 
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Unidade de 
Terreno 

AMORREADO SUAVE 

Erosão em sulcos controlada pela direção de xistosidade 
Baixa aderência dos solos superficiais argilosos. 
Terrenos sensíveis à interferência devido à erodibilidade Moderada a Muito Forte 
dos solos e a presença de extensos afloramentos de rocha. 

Sensibilidade 
Geoambiental 

MODERADA / ALTA 

Nota: Ocorrência dos processos: Ocasional - ocorre em alguns locais, de modo fortuito e eventual. 
Frequente - ocorre em vários locais, sendo um processo que se repete no relevo. Generalizado - 
ocorre em muitos locais sendo comum à sua presença.  
Intensidade dos processos: Baixa: processos que afetam pequenas áreas ou tem pouca 
profundidade; Alta: processos que afetam grandes áreas ou tem grandes profundidades; e Média: 
processos que afetam áreas e tem profundidades moderadas. 

 
Amorreados Rochosos 

Os terrenos Amorreados Rochosos, descritos no Quadro 14, são constituídos por relevos 
íngremes fortemente dissecados de Morros e Morrotes e de Morros e Montanhas com 
extensos afloramentos rochosos, que ocorrem principalmente na zona de cabeceira do rio, no 
divisor de águas rio Capibaribe – rio Ipojuca, e fazem parte dos Patamares Orientais da 
Borborema e do Planalto da Borborema.  

Esses terrenos são sustentados por ortognaisses bandados, granitóides; granito e 
granodiorito grossos a porfiríticos; leucogranitóide e metagranitóide; ortognaisses augem 
granítico e caracterizados pelo predomínio de NEOSSOLO LITÓLICO e ARGISSOLO 
VERMELHO-AMARELO e Afloramentos rochosos, tendo-se ainda NEOSSOLO 
REGOLÍTICO, PLANOSSOLO HÁPLICO, LUVISSOLO CROMICO e ARGISSOLO 
AMARELO todos com susceptibilidade a erosão Forte a Muito Forte. 

Os terrenos Amorreados Rochosos apresentam amplitudes de 60 a 450 m, encostas com 
inclinações de 10 a 60%, e extensos afloramentos rochosos, que formam vales erosivos, 
encaixados e muito encaixados, com talvegues entalhados com canais em rocha e blocos, e 
escoamento torrencial no período das chuvas. 

A inclinação elevada das encostas, a presença de solos rasos de susceptibilidade a erosão 
Forte a Muito Forte, e o clima tropical semiúmido, condicionam a ocorrência ocasional a 
frequente com média intensidade de processos de erosão laminar, erosão em sulcos e 
movimentos de massa do tipo: rastejo, escorregamento planar e queda de blocos, que podem 
favorecer a formação de cavernas, grutas e abrigos. 

A inclinação das encostas e a alta energia potencial dos terrenos Amorreados Rochosos são 
fatores que limitam as interferências nesses terrenos, visto que elas desencadeiam processos 
morfodinâmicos intensos, que buscam recompor o equilíbrio e a estabilidade das suas formas 
naturais, o que lhes confere uma Sensibilidade Geoambiental MUITO ALTA. 

Quadro 14 – Características e atributos dos Terrenos Amorreados Rochosos que ocorrem na bacia 
hidrográfica do Rio Capibaribe. 

Unidade de 
Terreno 

AMORREADO ROCHOSO 

Relevo 

Morros e Morrotes 
Amplitude: 60 a 250m 
Inclinação:10 a 60% 

 
Morros e Montanhas 

Amplitude: 150 a 
450m 

Associam-se morros e morrotes de topos estreitos, 
convexos e rochosos. Vertente de perfil descontínuo 
com segmentos retilíneo e/ou convexos íngremes, 
afloramentos de rocha, campos de matacões, corpos 
de tálus e pedimento dissecado no sopé. 
Topos desnivelados, estreitos, e rochosos, formando 
picos e cristas. Perfis de vertente descontínuos, com 
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Unidade de 
Terreno 

AMORREADO ROCHOSO 

Inclinação:15 a 60% segmentos retilíneos e convexos com extensos 
afloramentos de rocha e campos de matacões. 
Vales erosivos, encaixados a muito encaixados. Canais 
erosivos em rocha e blocos. Densidade de drenagem 
média de escoamento sazonal. 

Substrato 
Rochoso e 
Cobertura 
Detrítica 

Ortognaisses bandados e granada biotita-anfibólio gnaisses (Complexo 
Vertentes) 
Ortognaisses tonalíticos a graníticos, hornblenda-biotita gnaisses (Complexo 
Salgadinho) 
Granito e granodiorito, grossos a porfiríticos, dioritos e termos intermediários, 
calciacalinos de alto K e metaluminosos. (Suite Intrusiva Itaporanga / Serra da 
Jararaca e Caruaru-Arcoverde) 
Ortognaisse sienogranítico porfitoclástico e ortognaisse granodiorítico (Suíte 
Serra de Taquaritinga) 
Ortognaisses diversos metagranitos, metagranodiorito e metamonzodiorito 
(Granitóides indiscriminados) 
Granitoides diversos de posicionamento tectônico duvidoso e natureza química 
indiscriminada (Granitóides indiscriminados) 
Ortognaisse tonalítico a granítico, migmatitos e lentes de anfibolito (Complexo 
Pão de açúcar) 
Ortognaisse tonalítico-trondhjemilítico granítico e sianitico Suíte Camalaú) 
Granito e granodiorito, grossos a porfiríticos, dioritos e termos intermediários, 
calciacalinos de alto K e metaluminosos. (Suite Intrusiva Itaporanga / Bezerros) 

Solos 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO e NEOSSOLO LITÓLICO 
NEOSSOLO REGOLÍTICO, PLANOSSOLO HÁPLICO, LUVISSOLO CROMICO 
e ARGISSOLO AMARELO 

Dinâmica 
superficial 

Erosão laminar, em sulcos e rastejo ocasional a frequente de média intensidade. 
Movimentos de massa do tipo: escorregamento planar e queda de blocos são 
ocasionais a frequentes e de média intensidade. 

Potencialidades 

Predominam Áreas para proteção e abrigo da fauna e da flora silvestre, para fins 
de recreação e turismo. 
Presença de cavernas e abrigos que podem ter ou não arte rupestre. 
Áreas restritas com aptidão regular para lavouras com restrições variáveis e com 
aptidão boa para pastagens plantadas. 

Restrições 

Risco de escorregamentos e queda de blocos, devido à exposição do contato 
solo/ rocha, em áreas saturadas ou com surgência d‘água e a desestabilização 
em taludes de corte ou superfície de encosta 
Dificuldade de escavação, cravação de estacas e de terraplanagem devido à 
presença de matacões e afloramentos rochosos; 
Possibilidade de recalques diferenciais de fundações de estruturas devidos 
implantação sobre matacões. 
Erosão em sulcos controlada pela direção de xistosidade 
Terrenos sensíveis à interferência devido à erodibilidade Muito Forte dos solos, 
a presença de extensos afloramentos de rocha e a declividades altas. 

Sensibilidade 
Geoambiental 

MUITO ALTA 

Nota: Ocorrência dos processos: Ocasional - ocorre em alguns locais, de modo fortuito e eventual. 
Frequente - ocorre em vários locais, sendo um processo que se repete no relevo. Generalizado - 
ocorre em muitos locais sendo comum à sua presença.  
Intensidade dos processos: Baixa: processos que afetam pequenas áreas ou tem pouca 
profundidade; Alta: processos que afetam grandes áreas ou tem grandes profundidades; e Média: 
processos que afetam áreas e tem profundidades moderadas. 
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Planícies fluviais 

As Planícies fluviais, descritas no Quadro 15, ocorrem principalmente ao longo do rio 
Capibaribe e seus principais afluentes. Esses terrenos são constituídos por areias finas, 
médias, grossas, micáceas, com grânulos angulosos de quartzo e feldspato, com 
intercalações de seixos e blocos de quartzo, quartzito, granitos e gnaisses, depositados em 
planície de inundação, barras arenosas e de cascalho, em baixios e canais abandonados. A 
esses sedimentos se associam NEOSSOLO FLÚVICO textura indiscriminada, GLEISSOLO 
HÁPLICO de textura arenosa/média e argilosa. 

As Planícies fluviais, no Agreste, durante o período de estiagem têm canal seco com 
alagadiços esparsos, não ocorrendo processos erosivos nem deposicionais. No período das 
chuvas os processos de erosão, transporte e deposição são retomados, passando a ocorrer 
deposição de finos por decantação nas planícies de inundação, deposição em barras, erosão 
lateral e vertical no canal, além de pequenos escorregamentos ocasionais e de baixa 
intensidade, na margem dos canais. Em alguns locais pode ocorrer retrabalhamento eólico 
das areias aluviais. 

Por serem terrenos sujeitos a enchentes sazonais, por apresentarem alagadiços e lençol 
freático elevado, os terrenos de Planícies fluviais são muito sensíveis as interferências 
antrópicas e apresentam alto risco de contaminação. Essas áreas apresentam ainda grande 
vulnerabilidade ao assoreamento, devido à erosão nas encostas adjacentes, causadas 
comumente pelas atividades agrícolas e pecuárias e pela drenagem de estradas. 

Essas características conferem as Planícies Fluviais uma Sensibilidade Geoambiental Alta, 
com aptidão para Áreas de Preservação Permanente (APP), para abrigo e proteção da fauna 
e da flora silvestre e como ambiente para recreação e lazer.  

Quadro 15 - Características e atributos dos terrenos de Planícies Fluviais, que ocorrem na bacia 
hidrográfica do Rio Capibaribe. 

Unidade de 
Terreno 

PLANÍCIES FLUVIAIS 

Relevo 
Planícies fluviais 
Inclinação<2% 
Altitudes variadas 

Áreas planas levemente inclinadas em direção ao 
rio, formada pela planície de inundação, por 
alagadiços e pelo terraço baixo, só inundado em 
cheias excepcionais. 

Substrato 
Rochoso e 
Cobertura 
Detrítica 

Areias finas, médias, grossas, micáceas, com grânulos angulosos de quartzo e 
feldspato, com intercalações de seixos e blocos de quartzo, quartzito, granitos e 
gnaisses. 

Solos 
GLEISSOLO HÁPLICO 
NEOSSOLO FLÚVICO 

Dinâmica 
superficial 

Freático elevado. Enchentes sazonais. 
Canais secos com alagadiços esparsos, não ocorrendo processos erosivos nem 
de deposição na estiagem. 
Retrabalhamento eólico das areias aluviais, ocasional . 
Erosão lateral e vertical do canal, deposição de finos durante as enchentes por 
decantação e de areias e seixos por acréscimo lateral, nas enchentes 
Erosão laminar e em sulcos localizadas e de baixa intensidade. 

Potencialidades 

Áreas com aptidão regular para lavouras com restrições variadas (Agreste) e 
áreas com aptidão boa para lavouras (Zona da Mata) 
Áreas aptas para a proteção e abrigo da fauna e da flora silvestre, para fins de 
recreação e turismo. 
Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Restrições 
Solos moles com estabilidade precária das paredes de escavação, recalque de 
fundações, danificação das redes subterrâneas por recalque 
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Unidade de 
Terreno 

PLANÍCIES FLUVIAIS 

Áreas inadequadas ao recebimento de efluentes, aterros sanitários, lagoas de 
decantação e outros usos correlatos, devido à presença do nível freático próximo 
à superfície e a porosidade elevada dos solos que favorece a contaminação. 
Riscos de inundação pluvial e fluvial, assoreamento e a contaminação. 

Sensibilidade 
Geoambiental 

ALTA 

Nota: Ocorrência dos processos: Ocasional - ocorre em alguns locais, de modo fortuito e eventual. 
Frequente - ocorre em vários locais, sendo um processo que se repete no relevo. Generalizado - 
ocorre em muitos locais sendo comum à sua presença.  
Intensidade dos processos: Baixa: processos que afetam pequenas áreas ou tem pouca 
profundidade; Alta: processos que afetam grandes áreas ou tem grandes profundidades; e Média: 
processos que afetam áreas e tem profundidades moderadas. 

 
2.1.5. Hidrografia 

A bacia do rio Capibaribe está localizada na porção norte-oriental do Estado de Pernambuco, 
entre as coordenadas 34o50’ e 36o 45’ W e 7°40’ e 8°20’ S. Nasce nas serras do município de 
Poção, tem 280 quilômetros de extensão e sua bacia tem uma área de aproximadamente 
7.454,88 km². Possui cerca de 74 afluentes, 13 reservatórios com capacidade máxima acima 
de 1 milhão de m³ e banha 42 municípios pernambucanos. 

O rio Capibaribe tem como principais afluentes da margem direita os riachos Aldeia Velha, 
Tabocas, Carapotós, das Éguas, Cassatuba, Grota do Fernando, Goitá, Mimoso, da Onça e 
os rios Cachoeira, Cotunguba, Goitá e Tapacurá. Na margem esquerda os principais 
tributários são os riachos Jundiá, do Pará, da Tapera, do Arroz, da Topada, Caiaí, Jataúba, 

Doce e Manso e o rio Camaragibe ou Bezouro. 

A bacia hidrográfica limita-se ao norte com o Estado da Paraíba, e com as bacias dos rios 
Tracunhaém, Arataca, Botafogo, Timbó, e grupo de bacias de pequenos rios litorâneos. Ao 
sul com a bacia dos rios Ipojuca, Jaboatão e Pirapama, tendo sua foz na cidade do Recife, 

onde forma estuário, hoje totalmente alterado pela urbanização. 

A bacia do Rio Capibaribe tem orientação geral Leste-Oeste, que se reflete na direção do Rio 
Capibaribe e de seu afluente o riacho Jataúba, e evidencia o condicionamento da estruturação 
tectônica regional, em que a bacia está inserida. 

Trata-se de uma bacia assimétrica, com afluentes mais desenvolvidos na margem direita, 
onde também se encontram os relevos mais elevados e dissecado, sugerindo um 
basculamento tectônico regional, com áreas mais elevadas no sul, e áreas mais rebaixadas e 
aplanadas a norte da bacia. 

O rio Capibaribe e seus afluentes da margem direita apresenta preferencialmente direção NE-
SW, associados a presença de estruturas (falhas e zonas de cisalhamento) que também 
condicionam a presença de inúmeras serras alinhadas nessa direção.  

O rio Capibaribe e, seu afluente, o riacho Jataúba se mantém na direção geral leste-oeste, 
até a localidade de Paudalho, quando o rio Capibaribe inflete para sul passando a apresentar 
orientação NW-SE. 

2.1.6. Pedologia 

Os estudos dos solos compreenderam a identificação e caracterização das unidades de 
mapeamento de solos que ocorrem na área da bacia, que foram descritas com base no 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da EMBRAPA (SANTOS et al., 2006). Os 
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estudos pedológicos foram também utilizados para a caracterização das principais 
associações de solo e relevo e para a avaliação do grau de susceptibilidade a erosão dos 
solos. 

Essa análise foi feita por compilação dos dados cartográficos e bibliográficos sobre os solos 
da área de estudo, enfatizando-se sua relação com o substrato rochoso e o relevo, o seu 
papel no condicionamento dos processos da dinâmica superficial (susceptibilidade a erosão) 
e na recuperação de áreas degradadas. 

Na bacia do Rio Capibaribe foram reconhecidas as seguintes unidades de mapeamento de 
solo: Argissolo Amarelo, Argissolo Vermelho, Argissolo Vermelho-Amarelo, Cambissolo 
Háplico, Espodossolos Humilúvico, Gleissolo Háplico, Latossolo Amarelo, Luvissolo Crômico, 
Neossolo Flúvico, Neossolo litólico, Neossolo Regolítico, Neossolo Quartzoarênico, 
Planossolo Háplico, Planossolo Nátrico, e Vertissolo Háplico (PERNAMBUCO, 2010).  

A distribuição dessas unidades de mapeamento de solo na bacia é apresentada no (Mapa de 

Solos da Bacia do Rio Capibaribe /Plano Hidroambiental, PERNAMBUCO, 2010). 

Classes de Solos 

Argissolos  

Os Argissolos são solos minerais, que apresentam acúmulo de argila em subsuperfície, 
tipificado pelo horizonte B textural (Bt), que apresenta transição clara, abrupta ou gradual 
entre os horizontes A e Bt. São solos bem desenvolvidos e drenados, profundos a muito 
profundos. Apresenta sequência de horizontes do tipo: A-E-Bt-C-R ou A-Bt- C- R. Exibe cores 
amarelas, vermelho- amarelas e vermelhas.  

ARGISSOLOS AMARELOS 

Esses solos que ocorrem preferencialmente nas áreas mais úmidas da bacia hidrográfica, são 
solos profundos, que predominam, e solos muito profundos, são distróficos e álicos.  Tem 
horizonte A proeminente e A moderado. A textura mais frequente é a média/argilosa, podendo 
variar de arenosa/média a média/muito argilosa, raramente com cascalho. O relevo varia de 
suave ondulado a ondulado e montanhoso. São solos de muito baixa a média fertilidade 
natural, sendo que as maiores restrições estão associadas com os relevos forte ondulados e 
montanhosos. (ARAUJO FILHO, et al 2000). 

Esses solos ocorrem principalmente nas áreas mais úmidas no baixo curso do Rio Capibaribe, 
associado a relevos de Colinas médias e pequenas e Colinas pequenas e Morrotes. 

ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 

Nas áreas úmidas da bacia hidrográfica, os Argissolos Vermelho-Amarelos são profundos a 
muito profundos, tem horizonte A moderado a proeminente, textura é média/argilosa, e 
ocorrem em relevo plano a suave ondulado. Solos bem a moderadamente drenados, são: 
forte à moderadamente ácidos e apresentam baixa fertilidade natural. 

Nas áreas mais secas os Argissolos Vermelho-Amarelos, são solos pouco profundos e rasos, 
com horizonte A moderado ou fraco. Tem texturas média/média, média/argilosa e média 
/muito argilosa todas normalmente com cascalhos e por vezes cascalhentas, com ou sem fase 
de pedregosidade, e ocorrem em relevos Forte Ondulado e Montanhoso e secundariamente 
em relevo Ondulado e Suave Ondulado. São solos eutróficos, moderadamente ácidos e 
praticamente neutros e com muito baixa a média fertilidade natural, sendo a maior restrição 
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os relevos, forte ondulado e montanhoso em que se desenvolvem (ARAUJO FILHO, et al 

2000). 

Nas áreas secas do médio e alto curso do Rio Capibaribe, esses solos ocorrem principalmente 
associados a relevos de Morros e Montanhas e de Morros e Morrotes, ocorrendo também em 
relevo de Colinas médias e pequenas e de Morros suaves e Colinas. 

ARGISSOLO VERMELHO 

Os Argissolos Vermelhos, na bacia do Rio Capibaribe tem ocorrência muito restrita associada 
as áreas mais secas. São solos com horizonte A moderado e A fraco, são rasos a pouco 
profundos, tem texturas média / média e média /argilosa, com cascalho a cascalhenta, com 
ou sem fase de pedregosidade. Quando pouco profundos a profundos a textura torna-se 
menos cascalhenta e a fase epipedregosa diminui, o relevo varia de plano a ondulado. São 
solos de média fertilidade natural (ARAUJO FILHO, et al 2000). 

Cambissolos 

Solo pouco desenvolvido com presença de horizonte B incipiente (Bi), tendo como material 
de origem rochas e sedimentos diversificados. Possui grande heterogeneidade de atributos 
morfológicos, físicos, químicos e mineralógicos. Apresenta minerais primários facilmente 
alteráveis na massa do solo. Sequência de horizontes do tipo: A – Bi - C - R ou A – Bi -C.  

Solo com boa reserva de nutrientes e capacidade de armazenamento de água. Apresenta 
bom potencial para a agricultura irrigada, especialmente aqueles desenvolvidos de rochas 
calcárias. Suas principais limitações são: risco de inundação no ambiente de várzea (planície 
de inundação), alto teor de alumínio trocável, risco de erosão, pedregosidade e rochosidade, 

e associação com relevo forte ondulado. (MARQUES et al, 2014). 

Com relação ao tipo de horizonte A, no semiárido, predomina o do tipo A fraco e A moderado 
e na zona úmida costeira, o do tipo A moderado e em poucos casos A proeminente.  

CAMBISSOLO HÁPLICO 

São solos com horizonte A fraco a moderado, tem texturas arenosa a média, relevo plano e 
suave ondulado. São solos com potencial agrícola alto, médio e baixo, sendo as principais 
restrições a alta pegajosidade da argila, os níveis elevados de sodicidade, a pedregosidade 
e/ou rochosidade, a profundidade e déficit hídrico (ARAUJO FILHO, et al 2000). 

Esses solos têm ocorrência restrita, na área seca da bacia hidrográfica, estando associado a 
relevos de Colinas médias e pequenas e de Morros suaves e Colinas. 

Espodossolos 

Solo profundo a muito profundo com nítida diferenciação de horizontes no perfil. Possui 
acumulação iluvial de matéria orgânica, com ou sem ferro e/ou alumínio formando horizonte 
B espódico. Sequência de horizontes do tipo: A -E - Bh – Bsm ou A – E – Bh. Suas limitações 
de uso estão associadas com a textura arenosa, fertilidade natural muito baixa, drenagem 
moderada e imperfeita, presença de camada de impedimento e risco elevado de 

contaminação do lençol freático e de alagamento (MARQUES et al, 2014).  

ESPODOSSOLOS HUMILÚVICO 

Os Espodossolos humilúvicos são solos desenvolvidos sobre sedimentos arenosos do Grupo 
Barreiras, apresentam horizonte A moderado e proeminente, apresentando normalmente 
horizonte B espódico, com espessuras de 50 a 150 cm. A textura é arenosa ou média, maciça 
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coesa, dura, não plástica e não pegajosa. Relevo plano e suave ondulado (ARAUJO FILHO, 

et al 2000). 

Esses solos têm ocorrência restrita, no divisor de águas rio Capibaribe – rio Botafogo, a norte 
de Paudalho, estando associado a relevo de Superfície aplanadas e Colinas amplas e médias. 

Gleissolos 

Solo mal a muito mal drenado com horizonte glei. Desenvolvido sobre sedimentos colúvio -
aluviais sob hidromorfismo permanente ou sazonal. Apresenta cor acinzentada e relevo plano 
em ambiente de várzea (planície de inundação) e baixadas. Sequência de horizontes do tipo: 
A -Cg -C; A - Btg ou Big - C; H - Cg - C ou A - H - Cg. Fertilidade natural média a alta e permite 
mecanização agrícola se drenado artificialmente. Suas limitações devido aos problemas de 
drenagem são riscos de inundação, acidez elevada pelo manejo inadequado e de 
contaminação de cursos d’água e do lençol freático (MARQUES et al, 2014). 

GLEISSOLO HÁPLICO 

Na bacia esses solos ocorrem ao longo das planícies fluviais do Rio Capibaribe e de seus 
afluentes, tendo maior desenvolvimento no baixo curso do rio. Esses solos desenvolvem-se 
sobre sedimentos argilosos, argilo-arenosos e arenosos, com ou sem matéria orgânica 
depositados nas planícies fluviais e coluvio-aluviais. 

Latossolos 

Solo bem desenvolvido, profundo e bem drenado com horizonte B latossólico (Bw). Apresenta 
características morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas uniformes no perfil. Ocorre 
comumente em relevo suave ondulado a plano. Sua sequência de horizonte é do tipo A - Bw 

- C. 

Exibe cores vermelhas, vermelho-amarelas, amarelas, acinzentadas ou brunadas. 
Apresentam alta capacidade de armazenamento de água e efluentes, e bom potencial para 
uso e mecanização agrícola e agricultura irrigada. Possui fertilidade natural baixa, problemas 
com fixação de fósforo e coesão natural em algumas unidades amarelas, nos Tabuleiros 
Costeiros (MARQUES et al, 2014).  

LATOSSOLO AMARELO 

São solos profundos a muito profundos, bem drenados, tem horizonte A moderado e 
proeminente, com predominância de textura argilosa a muito argilosa e raramente média. 
Relevo plano a suave ondulado e ondulado. São solos álicos e distróficos, com muito baixa 
fertilidade natural, forte a moderadamente ácidos, e que apresentam coesão natural (ARAUJO 
FILHO, et al 2000). 

Esses solos ocorrem principalmente na zona úmida do baixo curso do Rio Capibaribe, 
associado a relevos de Superfície aplanadas e Colinas amplas e médias, Colinas médias e 
pequenas e de Colinas pequenas e Morrotes. 

Luvissolo 

Solo raso a pouco profundo, típico de ambiente semiárido, rico em bases e com argila de 
atividade alta. Apresenta acúmulo de argila em subsuperfície, caracterizado pelo horizonte Bt. 
Possui nítida diferenciação entre os horizontes A e Bt, em função da cor, textura e estrutura. 
Apresenta sequência de horizontes do tipo: A - E - Bt - C - R ou A - E - Bt - C – R. Solo rico 
em nutrientes (Ca, Mg e K) com reação variando de moderadamente ácida a neutra. Os solos 
mais profundos podem ser irrigados com restrições. Como limitação ao uso apresentam: alta 
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susceptibilidade à erosão, pedregosidade superficial comum, pequena profundidade efetiva, 
consistência muito dura quando seco, e muito pegajosa quando molhada e risco de 
salinização e de solonização (MARQUES et al, 2014). 

LUVISSOLO CROMICO 

São solos pouco profundos, tem horizonte A moderado, textura média/argilosa, apresentam 
pedregosidade superficial em quantidade pequena a moderada. Relevo suave ondulado e 
ondulado (ARAUJO FILHO, et al 2000). 

Esses solos têm amplo desenvolvimento no alto e médio curso do Rio Capibaribe, na região 
do agreste, estando associados a relevos de Colinas médias de pequenas e de Morros suaves 

e Colinas. 

Neossolo Flúvico 

Solo profundo derivado de sedimentos fluviais. Solo estratificado com variação de textura e 
do teor de carbono orgânico em profundidade. Sequência de horizontes do tipo: A - 2C1 -3C2 
- 4C3 - 5C4. Fertilidade natural média alta, relevo plano, que permite a mecanização agrícola, 
e bom potencial para agricultura, inclusive irrigada. Apresenta alto risco de inundação 
periódica, salinização e solonização, restrição de drenagem ou de uso agrícola devido a 
legislação ambiental (MARQUES et al, 2014). 

Esses solos ocorrem em planícies fluviais e de inundação ao longo do rio Capibaribe e de 
seus afluentes, tendo ampla distribuição no alto curso, onde predomina horizonte A moderado 
e fraco, e no baixo curso do rio onde o horizonte A é moderado. 

Neossolo Litólico 

Solo raso e geralmente pedregoso. Apresenta contato lítico dentro de 50 cm de profundidade. 
Forma-se a partir de qualquer tipo de rocha, associado comumente a um relevo movimentado. 
Solo com nítido predomínio de atributos físicos, químicos e mineralógicos herdados do 
material de origem. Sequência de horizontes típicos: A-C-R ou A-R. Fertilidade natural alta 
quando derivado de rochas básicas e/ou de calcários. Pode ser usado como material de 
empréstimo (piçarreira) para construção civil. Apresenta muitas limitações para o uso agrícola 
e não agrícola, tais como: pequena profundidade, pequena capacidade de armazenamento 
de água, pedregosidade e rochosidade generalizada e alta susceptibilidade à erosão 

(MARQUES et al, 2014). 

Nas áreas mais secas esses solos são predominantemente eutróficos, apresentam horizonte 
A moderado, textura média, diversos níveis de pedregosidade superficial e quase sempre 
estão associados a afloramentos rochosos. Nas áreas mais úmidas são solos eutróficos a 
distróficos, tem horizonte A moderado, textura média com cascalho em pequena e média 
quantidade (ARAUJO FILHO, et al 2000). 

Os Neossolos litólicos ocorrem principalmente no alto e médio curso do Rio Capibaribe 
associado ao relevo de Morros e Montanhas, de Morros e Morrotes e de Morros suaves e 

colinas.  

Neossolo Regolítico 

Solo típico do ambiente semiárido do nordeste brasileiro. Possui minerais primários de fácil 
alteração em quantidades significativas na massa do solo. Apresenta textura arenosa a média 
e pequena diferença entre horizontes no perfil. Sequência de horizontes do tipo: A-C-R ou A-
C. Possui geralmente uma boa reserva de nutrientes para vegetais, apresenta potencial baixo 



         
                                                                                                                    

Produto 1 – Diagnóstico da Bacia do Rio Capibaribe - PE – Pág.:   58 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Recursos Hídricos 

a médio para agricultura irrigada, drenagem boa a moderada em relevo pouco movimentado, 
o que permite mecanização agrícola. Apresenta baixa fertilidade natural e baixa capacidade 
de retenção de água, baixos teores de matéria orgânica e em alguns casos, pequena 
profundidade efetiva (MARQUES et al, 2014). 

Os Neossolos Regolíticos ocorrem formando manchas no alto e no médio curso do Rio 
Capibaribe, associado a relevo de Colinas médias e pequenas e Morros suaves e Colinas e 
localmente ao relevo de Morros e Morrotes. Nas áreas mais secas predominam os Neossolos 
Regolíticos Eutróficos, sendo predominantemente distróficos nas áreas mais úmidas. 

Neossolo quartzârenico 

Solo derivado de rochas ou sedimentos de natureza essencialmente quartzosa. Apresenta 
textura arenosa até, 1,5 m de profundidade. Ocorre em relevo suave ondulado e apresenta 
pequena diferenciação entre horizontes no perfil. Sequência de horizonte do tipo: A-C. Possui 
potencial baixo a médio para a agricultura, grande profundidade efetiva, forte a 
excessivamente drenado e permite mecanização agrícola. Como fator limitante, apresenta 
baixa a muito baixa capacidade de retenção de água, fertilidade natural muito baixa, baixos 
teores de matéria orgânica e elevado risco de contaminação do lençol freático (MARQUES et 
al, 2014). 

Esses solos têm ocorrência muito restrita na bacia, estando associado ao relevo de Superfície 
aplanadas e Colinas amplas e médias, sustentado por sedimentos do Grupo Barreiras. 

Planossolo 

Solo com acúmulo significativo de argila em subsuperfície (horizonte B plânico). Apresenta 
transição abrupta entre os horizontes A ou E, e o B plânico subjacente. O horizonte B possui 
estrutura colunar, prismática, em blocos, maciça ou combinações dessas formas. Solo 
imperfeitamente a mal drenados e de cor pálida. Ocorrência dominante em relevo suave 
ondulado e plano. Sua sequência típica de horizontes é do tipo: A-E-Bt-C-R ou A-E-2Bt-2C-
2R. Seu potencial para uso agrícola dependa da espessura dos horizontes A+E. Pode ser 
usado também para cerâmica. Fatores limitantes: drenagem restrita, alta susceptibilidade à 
erosão, elevado risco de salinização e de solonização, consistência dura a extremamente dura 
no horizonte B plânico, pequena profundidade efetiva e pedregosidade superficial (MARQUES 

et al, 2014). 

PLANOSSOLO HÁPLICO 

Os Planossolos Háplicos têm horizonte A fraco com baixo teor de matéria orgânica, tem 
textura arenosa com ou sem cascalho. O horizonte B plânico tem textura argiloarenosa ou 
argilosa ambas com cascalho. Esses solos desenvolvem-se sobre rochas do embasamento 
cristalino e apresentam normalmente processos de erosão laminar e de erosão em sulco 
localizada. (ARAUJO FILHO, et al 2000). 

Esses solos ocorrem principalmente no médio curso do rio Capibaribe, estando associado a 

relevos de Colinas médias e pequenas e de Morros suaves e Colinas. 

PLANOSSOLO NÁTRICO 

Os Planossolos Nátricos apresentam horizonte plânico com caráter sódico imediatamente 
abaixo do horizonte A ou E. são solos imperfeitamente a mal drenados, apresentam gradiente 
textural (A/B), e permeabilidade lenta no horizonte B plânico. O horizonte A é fraco e tem 
textura arenosa. Horizonte B plânico tem textura argiloarenosa a argilosa (ARAUJO FILHO, 
et al 2000). 
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Esses solos predominam no alto curso do Rio Capibaribe, estando associado a relevo de 

Colinas medias e pequenas. 

Vertissolo 

Solo argiloso a muito argiloso com alto teor de argilas expansivas e de bases trocáveis, com 
pronunciada mudança de volume conforme o teor de água, solo pouco desenvolvido com 
presença obrigatória do horizonte vértico. Apresenta feições marcantes como superfícies de 
fricção e abertura de fendas no período seco. Sequência de horizontes tipo: A-Cv-C-R; A-Cv-
C ou A-Bv-C-R. Possui alta fertilidade e alta disponibilidade de nutrientes, ocorre em relevo 
pouco movimentado, e apresenta potencial médio para agricultura irrigada. Suas limitações 
são: elevada plasticidade e pegajosidade, risco de salinização e da solonização, consistência 
dura e extremamente dura, dificuldade de manejo do solo com uso de máquinas, e danos em 
construções e benfeitorias rurais (MARQUES et al, 2014). 

VERTISSOLO HÁPLICO 

Solos com horizonte A moderado e textura média, horizonte B tem textura argilosa e argilo-
siltosa, geralmente expansiva. Esses solos ocorrem no médio curso do Rio Capibaribe em 
relevo de Colinas medias e pequenas sustentadas por rochas metabásicas, e de Morros 
suaves e Colinas, sustentadas por granitoides. 

Suscetibilidade dos Solos à Erosão 

A classificação da suscetibilidade à erosão dos solos descritos no mapa de Solos da Bacia 
Hidrográfica do rio Capibaribe foi elaborada com base nos dados da plataforma Geoinfo da 
Embrapa, e foi determinada a partir da análise da interação dos fatores erodibilidade dos solos 

e características do relevo (DEL’ARCO et al., 1992). 

Para a caracterização da suscetibilidade à erosão foram usadas basicamente informações 
sobre as características dos solos, em contraposição às características do relevo, para 
estabelecer as categorias de suscetibilidade natural à erosão superficial das terras. 

Os fatores declividade e comprimento de rampa foram considerados, na descrição dos solos, 
como parte integrante de cada unidade de mapeamento, sendo diferenciadas as seguintes 
classes de relevo: plano (declives de 0 a 3%); suave ondulado (declives de 3 a 8%); ondulado 
(declives de 8 a 20%), forte ondulado (declives de 20 a 45 %), e escarpado e montanhoso 

(declives maiores que 45%). 

Os solos foram agrupados em classes de erodibilidade2 distintas com base em resultados 
quantitativos experimentais constantes na literatura especializada e na análise de suas 
características intrínsecas (DEL’ARCO et al., 1992). As classes de erodibilidade dos solos são 

descritas no Quadro 16. 

Para definição das classes de suscetibilidade à erosão superficial, procedeu-se à análise da 
interação dos fatores erodibilidade dos solos e características do relevo, conforme 
apresentado no Quadro 19. As características de cada classe de susceptibilidade a erosão 
são descritas no Quadro 17. A suscetibilidade à erosão dos solos da bacia é apresentada no 
Quadro 18. 

 
2 Erodibilidade refere-se ao fator ou capacidade medida de diferentes tipos de solo ou terrenos geológicos de 
serem erodidos por um determinado agente geológico com definida intensidade de ação. 
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Os critérios utilizados nesta avaliação não se aplicam aos Gleissolos, Organossolos e 
Neossolos Flúvicos, que ocorrem em relevos planos associados a planícies fluviais, planícies 
de inundação e alagadiços, onde predominam processos de deposição. 

Quadro 16 - Classes de erodibilidade dos solos estabelecidas com base em Del’arco et al. (1992). 

ERODIBILIDADE CARACTERÍSTICAS TIPOS DE SOLOS 

Ligeira 

Nesta classe constam solos homogêneos, 
profundos, com horizonte B latossólico de 
textura argilosa e livres de cascalhos ou 
concreções. 

Latossolos argilosos 

Moderada 

Nesta classe constam solos homogêneos, 
profundos, com horizonte B latossólico ou B 
textural, de textura média tendendo para 
arenosa, ou textura arenosa em todo o perfil. 
Em geral, apresentam baixos valores de 
erodibilidade calculada. 

Latossolos de textura média, 
Argissolos de textura arenosa 
/média ou média/argilosa 
Gleissolos, 
Neossolos Quartzarênicos, 
Espodossolo 
Vertissolos 

Forte 

Nesta classe constam solos relativamente 
profundos, porém, com algum tipo de 
impedimento físico à permeabilidade interna, 
como horizonte B textural de textura argilosa, 
descontinuidade litológica, mudança textural 
abrupta ou gradiente textural elevado. Em 
geral, apresentam valores intermediários de 
erodibilidade calculada. 

Argissolos, 
Nitossolos, 
Plintossolos, 
Neossolos Flúvicos 
Luvissolo 
Planossolos 

Muito Forte 

Nesta classe constam solos de pequena 
profundidade, associada a elevados teores de 
silte e ocorrência de outros elementos 
restritivos à drenagem. Em geral, apresentam 
altos valores de erodibilidade calculada. 

Cambissolos, 
Neossolos Litólicos e 
Neossolos Regolíticos 

Fonte: Del’arco et al. (1992). 

 
Quadro 17 - Classes de suscetibilidade à erosão, obtidas pela relação entre a erodibilidade dos solos 
e a declividade do relevo 

ERODIBILIDADE 
DOS SOLOS 

TIPOS DE RELEVO 

Plano 
Suave 

Ondulado 
Ondulado 

Forte 
Ondulado 

Escarpado/ 
Montanhoso 

Ligeira Ligeira Ligeira 
Ligeira/ 

Moderada 
Moderada/ 

Forte 
Forte 

Moderada 
Ligeira/ 

Moderada 
Moderada 

Moderada/ 
Forte 

Forte 
Forte/ 

Muito Forte 

Forte 
Moderada 

 
Moderada/ 

Forte 
Forte 

Forte/ 
Muito Forte 

Muito Forte 

Muito forte 
Moderada 

 
Moderada/ 

Forte 
Forte Muito Forte Muito Forte 

Fonte: Del’arco et al. (1992). 
 

Quadro 18 - Características e atributos das classes de susceptibilidade à erosão. 

SUSCETIBILIDADE 
À EROSÃO 

CARACTERÍSTICAS 

Ligeira 

Corresponde a áreas de solos caracterizados como de muito fraca a fraca 
erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo plano e/ou suave ondulado. 
As terras assim caracterizadas são constituídas, em sua maioria, por solos de 
considerável permeabilidade. 

Ligeira / Moderada 
Corresponde, na área, a terras constituídas por solos caracterizados como de 
moderada erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo plano. 
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SUSCETIBILIDADE 
À EROSÃO 

CARACTERÍSTICAS 

Moderada 

Corresponde, na área, a terras constituídas por solos caracterizados como de 
forte e muito forte erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo plano, e 
por solos caracterizados como de moderada erodibilidade, ocorrendo em 
condição de relevo suave ondulado. 

Moderada/ 
Forte 

Corresponde, na área, a terras constituídas por solos caracterizados como de 
forte e muito forte erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo suave 
ondulado, e solos caracterizados como de moderada erodibilidade, ocorrendo 
em condição de relevo ondulado. 

Forte 

Corresponde a áreas de solos caracterizados como de forte e muito forte 
erodibilidade, ocorrendo em áreas de relevo ondulado, e de solos 
caracterizados como de moderada erodibilidade, ocorrendo em condição de 
relevo forte ondulado. 

Forte / 
Muito Forte 

Corresponde a áreas de solos caracterizados como de forte erodibilidade, 
ocorrendo em áreas de relevo forte ondulado. 

Muito Forte 

Corresponde a áreas de solos caracterizados como de muito forte 
erodibilidade, ocorrendo em condição de forte ondulado, e áreas de solos 
caracterizados como de forte e muito forte erodibilidade, ocorrendo em 
condição de relevo escarpado/montanhoso.  

Especial 

Corresponde a áreas constituídas por material não suscetível à ação de 
processos erosivos, como alguns tipos de terreno (Afloramentos de Rocha) e 
áreas de planícies de inundação e ilhas de rios, que são áreas submetidas a 
uma dinâmica hídrica especial, com alternância de períodos de cheia e 
períodos de seca, que sobrepujam em importância a vulnerabilidade natural 
determinada pelas demais características do ambiente. 

Fonte: Del’arco et al. (1992). 

 

Quadro 19 - Classes de solos e grau de susceptibilidade à erosão na bacia do Rio Capibaribe. 

SOLO PREDOMINANTE 
(Erodibilidade) 

RELEVO 
GRAU DE 

SUSCEPTIBILIDADE 
À EROSÃO 

LATOSSOLO AMARELO 
textura argilosa muito argilosa 

(Ligeira) 

Suave ondulado (Cmp e 
SaCam) 

Ligeira 

Ondulado (CpMT) Ligeira /Moderada 

NEOSSOLO QUARTZARÊNICO 
ESPODOSSOLO textura arenosa 

VERTISSOLO HÁPLICO 
textura argilosa a muito argilosa 

(Moderada) 

Plano (SaCam) Ligeira / Moderada 

Suave ondulado (Cmp) Moderada 

Ondulado (MsC) Moderada /Forte 

ARGISSOLO AMARELO 
textura média /argilosa 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO, 
ARGISSOLO VERMELHO 

textura média/argilosa e 
média /muito argilosa 
com ou sem cascalho 

LUVISSOLO CROMICO 
textura média/argilosa e pedregosidade 
PLANOSSOLO HÁPLICO e NÁTRICO 

textura arenosa/ média ou argilosa 
(Forte) 

Suave ondulado (Cmp) Moderado /Forte 

Ondulado (MsC e CpMT) Forte 

Forte ondulado (MMT) 
Montanhoso (MMH) 

Forte / Muito forte 

CAMBISSOLO HÁPLICO textura arenosa e 
média 

NEOSSOLO REGOLÍTICO 
textura arenosa a média 

NEOSSOLO LITÓLICO textura média 
(Muito Forte) 

Suave ondulado (Cmp) Moderado / Forte 

Ondulado (MsC e CpMT) Forte 

Forte ondulado (MMT) 
Montanhoso (MMH) 

Muito forte 
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2.2. MEIO BIÓTICO 

A bacia do Capibaribe está inserida em dois biomas brasileiros: grosso modo, o primeiro terço, 
que inclui a foz do rio Capibaribe até a latitude final da sub-bacia do Tapacurá, no trecho 
sudeste da drenagem principal, insere-se no bioma Mata Atlântica, enquanto os outros 67% 

do sistema estão no bioma Caatinga.  

Dentro do bioma Mata Atlântica, na chamada Zona da Mata Pernambucana, a bacia do 
Capibaribe era originalmente recoberta por uma pequena faixa de vegetação pioneira 
litorânea, em especial os manguezais e formações associadas da zona estuarina, e por 
fitofisionomias florestais ombrófilas densas, ombrófilas abertas e estacionais semideciduais 
dispostas num gradiente de orientação leste oeste pelo restante da área. Essas formações 
florestais estão compreendidas do Centro de Endemismo Pernambuco, porção única das 
florestas atlânticas que se estende pelo litoral dos estados nordestinos de Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, sendo caracterizada pela presença de espécies 
exclusivas (endêmicas) de aves, anfíbios, abelhas-de-orquídeas, besouros, borboletas, 
mamíferos, e também em diversos grupos da flora.  

Já no bioma Caatinga, a vegetação original da bacia era composta predominantemente por 
formações do chamado Agreste, xerófila, porém submetida a um menor estresse hídrico do 
que as fitofisionomias arbustivas caducifólias espinhosas da Caatinga sensu stricto, em 
função da distância até o oceano e de peculiaridades do relevo natural. O relevo diversificado 
da bacia do Capibaribe aumenta significativamente a sua variabilidade fitofisionômica: ao 
longo dos cursos d’água perenes predominavam estreitos cordões ciliares de florestas 
estacionais semideciduais e deciduais, com caatinga arbórea se desenvolvendo nas planícies 
e vertentes menos inclinadas, e caatinga arbóreo-arbustiva com maior incidência de espécies 
xerófitas nas vertentes mais declivosas, com maior estresse hídrico em função do solo raso e 
presença de afloramentos rochosos. Nas serras mais altas, a combinação de umidade e 
topografia permitia o desenvolvimento dos chamados “brejos de altitude”, que são encraves 
de floresta ombrófila aberta ou estacional semidecidual típicas do bioma Mata Atlântica. Tais 
brejos são bastante peculiares e importantes para a conservação da biodiversidade por 
conterem populações relictuais e até espécies endêmicas, testemunhos de períodos de clima 
mais úmido em que as florestas atlânticas se estendiam mais para o interior do país 
(ANDRADE-LIMA 1982, BIGARELLA et al. 1975). A Figura 21 ilustra um perfil esquemático 
das principais fitofisionomias existentes na bacia do Capibaribe. 
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Figura 21 – Perfil Esquemático de Vegetação ilustrando a distribuição das principais fitofisionomias ao 

longo da Bacia do Capibaribe. 
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Não existe na literatura uma análise da evolução da transformação da cobertura vegetal da 
bacia como um todo ao longo do tempo, apenas informações pontuais e os dados mais 
recentes, que podem ser obtidos através do MapBiomas (Quadro 20, ver também item 2.7). 
Nos dias de hoje, a vegetação natural da maior parte da bacia do Capibaribe (66%) se 
encontra alterada, com elevado grau de antropização, em função dos surtos de ocupação 
desordenada a que vem sendo submetida desde sua colonização. O mapeamento do Plano 
Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe (PERNAMBUCO, 2010) (Figura 22) 
indicou formações de vegetação nativa em diferentes níveis de alteração recobrindo 42,9% 
da bacia. De lá para cá esse percentual encolheu ainda mais, e, ao longo da última década, 
uma parte significativa da vegetação de Caatinga remanescente foi suprimida ou alterada por 
atividades agrossilvipastoris (ver item 2.7), pelo que o levantamento mais atual do MapBiomas 
(2018) (o Quadro 20 e Figura 23) indica a presença de 33,42% de vegetação natural 
remanescente, sendo aproximadamente 2,15% de Mata Atlântica costeira, 1,81% em brejos 

de altitude e 29,46% de vegetação savânica de caatinga (vertambém o mapa do anexo V).  

Quadro 20 - Remanescentes de vegetação nativa na bacia do rio Capibaribe. 

Fitofisionomia Área Remanescente (ha) Porcentagem 

Mata Atlântica Costeira 16.031,34 2,15 

Mata Atlântica - Brejos de Altitude 13.434,19 1,81 

Caatinga 219.241,10 29,46 

Mangue 11,07 0,00 

Afloramentos Rochosos 23,92 0,00 

Apicum 0,89 0,00 

Total 248.742,51 33,42 

Fonte: MapBiomas - www.mapbiomas.org. 

Inventários gerais sobre a biota presente na bacia não estão disponíveis na literatura, mas 
uma série de trabalhos publicados sobre diversos fragmentos remanescentes em diferentes 
seções permitem obter um panorama da sua diversidade biológica. No que se refere à fauna, 
há registro na bacia de 63 espécies ameaçadas de extinção e ocorrência potencial de outras 
4 (Anexo I) e, na flora, há endemismos e espécies ameaçadas em grupos específicos, como 
as bormélias associadas aos brejos de altitude discutidas no respectivo item. A seguir serão 
resumidos os principais aspectos da biota nativa, subdividida nas principais formas 
vegetacionais de Mata Atlântica e Caatinga. 

 

http://www.mapbiomas.org/
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Figura 22 - Mapa de uso e ocupação do solo do Plano Hidroambiental da Bacia do rio Capibaribe, 
2010. Para visualizar o mapa original acessar o documento disponível em: 
http://www.apac.pe.gov.br/down/PHA_Capibaribe_TOMO_V_Mapas.pdf 

http://www.apac.pe.gov.br/down/PHA_Capibaribe_TOMO_V_Mapas.pdf
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Figura 23 – Remanescentes de vegetação nativa existentes na bacia do Capibaribe. 
 Fonte: MapBiomas, 2019. 
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2.2.1. Bioma Mata Atlântica 

Nesse bioma há um notado predomínio de fitofisionomias florestais, sendo as poucas 
formações arbustivas e campestres localizadas na interface com os ecossistemas marinhos. 
Essas formações pioneiras estuarinas foram praticamente eliminadas do Capibaribe pela 
consolidação da cidade de Recife, mas uma parte de sua biota, somada a espécies exóticas 
e sinantrópicas, sobrevive em APPs e parques existentes ao longo do núcleo urbano. Uma 
compilação robusta da flora e fauna associada a esse setor foi disponibilizada no estudo 
intitulado Inventário Biótico do Rio Capibaride: Flora3, realizado pelo grupo de pesquisa 
Biodiversidade da Flora Terrestre e Aquática – UFRPE/UFPE, em 2013 e 2014. Nesse estudo 
foi possível constatar a presença de 45 espécies da flora nativa (além de pelo menos 29 
exóticas) ainda presentes em diversos trechos do rio.  

Como se observa pelos mapeamentos recentes (SOSMA, 2019) e é reiteradamente afirmado 
pela literatura, a situação dos ecossistemas naturais do bioma Mata Atlântica dentro da bacia 
do Capibaribe também é crítica, e espelha o panorama geral do Centro de Endemismo 
Pernambuco, cuja delimitação abrange a zona costeira de Alagoas ao Rio Grande do Norte e 
manchas menores no interior de alguns estados (Figua 24a). Entre os setores reconhecidos 
na floresta Atlântica, o centro Pernambuco é o mais desmatado, mais desconhecido e o 
menos protegido, contando com a menor superfície de remanescentes forestais de todo o 
bioma (COIMBRA-FILHO & CÂMARA 1996; LIMA & CAPOBIANCO 1997).  

No estudo da flora brasileira, o centro Pernambuco é importante para a compreensão da 
evolução biogeográfica das biotas Amazônica e Atlântica, pois parte das trocas bióticas entre 
as maiores regiões florestais dos neotrópicos se deu através dele durante o período 
Cenozóico (PRANCE 1982). Além daquelas espécies de ampla distribuição pela América  
tropical, uma fração significativa da riqueza de organismos vegetais – pelo menos 90 espécies 
– ocorre tanto na Amazônia, quanto nesse setor da floresta atlântica, e diversas plantas 
amazônico-nordestinas são árvores emergentes outrora abundantes nas florestas ombrófilas 
densas e abertas de terras baixas do Centro de Endemismo Pernambuco (CAVALCANTI & 
TABARELLI, 2004). É o caso de Parkia pendula, Buchenavia capitata, Coumarouma odorata, 
Peltogyne pauciflora e Manilkara salzmannii, entre outras espécies (TAVARES 1959; 
TAVARES et al. 1971; GUEDES 1998), que tornam as fisionomias florestais típicas são tão 
semelhantes em parte dessas duas regiões fitogeográficas (ANDRADE-LIMA, 1966).  

Levantamentos históricos apontam que boa parte da floresta do Centro de Endemismo 
Pernambuco já era manejada pelos povos nativos antes mesmo da colonização (BARRETO, 
2016). A partir da chegada dos europeus, essa porção do território foi prontamente ocupada 
e mais rapidamente degradada do que o restante da Mata Atlântica. Os dois ciclos 
econômicos iniciais da colônia - pau-brasil e cana-de-açúcar - foram fundamentais para o 
início deste processo, que depois se intensificou no meio do século XIX e estendeu até o final 
do século XX (RANTA et al. 1998). Por conta da exploração irracional, a maior parte das 
florestas da região foi eliminada já entre 1850 e 1940, e em 1990 havia menos de 6% da 
cobertura original “primária” da Mata Atlântica ao norte do Rio São Francisco 
(CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL et al. 1994). Apesar do surgimento das 
iniciativas de conservação no país no início da última década do século XX, mais 10 % da 
floresta remanescente se perdeu: 5% dos fragmentos florestais desapareceram por completo 
e 11,4% perderam, em média, 35,7% de suas áreas (A. Amarante, apud TABARELLI et al. 
2006). Por consequência, a paisagem atual do Centro de endemismo Pernambuco se mostra 
relativamente homogênea, sendo a floresta restante formada por arquipélagos de milhares de 
pequenos fragmentos florestais imersos numa matriz agropastoril.  

 

 
3 Disponível em: http://inciti.org/pesquisa/inventario-biotico-do-rio-capibaribe-flora/. Acesso: set. 2019. 

http://inciti.org/pesquisa/inventario-biotico-do-rio-capibaribe-flora/
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   a 

 

b 

Figura 24 - Centro de endemismo Pernambuco (PCE), Fitofisionomias e Remanescentes Florestais: 

OOF = Floresta Ombrófila Aberta, DOF = Floresta Ombrófila Densa, ETZ = Zonas de Tensão 
Ecológica, SSF = Floresta Estacional Semidecidual; PF = Formações Pioneiras. Fonte: Pereira et Al. 
2016. b. Mapa de identificação dos grandes blocos de floresta (> 1.000 ha) do Centro de Endemismo 

Pernambuco. Fonte: UCHOA-NETO e TABARELLI, 2002. 
 

No cômputo geral, em todo o referido centro de endemismo restam cerca de 12% da cobertura 
vegetal nativa (SOSMA, 2019), somadas as áreas “pristinas” e secundárias, mas não mais do 
que 4% da cobertura florestal em estágio climáxico, que não foi submetida a corte raso, 
queima ou outra perturbação mais severa em algum momento. O montante de florestas 
presente em Pernambuco e Alagoas compõe a maior parte dos remanescentes da zona da 
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mata, mas esses fragmentos florestais também têm área pequena e distribuição espacial 
bastante dispersa, sobrando poucos maciços com mais de 1.000 hectares (Figura 24b) 
(UCHOA-NETO e TABARELLI, 2002).  

No caso específico da Bacia do Capibaribe, o quadro observado não é diferente do restante 
do Centro de Endemismo Pernambuco e como a bacia possui uma área relativamente 
pequena dentro do bioma, o percentual remanescente em relação à sua área total é ainda 
menor. No que se refere à fragmentação dos remanescentes a situação é igualmente crítica, 
e um único maciço com área superior a 1.000 ha está parcialmente inserido na bacia, 
englobando o PE Dois Irmãos e outras UCs ao norte do mesmo (maciço 16, Figura 24b).  

Considerando apenas o histórico de ocupação da bacia, sabe-se que a penetração para o 
interior e início da conversão antrópica dos ecossistemas naturais deu-se já a partir de 1.554, 
quando os índios Tupinambá que habitavam a região foram derrotados pelos filhos do 
donatário da Capitania de Pernambuco, Duarte Coelho. Os portugueses adentraram a mata 
rica em pau-brasil e estabeleceram um entreposto em São Lourenço da Mata. Na época, o 
pau-brasil era conduzido em carros de boi até o Rio Capibaribe e seguia por via fluvial até o 
Paço do Fidalgo, hoje Santana (Recife). A extração de pau-brasil facilitou a ocupação da 
região e, como o restante da Zona da Mata Pernambucana, a porção leste da bacia do 
Capibaribe foi submetida a paulatino desmatamento para o plantio de cana de açúcar. Ao final 
do século XVI surgiram os primeiros engenhos e, segundo os registros históricos, já havia 
sete, destes, operando na região de S Lourenço da Mata em 1630.  

Posteriormente, na década de 1970, o Programa Pró-Álcool do governo federal deu novo 
impulso ao desmatamento de uma última leva de remanescentes florestais já bastante 
reduzidos e perturbados da zona da mata. Além disso, somou-se a expansão territorial da 
capital do estado, intensificada no século XX, que desfigurou os ecossistemas na foz do 
Capibaribe e adjacências, estendendo-se hoje até quase a sede de São Lourenço da Mata.  
Como resultado da somatória de atividades antrópicas, o montante atual de floresta atlântica 
nativa remanescente na bacia é pouco inferior a 12%, sendo que a maior parte dos fragmentos 
de mata é secundária ou está bastante perturbada. 

No cenário descrito, é de se esperar que a biota associada aos ecossistemas florestais da 
Mata Atlântica do Centro de Endemismo Pernambuco sofra forte pressão, na qual diversas 
espécies se encontrem sob ameaça, e mesmo na iminência de desaparecer. Como 
consequência, a região inclui inúmeras áreas com prioridade muito alta e extremamente alta 
para a conservação (Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade, MMA, 2018) e 
é considerada um “hotspot” dentro de um “hotspot” de biodiversidade (TABARELLI et al., 
2006).   

No que se refere à fauna, a situação de precariedade das espécies silvestres mais associadas 
aos ambientes florestais do Centro de Endemismo Pernambuco é tão drástica que mesmo 
espécies de insetos florestais estão em perigo: assim, um escaravelho – Megasoma gyas 
rumbucheri  e quatro borboletas - Morpho menelaus eberti, Morpho epistrophus nikolajewna, 
Scada karschina delicata e Heraclides himeros baia – característicos dessas florestas estão 
na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção. Esse também é o setor de toda a Mata 
Atlântica com o maior número de aves endêmicas ameaçadas (16), sendo que três delas - o 
gritador-do-nordeste (Cichlocolaptes mazarbarnetti), o limpa-folha-do-nordeste (Philydor 
novaesi), o caburé-de-pernambuco (Glaucidium mooreorum) – já são consideradas extintas 
desde 2015, enquanto o mutum-do-nordeste (Pauxi mitu) só resiste em cativeiro e a 
choquinha-de-alagoas (Myrmotherula snowi) enfrenta aguda redução em suas populações. 
Entre outras espécies tidas como bandeira (por chamarem atenção do público para a 
conservação) ameaçadas no Centro de Endemismo Pernambuco cita-se o macaco-prego-
galego (Sapajus flavius), o Guariba-de-mãos-ruivas (Alouatta belzebul), este último com uma 
única população (pouco mais de 20 indivíduos) ainda existente no estado de Pernambuco, 
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porém, fora da bacia do Capibaribe, e o tamanduaí (Cyclops didactylus), ainda presente na 

bacia estudada. 

Assim como a fauna, a flora do Centro de Endemismo Pernambuco também se encontra 
vulnerável a processos de extinção. Sendo, na sua maioria, composto por árvores de dossel 
e emergentes, o componente arbóreo dessa flora sofre pressão constante por conta da 
extração ilegal de madeira, além de ser particularmente susceptível aos efeitos de bordas 
causados pela fragmentação ecossistêmica (Laurance et al., 2000). Além disso, segundo 
indicam alguns estudos científicos, aproximadamente um terço das espécies de árvores 
nativas presentes nesse centro de endemismo estão sob ameaça de desaparecimento 
regional por conta da interrupção dos fluxos de dispersão das suas sementes (SILVA & 
TABARELLI, 2000). Modelos de extinção de espécies aplicados a árvores sugerem que esse 
percentual pode ser ainda maior (TABARELLI et al., 2002; 2004), tornando a floresta ao norte 
do Rio São Francisco na unidade biogeográfica da Mata Atlântica com maior probabilidade de 

perder espécies arbóreas, tanto numa escala regional, quanto na global.  

Não existe na literatura uma análise da evolução da transformação da cobertura vegetal da 
bacia, em questão, ao longo do tempo, apenas os dados obtidos através do MapBiomas 
(Quadro 20, ver também item 2.7). Informações compiladas pela fundação SOS Mata Atlântica 
(SOSMA, 2019) mostram que a cobertura florestal do bioma dentro da bacia vem 
permanecendo estável ao longo dessa última década, mantendo-se em torno de 12%. Como 
exemplo do que se observa na porção de Mata Atlântica do Capibaribe são apresentadas aqui 
algumas imagens setorizadas. A Figura 25 ilustra as unidades de conservação e áreas verdes 
de Recife e a sobreposição da Bacia do Capibaribe sobre a cidade, e por ela se nota quão 
intensa foi a descaracterização da porção final do rio e também que a vegetação nativa 
remanescente na capital pernambucana se encontrava praticamente toda sob alguma forma 
de proteção já em 2008.  

A Figura 26 mostra a evolução da cobertura vegetal na bacia do Tapacurá nas últimas quatro 
décadas, e por ela se observa que a quantidade de floresta remanescente era bastante exígua 
no final do século XX e permaneceu estável até pelo menos 2015, havendo, no entanto, 
grande diminuição no montante de vegetação secundária. Em função dos drásticos eventos 
de seca observados nas últimas décadas, essa vegetação secundária se mostra por vezes 
com característica de agreste e os próprios remanescentes de mata aparentemente vêm 
transformando sua composição fitossociológica.     

Diante do exposto acima, é natural que quaisquer iniciativas para a criação de unidades de 
conservação na bacia do Capibaribe foquem na sua porção de Mata Atlântica com um olhar 
cuidadoso, considerando a diversidade da biota presente mesmo nos menores fragmentos 
florestais.  

A maior parte das informações sobre a biota de Mata Atlântica que parametrizam a bacia 
provém do Parque Estadual Dois Irmãos, semi-inserido na área metropolitana de Recife (área 
13 da Figura 25). Trata-se de um maciço de 1.158 ha de floresta ombrófila densa, com 387,1 
ha de vegetação considerada como “Floresta madura”, e o restante enquadrado em estágios 
sucessionais inicial a médio de regeneração, alterados por atividades antrópicas diretas e 
indiretas. O parque é ainda, parcialmente conectado ao continuum de fragmentos florestais 
que se estende a noroeste da capital pernambucana. Informações sobre a biota local foram 
compiladas em MACHADO I.C., A.V. LOPES, K.C. PÔRTO, (1998), SOUZA et. al. 2009 e no 
plano de manejo da unidade (RODRIGUES & SILVA, ORG, 2014).  
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Figura 25 - Unidades de conservação e áreas verdes da cidade de Recife (PE). Fonte: Plano Diretor 
Municipal de Recife. Lei Municipal 17.511/2008. 
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Figura 26 - Evolução do uso do solo na bacia do rio Tapacurá ao longo das últimas quatro décadas. 
Fonte: Xavier & Silva, 2018. 

 

Os estudos até agora publicados citam a presença de 479 espécies da flora terrestre, entre 
Briófitas, Pteridófitas e Angiospermas, distribuídas em 102 famílias, sendo as mais 
representativas Fabaceae (48 spp), Cyperaceae (24 spp) e Lejeuneaceae (21 spp). Há ainda 
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48 espécies de macrófitas aquáticas pertencentes a 44 gêneros e 25 famílias (MOURA-
JÚNIOR et al. 2009). No inventário de sua fauna constam 251 espécies de borboletas, 42 de 
anfíbios, 27 de répteis, 199 de aves e 53 de mamíferos, incluindo neste último grupo, 26 
espécies de morcegos (Souza, 2016). Essa listagem não é definitiva, dado que existem 
grupos pouco inventariados e, como exemplo, MELO et al. (2018) adicionaram 3 espécies de 
anfíbios e 18 espécies de répteis à lista prévia da herpetofauna do parque. Entre as espécies 
de especial interesse para a conservação presentes nessa mata, cinco árvores estão  
classificadas como ameaçadas de extinção, sendo quatro – mamajuda (Sloanea obtusifolia), 
canela-sassafrás (Ocotea  odorifera), sapucarana (Eschweilera  alvimii) e  pau-brasil  
(Caesalpinia  echinata) – pertencentes à categoria “Em Perigo, uma - leiteiro-preto  (Pouteria  
gardneri) - da categoria “Vulnerável” e uma outra - laranjinha (Hortia brasiliana) - quase 
ameaçada. Uma borboleta - Napeogenes inachia ssp. nov. - é uma nova forma a ser descrita 
pela ciência, dois anfíbios raros outrora encontrados no parque - Frostius pernambucensis e 
Agalychnis granulosa - não têm sido avistados nos últimos levantamentos, sendo esta última 
espécie criticamente ameaçada de extinção (IUCN, 2012 e IBAMA, 2003). Também os felinos 
Leopardus tigrinus e Leopardus wiedii ali presentes, estão classificados como “Em Perigo” e 
“Vulnerável”, respectivamente (ICMBio, 2015), e as aves Iodopleura pipra e Tangara 
cyanocephala, são classificadas como “Em Perigo”, enquanto Pyriglena leuconota, 
Conopophaga melanops, Xenops minutus, Picumnus exilis, Platyrinchus mystaceus, Tangara 
fastuosa constam da categoria “Vulnerável” da avifauna ameaçada do país (ICMBio, 2015).  

Também no que diz respeito à Mata Atlântica, há informações importantes sobre um 
remanescente de Floresta Ombrófila Densa denominado Mata de Ronda, no assentamento 
de reforma agrária Chico Mendes, o qual é um dos últimos remanescentes bem preservados 
nas cabeceiras do rio Tapacurá. O principal fragmento dessa floresta, também secundarizado, 
conta com cerca de 360 ha e foi objeto de levantamentos fitosociológicos do componente 
arbóreo (LIMA et al. 2017) e composição da avifauna recentes (FARIAS et al., 2010). Neles 
foram registradas 143 espécies de árvores pertencentes a 36 famílias e 10 espécies de aves 
ameaçadas de extinção. Além desse fragmento, há alguns estudos sobre a composição 
arbórea e fitossociologia em pequenos remanescentes de floresta ombrófila na gleba da 
Estação Ecológica Tapacurá (UFRPE) e Mata da Onça na bacia do Tapacurá (OLIVEIRA, 
2011), e no açude Camurim, em São Lourenço da Mata (SANTOS, 2014).  

2.2.2. Brejos de Altitude 

Como já foi mencionado, a bacia estudada está em grande parte inserida no chamado 
Agreste, onde contém inúmeros encraves serranos de floresta atlântica conhecidos como 
brejos de altitude, que por conta de sua particularidade, são aqui considerados à parte dos 
dois biomas.  

São definidos como “brejo de altitude” ou “mata serrana” os encraves úmidos, isolados nas 
zonas semi-áridas do agreste e do sertão nordestinos. Eles têm características peculiares, 
tais como altitudes geralmente superiores a 600 m, clima úmido ou subúmido com 
precipitação anual entre 900 e 1300 mm e solos profundos, argilosos, mediana ou altamente 
férteis, com elevado teor de água disponível. A flora nativa dos topos e vertentes mais altas 
dessas serras é constituída por formações florestais perenifólias ou subperenifólias, 
compostas por um mosaico de espécies comuns às das florestas Atlântica e Amazônica 
(PROBIO, 2001), circundadas por vegetação xerófila de caatinga nas altitudes inferiores 
(ANDRADE-LIMA, 1960; ANDRADE & LINS, 1964; Lins, 1982). Tal fato ocorre porque os 
topos das serras ficam expostos à ventos úmidos que elevam localmente o nível de 
pluviosidade e umidade relativa, propiciando o desenvolvimento de uma cobertura florestal 
mais pujante (Figura 27).  
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Figura 27 – Perfil esquemático da distribuição das florestas úmidas e da caatinga, mostrando as 
circunstâncias de formação dos brejos de altitude. 

Fonte: Porto et al. 2004. 

 

Análises florísticas indicam que essas florestas atlânticas montanas (brejos e florestas 
serranas) do Nordeste são unidades fitogeográficas distintas daquelas de terras baixas dos 
tabuleiros costeiros, inclusive no que diz respeito à história evolutiva e interrelações com a 
floresta Amazônica e a Mata Atlântica do sudeste (CAVALCANTI & TABARELLI, 2004).  

As condições favoráveis e alta diversidade florística dos brejos também propiciam maiores 
diversidade e densidade faunística em relação às áreas de entorno. Além do suporte à essa 
fauna local típica, os brejos atuam como local de convergência da fauna lindeira durante a 
estação seca, e de refúgio para fauna de pontos até mais distantes durante os ciclos mais 
longos de estiagem do agreste e sertão. Suas características de isolamento geográfico e 
reduzida extensão ainda os tornam refúgios potenciais para espécies endêmicas de animais 
e plantas, que, por conta da limitação de distribuição geográfica, costumam ser também 
vulneráveis à extinção.  

Estudos sobre a biota dos Brejos de Altitude foram sintetizados em PÔRTO et al. (2004), mas 
não há muita informação de levantamentos específicos nos brejos presentes na bacia do 
Capibaribe nessa publicação. Os brejos de altitude em Pernambuco se localizam na porção 
mediana ocidental do Estado, sobre relevos do maciço da Borborema. Muitos sofreram 
ocupação intensa, com origem datada do início das frentes de penetração no interior do 
estado. Suas florestas foram paulatinamente fragmentadas e eliminadas, substituídas por 
cultivos anuais ou perenes e, mais recentemente, pela construção desordenada de segundas 
residências para as classes mais abastadas.  

Os maiores brejos de altitude da bacia do Capibaribe se encontram bastante 
descaracterizados pela atividade humana recorrente. Nos municípios de Bezerros, Caruaru e 
Bonito são encontrados alguns remanescentes de brejos com características secundárias e 
em Taquaritinga do Norte, tido como o brejo mais rico em termos de espécies arbóreas 
(ANDRADE-LIMA, 1973), restam apenas capoeiras com reduzida riqueza de espécies 
vegetais (SALES et al., 1998). Também nos municípios de Pesqueira, Brejo da Madre de 
Deus, Jataúba, e Belo Jardim, o denso conjunto florestal do divisor de águas entre as bacias 
do Capibaribe e Ipojuca se tornou uma área com elevada fragmentação florestal (THEULEN, 
2004), restando fragmentos maiores nas serras do Veado Podre, Vento e Bituri.  

Apesar da devastação acima citada, a maior parte dessas áreas de brejo de altitude ainda é, 
de algum modo, relevante para a conservação, em especial no que diz respeito a espécies 
endêmicas da flora não arbórea. Os brejos de altitude de Pernambuco são ricos em bromélias, 
com 46 espécies registradas, e entre aqueles com maior riqueza desse grupo de plantas, se 
destacam Taquaritinga do Norte e Bituri (Brejo da Madre de Deus) na bacia do Capibaribe, 
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com 15 e 12 espécies de bromélias respectivamente. Taquaritinga do Norte é a única 
localidade de registro de Vriesea rodigasiana e V. scalaris em Pernambuco, e abriga o local 
onde Guzmania monostachia foi coletada uma única vez, em 1973. Hoje essa espécie é 
considerada extinta localmente (SIQUEIRA FILHO, 2002), e muitas populações 
remanescentes de Bromeliaceae dos brejos em geral têm diminuído em função da perda de 
habitat, alteração por fogo e até pelo extrativismo daquelas espécies que apresentam 
importância ornamental. Este último fato já levou ao desaparecimento de algumas populações 
na natureza, como é o caso de Cryptanthus zonatus na região de Caruaru. Apenas 4% das 
espécies de bromélias dos brejos de altitude apresentam de baixo risco de extinção, enquanto 
as demais estão em alguma situação de ameaça, sendo 32% presumivelmente ameaçadas, 
26% vulneráveis, 24% em perigo e 7% criticamente em perigo (SIQUEIRA-FILHO, 2004). Os 
casos mais graves são Aechmea werdermannii, Bromelia arenaria e Hohenbergia eriantha, 
presumidamente extintas por estarem há mais de 50 anos sem novos registros de herbário.  

Também para elementos menos conspícuos da flora, como o grupo das briófitas, os brejos se 
mostram importantes. Na bacia do Capibaribe, a localidade de Bituri Grande, a 1.050 m de 
altitude no município de Brejo da Madre de Deus, é considerada de prioridade extremamente 
alta para a conservação desse grupo, com brioflora bastante rica - 54 espécies - que incluem 
formas vulneráveis à extinção, ainda que os ambientes florestais em que ocorrem estejam 
bastante fragmentados (PÔRTO et al., 2004). Além dessa localidade, os mesmos autores 
mencionam Taquaritinga do Norte e a Serra Negra de Bezerros com igual prioridade, apesar 
da brioflora menos diversificada.  

A fauna dos brejos pernambucanos foi alvo de ainda menos estudos do que a flora. Alguns 
trabalhos focam exclusivamente ou incluem análises sobre brejos de altitude e abordam a 
mastofauna geral (SOUSA et al., 2004) e pequenos mamíferos (ASFORA & PONTES, 2009), 
a avifauna (RODA & CARLOS, 2004; RODA et al., 2011, PEREIRA et al., 2016, estes últimos 
tratam também sobre todo o Centro de Endemismo Pernambuco), ictiofauna (ROSA & 
GROTH, 2004) e grupos de insetos (BANDEIRA & VASCONCELLOS, 2004; LOCATELLI et 
al., 2004), mas, ainda que contemplem localidades próximas do divisor da bacia (Brejo dos 
Cavalos, em Caruaru), contém informação escassa sobre os sistemas localizados no 

Capibaribe.   

2.2.3. Bioma Caatinga 

Na porção do bioma da Caatinga (mais especificamente formações savânicas) presente na 
bacia do Capibaribe, a quantidade e extensão dos remanescentes naturais é maior, ainda que 
com grau de perturbação acentuado, mas não é possível fazer uma estimativa mais atual do 
percentual de vegetação nativa remanescente por estágio sucessional, pois os usos 
antrópicos mais frequentes desse ecossistema  (corte raso para lenha, agricultura de coivara 
e fundo de pasto) geram gradientes de ambientes secundários em diferentes estágios de 
regeneração, sendo, em muitos casos, impossível sua distinção daquela variação natural da 
vegetação original. 

As formações savânicas de vegetação xerófila compõem as fitofisionomias do agreste e da 
caatinga propriamente dita e sua fauna associada. A Caatinga é caracterizada por 
fitofisionomias dominadas por plantas deciduais e espinhosas, e é denominada savana 
estépica, dada a semelhança florística com áreas estépicas dos climas temperados pré-
andinos da Argentina e Bolívia (VELOSO et al. 1991). No entanto, exibe feições diversas que 
vão desde formações arbustivas abertas até florestas secas relativamente densas e de altura 
elevada (matas secas ou deciduais). A Caatinga ainda é largamente subamostrada, o que a 
torna um dos biomas cientificamente menos conhecidos do país (SILVA & DINNOUTI, 1999; 
TABARELLI et al., 2000), mas alguns esforços têm sido feitos para aumentar o conhecimento 
de sua flora e fauna (LEAL et al., 2003)  



         
                                                                                                                    

Produto 1 – Diagnóstico da Bacia do Rio Capibaribe - PE – Pág.:   76 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Recursos Hídricos 

Na bacia do Capibaribe existe uma grande variedade de fitofisionomias de caatinga, que 
abrange praticamente todo o espectro anteriormente citado, estabelecido em função das 
variações de topologia das inúmeras serras e interflúvios, com reflexo no solo e microclima, e 
das transições ecotonais derivadas da presença dos brejos de altitude e da proximidade com 
as formações do bioma Mata Atlântica. A região de Poções e o triângulo entre os brejos de 
Madre de Deus, Taquaritinga do Norte e a cidade de Caruaru exibem a mais alta variabilidade 
fitofisionômica e são consideradas área prioritária para a conservação com importância e 
prioridade de ações extremamente altas (MMA, 2018). O Plano Hidroambiental da Bacia 
Hidrográfica do Rio Capibaribe (Pernambuco, 2010) mostrava a presença de grandes 
remanescentes de caatinga preservados nessa porção da bacia, mas uma análise mais 
minuciosa de imagens de alta resolução (2018 e 2019) indicou que parte considerável desses 
remanescentes é um mosaico sucessional composto por fundos de pasto e áreas submetidas 
a corte raso em diferentes períodos.  

A bacia sob estudo, como parte considerável da região semi-árida, possui um longo histórico 
de perturbação iniciado com as frentes de penetração, quando a pecuária e mineração se 
estabeleceram principalmente ao longo dos rios maiores e de seus afluentes perenes 
(COIMBRA-FILHO & CÂMARA, 1996). Em praticamente toda a bacia, as formações florestais 
originalmente assentadas sobre as planícies fluviais foram quase que totalmente substituídas 
pela agricultura, enquanto o restante da vegetação nos terrenos amorreados suaves e 
colinosos com morrotes vem sendo rotineiramente submetido a corte para produção de lenha 
ou plantios temporários, pastoreio e queimadas, que modificaram sistematicamente 

fitofisionomias florestais e, em muitos casos, as transformaram em feições arbustivas ralas.   

Como nos brejos de altitude, as áreas mais íntegras de vegetação de Caatinga se encontram 
em vertentes declivosas dos terrenos amorreados rochosos ou sobre solos litólicos, inúteis 
para atividades agrícolas. Felizmente há um contingente significativo de áreas com tais 
características espalhado no terço oeste da bacia. Nesses terrenos ocorrem tipicamente 
formações de caatinga arbórea ou arbóreo arbustiva ricas em espécies saxícolas. Os maiores 
e mais contínuos remanescentes recobrem as encostas mais íngremes e elevadas dos morros 
que formam inúmeras serras nesse setor do Planalto de Borborema, tanto nas nascentes do 
Capibaribe e Jataúba, quanto no divisor do rio Capibaribe e Riacho Aldeia Velha, entre Brejo 
de Madre de Deus e Taquaritinga do Norte. Outras áreas ainda preservadas que merecem 
destaque e não foram enfatizadas por outros estudos e iniciativas conservacionistas cita-se 
as vertentes e pequenas serras ao longo do riacho Cotunguba e afluentes, nos municípios de 
Gravatá e Passira onde ainda há formações consideráveis de mata seca, e a serra do Pará e 
adjacências, em Santa Cruz do Capibaribe, recoberta em sua maior parte por caatinga 
arbórea bem desenvolvida. Cabe ressaltar que nessa última localidade já existem iniciativas 
conservacionistas locais4. 

Como no caso da Mata Atlântica, dados específicos sobre a biota de Caatinga presente na 
bacia do Capibaribe são escassos na literatura. ALCOFORADO-FILHO et al. (2003) 
descreveram a florística e a fitossociologia de uma formação arbórea de caatinga na região 
de Caruaru e SILVA et al. (2017) avaliaram a presença de espécies etnofarmacológicas em 
uma área de caatinga sensu stricto no município de Santa Cruz do Capibaribe. Também nesse 
município, foram realizados um estudo sobre avifauna na Serra do Pará (Las Casas et al. 
2012) e alguns levantamentos preliminares de herpetofauna (Pereira et al., 2013) numa área 
de caatinga na fazenda Fieza, enquanto o projeto Bichos da Caatinga5 vem documentando, 

de forma amadora, diversos grupos da fauna local.  

 
4 Disponível em: https://www.instagram.com/bichosdacaatingaoficial/ Acesso: set. 2019.  
Disponível em: http://www.eventosufrpe.com.br/2013/cd/resumos/R1882-2.pdf Acesso: set. 2019. 
5 Disponível em: https://www.facebook.com/bichosdacaatingaoficial/ Acesso: set. 2019.  

 

https://www.instagram.com/bichosdacaatingaoficial/
http://www.eventosufrpe.com.br/2013/cd/resumos/R1882-2.pdf
https://www.facebook.com/bichosdacaatingaoficial/
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2.3. SOCIOECONOMIA 

O rio Capibaribe tem grande importância histórica e social na formação e no desenvolvimento 
de Pernambuco e da região Nordeste do Brasil. Foi denominado de rio-ponte por ter sido, na 
época colonial, um significativo elo entre a cultura da cana-de-açúcar da zona da mata 
pernambucana e os currais do Agreste e do Sertão. 

No século XVI, falava-se muito na gente da várzea do Capibaribe. Foi essa várzea, na 
paisagem colonial brasileira, a primeira a povoar-se de feitores, lavradores de cana-de-açúcar 
e senhores de engenhos que deram origem aos conjuntos de casas-grandes ligadas pela 
água do rio e pelo sangue dos colonos. Foi na várzea do Capibaribe onde primeiro se 
consolidou a cultura da cana-de-açúcar no Nordeste, devido ao tipo de solo, o massapê, terra 
vermelha e fértil, própria para a agricultura canavieira. A agricultura e a pecuária 
desenvolvidas às margens do Capibaribe contribuiram muito para o desenvolvimento do 
Estado de Pernambuco, que não se deu apenas do centro para a periferia, mas também dos 

engenhos para o centro comercial (MACHADO, 2010). 

Apesar dessa importância histórica da região, atualmente a maioria dos municípios da bacia 
permanecem pequenos, sendo que cerca de 65% possui até 50.000 habitantes. 86% do total 
de habitantes da bacia residem em áreas urbanas, com maior concentração na capital e sua 

região metropolitana (Plano Hidroambiental da Bacia do Capibaribe). 

Há muita variação entre os municípios investigados, tento em termos socioculturais, quanto 
econômicos. Neste últimos aspecto, por exemplo, enquanto alguns municípios permanecem 
com atividades rurais, alguns integram o polo madeireiro do Estado de Pernambuco, como 
Gravatá, Pombos, Pesqueira e João Alfredo e outros se destacam no setor de tecidos e 
confecções, formando, inclusive, segundo o Instituto de Tecnologia de Pernambuco, arranjos 
produtivos, como é o caso de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. 

Para realização deste diagnóstico socioeconômico preliminar, primeiramente realizamos o 
levantamento de aspectos históricos, culturais e de uso público de todos os municípios 
integrantes da bacia, a partir de pesquisa de fontes secundárias, especialmente dados 
disponíveis na internet. Para isso, foram consultados sites oficiais dos entes estaduais e 
prefeituras municipais, informações foram prospectadas no Inventário Turístico de 
Pernambuco (INVTUR-PE), bem como em plataformas de turismo, blogs de guias e agentes 
de viagens locais, dentre outros, a fim de verificar as oportunidades de uso público na Bacia 
do Rio Capiberibe (atrativos naturais, atividades já realizadas e/ou com potencial ecoturístico 
etc.). Também acessamos sites governamentais como o do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – IPHAN para compreensão do contexto histórico e arqueológico 
conhecido atualmente e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A presença de 
comunidades tradicionais, especialmente grupos quilombolas e indígenas também foi 
analisada a partir de consultas as páginas da Fundação Cultural Palmares – FCP e Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI. Os dados serão apresentados por município. 

O aprofundamento nos aspectos socioeconômicos será realizado nos diagnósticos de cada 
área prioritária, após a redução do número de municípios envolvidos, conforme Plano de 
Trabalho.  
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2.3.1 Municípios totalmente inseridos na bacia 

BREJO DA MADRE DE DEUS 

Histórico  

O povoamento do território do Município do Brejo da Madre de Deus se iniciou por volta de 
1710, quando o português André Cordeiro dos Santos se estabeleceu no local, inicialmente 
denominado Tabocas, por existir ali um tabocal, erguendo um engenho de açúcar. O mesmo 
nome foi dado ao rio que passava nas extremidades, o Rio Tabocas. 

Em 1751, evangelizadores franciscanos, os chamados recoletas, da confraria da Madre de 
Deus do Recife, mais conhecidos como da Congregação de São Felipe de Néri, adentraram-
se pelo interior da capitania, seguindo o curso do Rio Capibaribe e estabeleceram-se num 
local que hoje fica a quinze quilômetros da sede municipal. Ali, iniciaram a construção de um 
hospício, mas como naquele ano houve uma grande seca, resolveram mudar-se do lugar e 
foram para o Sítio Brejo de São José, também conhecido como Brejo de Fora, edificando 

então, em 1752, uma capela dedicada a São José. 

A partir da capela, a povoação que já parecia existir antes dela, passou a se denominar Brejo 
da Madre de Deus, evoluindo até tornar-se a sede municipal. Em 1760, a Congregação de 
São Felipe de Neri doou meia légua de terras para patrimônio da Capela, área essa que 

corresponde ao atual perímetro urbano. 

A elevação à categoria de freguesia ocorreu em 1797, sendo o primeiro vigário, o padre 
Antônio da Costa Pinheiro. Por decisão do Conselho da Província, em 1833, foi criado o 
Distrito do Brejo da Madre de Deus, desmembrado do Distrito de CIMBRES, do Município de 
Flores, sendo também criada a Comarca. Tornou-se cidade em 1879, e o Distrito passou a 
ser Município autônomo em 20 de junho de 1833, sendo eleito como primeiro prefeito o Barão 
de Buíque, Cel. Francisco Alves Cavalcanti Camboim6. 

Aspetos culturais e de uso público: 

O município se destaca no cenário do turismo religioso nacional, pois abriga em seu distrito 
Fazenda Nova, a Nova Jerusalém, cidade-teatro equivalente a um terço da Jerusalém da 
época de Jesus, onde, durante a Semana Santa, é encenado o espetáculo da Paixão de 
Cristo. As datas comemorativas do município são apresentadas no Quadro 21. 

Quadro 21 - Calendário de Eventos Anuais de Brejo da Madre de Deus. 

Fevereiro 
Festa de Nossa Senhora do Desterro 
Pega de Boi e Missa do Vaqueiro 
Carnaval Multicultural 

Março Festa de São José 

Abril 
Arena da Paixão 
Semana Santa 
Feira do Verde 

Maio Dia 26 - Fundação da Cidade 

Junho 

Dia 12 - Festas Juninas 
Dia 13 - Festa de Santo Antônio - Distrito de Mandaçaia 
Dia 13 - Festa de Santo Antônio - Sítio Fazenda Velha 
Festa de Santo Antonio - Sítio Caldeirão 
Festa de Santo Antonio - Sítio Passagem do Moleque 
Dia 20 - Emancipação Política 

 
6 Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/pernambuco/brejodamadrededeus.pdf Acesso: jul. 
2019. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/pernambuco/brejodamadrededeus.pdf
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Festa de São João 
Festa de São Pedro 
Dia 29 – Festa de São Pedro - Sítio Cacimba do Pedro 
Festa de São Pedro - Sítio Cavalo Russo 

Julho 

Dia 25 - Festa do Agricultor 
Cavalgada da Paixão 
Festa de Santo Amâncio 
Festa de Santana - (último final de semana de julho) 

Agosto 
Festa de São Domingos 
Pega de Boi 
Super Motocross 

Setembro Vaquejada de Brejo da Madre de Deus 

Outubro 
Festa de São Francisco 
Festival da Cultura 

Novembro 
Festa da Mãe Rainha 
Toio Fest (novembro/ dezembro) 

Dezembro 

Dia 08 - Festa de Nossa Senhora da Conceição 
Dia 13 - Festa de Santa Luzia 
Cavalgada Alegre de São Domingos 
Cenoura Eletrika 
Brejoauê Fest 
Dia 25 - Auto de Natal 

 

Segundo o INVITUR7, próximo à Cidade-Teatro, o Parque das Esculturas Nilo Coelho, 
retratando figuras típicas do Nordeste também se destaca e são de interesse turístico a Fonte 
Hidromineral de Fazenda Nova; o cemitério arqueológico da Furna do Estrago, a Pedra da 
Lua (inscrições rupestres), a Pedra do Cachorro (mirante / local próprio para a prática de 
turismo ecológico) e outras interessantes formações rochosas; o Museu Histórico (com acervo 
relativo à vida da região, inclusive em época remota); as serras de belos mirantes; a 
Corredeira do Escorrego e as cachoeiras do Sobradinho e da Arara (balneáveis); a Mata Bitury 
(remanescente da Mata Atlântica de 700 hectares, com uma fauna diversificada, localizada 
há 1.050 metros acima do nível do mar); o vilarejo de Fazenda Velha; o casario do século XIX, 
presente na sede do Município; o Santuário da Mãe Rainha Três Vezes Admirável, local de 
romarias; o artesanato (com esculturas em granito; peças utilitárias em palha e renda 
Renascença) e a gastronomia, onde dominam pratos típicos da região e os doces, cocadas, 
bolos, sequilhos, batidas e licores à base da cenoura (principal produto agrícola do Município). 

Em sites de ecoturismo8, podem ser encontrados roteiros como o denominado “Travessia dos 
3 cumes” – Serra da Colônia, Serra da Prata e Serra do Ponto – em duas noites e dois dias 
(noite da sexta ao fim da tarde do domingo) com a companhia de guias locais. No entanto, em 
geral, o destaque é dado à Serra do Ponto, local que também atrai turistas o ano todo à cidade, 
devido à sua vista ser considerada uma das mais belas do estado de Pernambuco, e ao fato 
do Pico da Boa Vista (1.195 m), ser o pico mais alto do estado. No seu cume é encontrada a 
pirâmide de pedra construída por volta de 1830 pelo Arquiteto francês Louis Léger Vauthier, 
com o intuito de elaborar o mapa do estado de Pernambuco, onde cada ponta da pirâmide 
indica um dos 4 principais pontos cardeais (N, S, L, O). O local é ideal para a prática de 
Trekking, Rapel e Escalada e já foi palco, em 2010 e em 2017, do Encontro de Escaladores 
do Nordeste. A Serra do Ponto já foi cenário de filmes como Auto da Compadecida (1ª 
Versão), A Noite do Espantalho, Riacho de Sangue, As três Marias, A Vingança dos Doze e 
Terra sem Deus.  

 
7 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/Brejo%20da%20Madre%20de%20Deus. Acesso 
em: set. 2019. 
8 Disponível em: https://www.nattrip.com.br/blog/brejo-da-madre-de-deus-ecoturismo-e-trekking/. Acesso: ago. 
2019. 

http://inventariope.blogspot.com/search/label/Brejo%20da%20Madre%20de%20Deus
https://www.nattrip.com.br/blog/brejo-da-madre-de-deus-ecoturismo-e-trekking/


         
                                                                                                                    

Produto 1 – Diagnóstico da Bacia do Rio Capibaribe - PE – Pág.:   80 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Recursos Hídricos 

O Parque das Esculturas Nilo Coelho está situado em Fazenda Nova, no Município de Brejo 
da Madre de Deus, próximo ao Teatro de Nova Jerusalém, a aproximadamente dois 
quilômetros do teatro em um espaço de 60 hectares (60.000 m2) dedicado à natureza e à 
cultura.  

A história do parque e do teatro estão entrelaçadas, pois foram construídas pelos 
mesmos canteis (artesãos que trabalham com pedras) que atuaram na construção do 
teatro fizeram as esculturas. O granito, retirado de pedreiras da região, foi a pedra 
usada na construção dos muros e dos cenários do teatro e das estátuas do parque. 
Os agricultores da região foram treinados na arte do cantel e com o término da 
construção da cidade-teatro ficariam desempregados, por este motivo o Governador 
Nilo Coelho e o idealizador do teatro Plínio Pacheco se uniram para não deixar os 
artesãos da pedra sem emprego.  

O projeto do Parque das Esculturas, que foi inaugurado em 1985.O ambiente repleto 
de palmas, cactos e pedras é característico do Agreste pernambucano, um pouco mais 
seco que o normal devido à falta de chuva. 

O passeio pela antiga fazenda de 60 hectares pode ser feito a pé ou de carro, durante 
este passeio conhecemos a paisagem árida do agreste, repleta de pedras, palmas e 

cactos e admirar estátuas de granito de até 7 metros de altura. 

As 37 estátuas estão divididas em nove setores, de acordo com um tema, sempre 
ligado à cultura pernambucana ou nordestina, são figuras de homens e mulheres 
trabalhando na roça e nos afazeres domésticos, como a mulher do pilão; produzindo 
artesanato, como a rendeira; em atividades sociais, como sanfoneiros e violeiro; e 
religiosas, como a rezadeira e o beato. Não faltam as figuras do cangaço como 
Lampião e Maria Bonita, que ainda hoje povoa o imaginário popular nordestino e do 
rico folclore regional. 

Na entrada do parque existe uma guarita para controle de entrada e saída de veículos, 
é permitida a entrada de transportes de excursão e carros particulares, não é cobrado 
o acesso ao parque. Nessa guarita, você recebe um folheto com o mapa do local, as 
direções por onde percorrer pra aproveitar a beleza das obras de arte ao ar livre. 

No percurso, dentro do Parque, há setas sinalizando o caminho entre um setor e outro. 

Para Plínio Pacheco, não havia escultura mais bela que a da 'Mulher do Pilão', a 
primeira que se vê assim que se chega ao local9. 

A Fonte hidromineral de Fazenda Nova, localizada na sede do distrito de Fazenda Nova, conta 
com uma estrutura de 18 chuveiros. O acesso ao banho é feito mediante pagamento de uma 
taxa. Funcionando diariamente das 08:00 às 18:00 h.  

Em Brejo da Madre de Deus, a Fazenda Bituri é um patrimônio histórico, que ilustra a 
importância das culturas do café e da cana-de-açúcar. A casa grande do engenho foi 
construída em 1730, por um antepassado da família Amorim. A Fazenda Bituri produziu café 
em grande quantidade até meados dos anos 60. A safra anual chegava a 25 toneladas e era 
vendida aos comerciantes de Bezerros (PE) e Campina Grande (PB) e de lá seguia para o 
Recife, de onde era exportada. Hoje, o café que sai da propriedade chega apenas a três sacas 
ao ano, cerca de 180 quilos. A cana-de-açúcar cultivada era utilizada na fabricação da 
rapadura. Ali funcionavam dois engenhos de cana, com moendas puxadas a tração animal 

 
9 Disponível em: https://www.passeando-pernambuco.com/post-unico/2018/07/26/Parque-das-Esculturas Acesso: 
ago. 2019. 

 

https://www.passeando-pernambuco.com/post-unico/2018/07/26/Parque-das-Esculturas
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(por "dois bois de carro", lembra Jurandiy Araújo, pai de Paulo Amorim). Na sala de estar 
encontra-se um santuário em madeira, pintado à mão, que abriga uma imagem de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro. A ilustração da virgem tem a mesma data da construção da 
casa e é assinada pelo artista francês M.L. Bosredon, onde há a inscrição: "La vierge de 
lumière" (A virgem da luz). Os moradores da região acreditam que a imagem é milagrosa e 
sempre visitam o santuário para pagar promessas e acender velas à santa. A fazenda conta 
ainda com um fragmento de Mata Atlântica que fez com que o local fosse transformado em 
RPPN. Os proprietários visam implantar projetos de ecoturismo, trilhas ecológicas, turismo 
científico, além da restaurar a casa sede, que poderá funcionar como pousada ou centro de 
apoio aos turistas e pesquisadores. Os projetos de utilização da RPPN Fazenda Bituri deverão 
constar do Plano de Utilização da Reserva, que é uma das obrigações do proprietário na 
gestão da unidade de conservação. A implementação dos projetos e os usos pretendidos 
devem ser submetidos à aprovação da CPRH. 

A Arquitetura Civil é o elemento mais marcante da sede do município. Mantendo construções 
típicas do século XIX, a maior parte é térrea, geminada e sem recuo frontal. Existem também 
vários elementos do princípio deste século e, obviamente, construções mais recentes. Nesse 
contexto, destacam-se: (i) a Casa de Câmara e Cadeia, de meados do século XIX, cujo 
término da construção foi realizado pelo arquiteto francês Louis L. Vauthier; (ii) o Casario da 
Rua José Mariano e Praça Cel. Agnelo Campos, onde três sobrados, construídos em dois 
pavimentos, são destaques; (iii) o Casario da Rua São José, do qual faz parte o sobrado que 
abriga a sede do Museu Histórico, que se encontra em regular estado de conservação, 
embora preservado em suas características construtivas; e (iv) o Casario das Praças Bom 
Conselho e Cel Capitulino M. Falcão. 

O município conta com diversos sítios arqueológicos cadastrados no Cadastro Nacional de 
Sítios Arqueológicos – CNSA/IPHAN. Ao consultar o cadastro, é informada a existência de 82 
registros. A análise das fichas, no entanto, sugere que há duplicidade em quase metade dos 
registros, que foram retirados da relação a seguir apresentada no Quadro 22.   

Quadro 22 - Registros no CNSA/IPHAN para o município de Brejo da Madre de Deus. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00070 - Sítio da Serra do 
Cachorro 

O sítio serra do Cachorro é formado por cinco abrigos, sendo 
quatro deles distribuídos em uma mesma vertente da serra e um 
na vertente oposta. Em todos os abrigos encontram-se registros 
gráficos da Tradição Agreste. 

PE00072 - PE- 17 – Ca 
Caverna medindo 6,20 m de largura, 42,20m de profundidade e 
8,50m de altura com sepultamentos e material lítico 

PE00073 -PE 20 – Ca 
Abrigo sob rocha medindo 10,0 m de altura, 18,0m de largura e 
Altura 10,0m e 3m de profundidade. Lítico/ Pintura rupestre. 

PE00074 - PE 29 – Ca Sítio cerâmico 

PE00075 - PE 26 – Ca 
Abrigo sob rocha medindo 4,30m de altura, 12,90m de largura e 
5,90m de profundidade com pinturas rupestres e vestígios 
cerâmicos e líticos 

PE00135 - Sitio PE 20 Ca 
Sítio de arte rupestre com grafismos na cor vermelha. O painel 
deste abrigo sob rocha totaliza 3 grafismos. 

PE00138 - PE 23-Ca 
Abrigo sob rocha localizado na Serra do Navio, no qual encontram-
se grafismos de cor vermelha, contando o painel com 15 
grafismos. 

PE00139 - PE 24-Ca 

Abrigo sob rocha localizado na Serra do Navio, o qual apresenta 
grafismos rupestres monocromáticos (vermelho), num total de 9 
grafismos.  
Sítios relacionados: PE 23-Ca, PE 25-Ca 

PE00140 - PE 25-Ca 
Abrigo sob rocha localizado na Serra do Navio, o qual apresenta 
um grafismo rupestre na cor vermelha.  
Sítios relacionados: PE 23 - Ca, PE 24-Ca 
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PE00188 - Pedra do Bojo 

Abrigo sob rocha voltado p/ o Norte, situado a 821m de altitude, 
apresentando 3 figuras em vermelho. O painel já está em processo 
de esfoliação ocasionado pela diferença térmica. Sítios 
relacionados: PE 20-Ca 

PE00189 - Pedra da Lenha. 
Outras designações e siglas: 
Cacimba D'água 

Matacão medindo 11,5m de largura por aproximadamente 7m de 
altura. O bloco granítico se estende para a parte posterior do 
painel, porém não foi medido. 

PE00191 – Torreiro 
Outras designações e siglas: 
Pedra do Índio 

Abrigo formado em rocha granítica, com pinturas rupestres. 
Sítios relacionados: Lagartixa I e II, Auto da Compadecida, Pedra 
do Riacho do Pedro 

PE00192 - Pedra do Caboclo 
Outras designações e siglas: 
Letreiro da Pedra da 
Mangueira 

Trata-se de um abrigo sob rocha localizado na encosta da serra 
posicionado na nascente. A base do matacão onde se encontra a 
pintura é irregular, pois há vários blocos de granito. Parte da 
pintura está coberta por um lodo preto. 
Sítios relacionados: Xéu e Poço Dantas 

PE00193 - Pedra do Gelo 
Outras designações e siglas: 
Serra Verde 

Abrigo sob rocha c/ abertura voltada p/ o Norte. Há pinturas na 
parede do abrigo, já bastante esmaecidas. Na base do abrigo tem 
uma nascente d'água que refrigera o ambiente no interior do 
abrigo. A água da chuva atinge as pinturas. 

PE00194 - Pedra do Brás 
(Pedra do Letreiro) 

Abrigo sob rocha com abertura principal voltada p/ o sul. Encontra-
se implantado em local da serra (de nome não identificado) com 
visão estratégica para o vale e para outras serras em volta. 

PE00195 - São Paulo 
Abrigo sob rocha situado na encosta da Serra da Goiabeira, nas 
proximidades do riacho Tabocas. Pintura rupestre. 

PE00196 - Pedra Grande 
Outras designações e siglas: 
Sítio Estrago - Sítio do 
Horácio 

Trata-se de um pequeno abrigo com pinturas rupestres com 
abertura voltada para o sul. 

PE00197 - Pocinho Dantas 
Descrição sumária do sítio: Trata-se de um abrigo sob rocha com 
abertura voltada p/ norte e para leste, acompanhando a formação 
natural em "L", com pinturas rupestres. 

PE00198 - Pedra do Caboclo 

Descrição sumária do sítio: Sítio localizado na encosta da Serra do 
Urubu ou do Caboclo Brabo, como é conhecido na região. As 
pinturas estão num matacão ao lado de um angulo de descida 
d'água. O desenho principal é uma figura humana com 1,25m 
altura por 83cm de mão a mão. 

PE00201 - Abrigo do Neto IV  
Outras designações e siglas: 
Furna do Delmiro 

Gruta de formação granítica, com duas aberturas laterais e 
pinturas rupestres no teto da caverna. 
Sítios relacionados: Aristo I, Aristo II e III 

PE00202 - Pedra do 
Marimbondo 
Outras designações e siglas: 
Distrito de Barra de Farias 

Pedra em granito com pinturas rupestres em 2 lados. 

PE00205 - Pedra do 
Marmeleiro 

Abrigo sob rocha granítica, com pinturas rupestres. 

PE00210 - Pedra do Dinheiro Abrigo sob rocha, com pinturas rupestres. 

PE00211 - Pedra da Concha Abrigo sob rocha, com pinturas rupestres. 

PE00212 - Mão de Sangue 

O sítio está submergido no local onde foi construída uma barragem 
(Machado). Segundo informações de um líder comunitário do local, 
o mesmo possuía impressões de mãos em vermelho. Ainda se vê, 
na barragem a parte mais alta do abrigo. 

PE00213 - Pedra da Pintura 

O sítio está localizado à beira do Riacho Quixabeira. Trata-se de 
um abrigo com registros rupestres pintados. Algumas pinturas 
foram destruídas, restando apenas vestígios das mesmas. Foram 
encontradas várias pichações feitas no sítio. 

PE00214 - Pedra da Bicuda Bloco em rocha, com grafismos rupestres 

PE00215 - Abrigo do Louro Abrigo em rocha granítica com presença de registros rupestres. 
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Outras designações e siglas: 
Louro Meira 

PE00216 - Abrigo 2 
Abrigo sob rocha granítica, com 5, 60 m de abertura e com 
aproximadamente 13,5 m de área abrigada. Há nesse abrigo 
vestígios de registros rupestres. 

PE00217 - Matacão 3 Matacão granítico com pinturas rupestres. 

PE00218 - Pedra do Caboclo 
Outras designações e siglas: 
Pedra do Tendi - Arara 

O sítio possui duas áreas distintas que apresentam pinturas 
rupestres. A área do paredão, voltado para o sul possui um painel 
de pinturas de aproximadamente 5 m. A outra área forma um 
abrigo com pinturas na parte interna do paredão. 

PE00219 - Pedra da 
Compadecida 

Abrigo sob rocha granítica de aproximadamente 0,5 m de altura. 
Nesse abrigo localizado em cima de um afloramento de granito, 
foram identificados registros rupestres. 

PE00220 - Abrigo do Neto III  

PE00221 - Abrigo do Neto II 
Abrigo sob rocha granítica, com sedimentação, possibilitando 
interferências arqueológica de sub-superfície. Trata-se de um sítio 
com pictografias. 

PE00224 - Pedra do Letreiro 
Abrigo sob rocha granítica, com pinturas rupestres dispostas nas 
paredes do abrigo. 
Sítios relacionados: Furna do Estrago 

PE00225 - Pedra do Moinho 
Furna c/ abertura p/ norte, com pinturas em vermelho nos dois 
lados da furna. Apenas cerca de 1/4 da furna, mais próxima da 
parte frontal, apresenta fechamento na parte superior. 

PE00226 - Pedra dos Índios Matacões com pinturas rupestres. 

PE00227 - Pedra do Mocó 
Trata-se de um abrigo sob rocha com abertura voltada para oeste. 
Encontra-se numa base de pedra a cerca de 3 m do chão. 

PE00228 - Pedra do Mulungu 
Abrigo localizado na encosta da Serra da Nogueira. Trata-se de 
um abrigo com pinturas rupestres 

PE00229 - Pedra do Caboclo  

PE00301 - Pedra da Guiné 
Outras designações e siglas: 
Serra da Melancia 

Paredão voltado para oeste com pinturas rupestres na encosta da 
serra. 

PE00302 - Pedra do Riacho 
do Pedro 

Caverna com as dimensões que seguem e abertura voltada para o 
sul. O paredão oeste da caverna é que contém as pinturas. A 
caverna está sobre base rochosa que se encontra 
aproximadamente a 3 m do chão. 

PE00303 - Cachorro II  

PE00305 - Aristo I  

PE00306 - Pedra da Bicuda 2 
Abrigo com pinturas rupestres, próximo cerca de 30 metros da 
Pedra da Bicuda. 

PE00670 - Sítio Torre 
Sítio multicomponencial localizado em uma pequena elevação da 
qual sobressai uma plataforma de granito, matacão, onde há 
registro de pinturas rupestres. 

PE00808 - Furna do Estrago 

O sítio é um pequeno abrigo sob rocha de formação granítica. Nas 
proximidades do abrigo e em toda encosta da serra, sítios com 
pictóglifos têm sido registrados. Neste sítio foram detectadas 4 
ocupações, sendo a de 2 mil anos correspondente a um cemitério. 
Sítios relacionados: Pedra do Letreiro, localizado a 67 metros, a 
NO da Furna do Estrago 

PE00809 - Pedra do Bojo 

Abrigo sob rocha voltado p/ o Norte, situado a 821m de altitude, 
apresentando 3 figuras em vermelho. O painel já está em processo 
de esfoliação ocasionado pela diferença térmica. 
Sítios relacionados: PE 20-Ca 

PE00810 - Pedra da Lenha 
Outras designações e siglas: 
Cacimba D'água 

Matacão medindo 11,5m de largura por aproximadamente 7m de 
altura. O bloco granítico se estende para a parte posterior do 
painel, porém não foi medido. 
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Destes sítios, ao menos dois se destacam para uso público:  

A Furna da Pedra do Cachorro, com sua entrada e interior de forma ogival, que tem largura 
aproximada de 5m, extensão de 12m e altura de cerca de 3m no seu salão, atingindo os 8m 
na sua abertura. Possui interior plano e que pode ser percorrido com boa luminosidade. A 
furna apresenta uma abertura lateral em forma de janela voltada para noroeste podendo ser 
atravessada, de onde se tem uma vista dominada por um relevo bastante ondulado. Formada 
no granito, a vegetação que lhe entorna é composta por arbustos, trechos de caatinga e 
cactáceas e por bromélias espaçadas. Encontra-se em bom estado de preservação e limpeza, 
se dando a ocupação humana através de propriedades rurais situadas nas encostas da Serra 

do Cachorro. 

E, localizada na encosta nordeste da Serra do Estrago, a Furna do Estrago possui uma 
abertura em semiarco de aproximadamente 20m de largura, 10m de fundo e 4m de altura em 
sua parte mais externa. À medida que se penetra na furna a altura vai diminuindo, até chegar 
aos 5m. Em seu interior repousam blocos de granito distribuídos de forma aleatória. Toda sua 
área pode ser percorrida com boa visibilidade. A furna era utilizada por grupos pré-históricos 
como cemitério que deixaram vestígios. Hoje, em seu interior, são desenvolvidas pesquisas 
arqueológicas pela Universidade Católica de Pernambuco. Encontra-se em bom estado de 

preservação e limpeza. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

No município existem quatro projetos de assentamento rural: Garrote, Baraúnas, Moleque e 
Miguel Velho, totalizando 143 famílias assentadas (INCRA, 2017). 

CHÃ DE ALEGRIA 

Histórico10  

O território sede hoje se localiza o município de Chã de Alegria, fazia parte das terras, que 
foram doadas a DAVID PEREIRA DO ROSÁRIO, por uma neta de Duarte Coelho Pereira, na 

segunda metade do século XVIII.  

Os pretos CORCOVADO, iniciaram a exploração do território, construindo diversas casas de 
taipa, uma pequena casa de oração, iniciando assim o povoamento de uma “chã” de poucas 
casas, porém muito alegre, vindo aí o nome adotado até hoje: CHÃ DE ALEGRIA.  

Distrito criado com a denominação de Chã de Alegria, pela lei municipal de 08-01-1909, 
subordinado ao município de Glória de Goitá. Em divisão administrativa referente ao ano de 
1911, o distrito Chã de Alegria figura no município de Glória de Goitá. Assim permanecendo 
em divisão territorial datada de 1-VII-1960. Elevado à categoria de município com a 
denominação de Chã de Alegria, pela lei estadual nº 4985, de 20-12-1963, desmembrado de 
Glória de Goitá. Sede no antigo distrito de Chã de Alegria. Constituído do distrito sede. 
Instalado em 01-03-1964. Em divisão territorial datada 31-XII-1968, o município é constituído 
do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 23): 

Não foram descobertos aspectos culturais e de uso público através da pesquisa em fontes 
secundárias. 

Quadro 23 - Calendário de Eventos Anuais de Chã de Alegria. 

 
10 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/cha-de-alegria/historico. Acesso: ago. 2019. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/cha-de-alegria/historico
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Outubro 07 - Festa de Nossa Senhora do Rosário  

Dezembro 20 - Aniversário da cidade 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias. 

CUMARU 

Histórico11  

Localizado à margem ocidental do rio Capibaribe o município já contava em 1908, segundo 
dados históricos, com 60 casas.  

Cumaru, anteriormente conhecido como Malhadinha, segundo o padre Montoya, significa 
alimento indigesto. Estudos relacionados aos aspectos físicos indicam que o clima do 
município é bom, frio e saudável.  

Distrito criado com a denominação de Malhadinha, pela lei municipal n 2, de 19-12-1892, 
subordinado ao município de Limoeiro. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o 
distrito de Malhadinha figura no município de Limoeiro. Assim permanecendo em divisões 
territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. Pelo decreto-lei estadual n 235, de 09-12-
1938, o distrito de Malhadinha passou a denominar-se Cumaru. No quadro fixado para vigorar 
no período de 194-1948, o distrito de Cumaru figura no município de Limoeiro. Pela lei 
estadual n 421, de 31-12-1948, o distrito de Cumaru teve sua grafia alterado para Cumaru. 
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito já grafado Cumaru figura no município 
de Limoeiro. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VI-1960. Elevado à 
categoria de município com a denominação de Cumaru, pela lei estadual nº 4966, de 20-12-
1963, desmembrado de Limoeiro. Sede no antigo distrito de Cumaru. Constituído de 2 
distritos: Cumaru e Ameixas. Desmembrado de Limoeiro. Instalado em 28-06-1964. Em 
divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos Cumaru e 
Ameixas. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005.  

Passou por uma alteração toponímica, de Malhadinha para Cumaru, alterado pelo decreto-lei 
estadual n 235, de 09-12-1938 e de grafia, de Cumaru para Cumaru, pela lei estadual n 421, 
de 31-12-1948. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 24): 

Quadro 24 - Calendário de Eventos Anuais de Cumaru. 

Outubro 01 - Festa de Santa Terezinha  

Dezembro 20 - Aniversário da cidade 

 

Não foram descobertos aspectos culturais e de uso público através da pesquisa em fontes 
secundárias. 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Em relação à existência de comunidades tradicionais, existe em andamento o processo: 
01420.005100/2010-24 20/10/2010, para o Quilombo Campos Novos  

 
11 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/cumaru/historico. Acesso: ago. 2019. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/cumaru/historico
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FEIRA NOVA 

Histórico  

O povoamento inicial do território hoje município de Feira Nova, deve-se a lavradores que 
cultivavam em culturas de subsistência e de modo rudimentar. Os primeiros caminhos que 
cortaram essas terras, serviam ao trânsito de gado entre Limoeiro e Vitória, e ao longo deles 

foram surgindo as casas.  

No local onde hoje se espalha a cidade de Feira Nova, fixou-se um cidadão por nome de 
Joaquim Botelho que ali instalou uma casa de comercio, e, o seu tino comercial, ao ver surgir 
em volta de sua casa uma povoação a qual foi dados o nome de JARDIM, levou o Sr. Joaquim 
apoiado pelos Sr. Francisco Marinheiro, Manoel Almeida, José Gomes e Urbano Barbosa, a 
iniciar no povoado, aos domingos, uma feira, que com o passar do tempo veio a ser 
frequentada pelos moradores de toda a vizinhança. Esta feira teve início por volta de 1906.  

O povoado cresceu em função da "feirinha", e como em outro local do município havia a feira 
antiga e tradicional, o pessoal ao dizer que ia para a feira de Joaquim Botelho, dizia ir para a 
“feira nova”. A denominação de Jardim só veio a ser mudada para FEIRA NOVA no ano de 
1938.  

Distrito criado com a denominação de Jardim, pela lei estadual n 1931, de 11-09-1928, 
subordinado ao município de Glória do Goitá. Em divisão administrativa referente ao ano de 
1933, o distrito de Jardim figura no município de Glória do Goitá. Assim permanecendo em 
divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. Pelo decreto-lei estadual nº 235, 
de 09-12-1938, o distrito de Jardim passou a denominar-se Feira Nova. Em divisão territorial 
datada de 1-VII-1950, o distrito de Feira Nova figura no município de Feira Nova. Assim 
permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960. Elevado à categoria de município 
com a denominação de Feira Nova, pela lei estadual nº 4945, de 20-12-1963, desmembrado 
de Glória do Goitá. Sede no antigo distrito de Feira Nova. Constituído do distrito sede. 
Instalado em 08-03-1963. Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é 
constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005.  

Passou por uma alteração toponímica, de Jardim para Feira Nova, alterado pelo decreto-lei 
estadual n 235, de 09-12-1938. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 25): 

Quadro 25 - Calendário de Eventos Anuais de Feira Nova. 

Março 19 - Festa de São José 

Dezembro 20 - Aniversário da cidade 

Não foram descobertos aspectos culturais e de uso público através da pesquisa em fontes 
secundárias. 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  
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FREI MIGUELINHO 

Histórico 

Localizada em terras de antigas sesmarias concedidas no século XVII, Olho d’Água de Onça 
(antiga denominação de Frei Miguelinho), teve seu início de povoamento nas proximidades 
do Riacho Topada, afluente do Rio Capivaras, hoje Capibaribe. O nome Olho d'Água da Onça 
provém da tradição local, segundo a qual o fazendeiro José Tomé de Moura encontrou suas 
reses extraviadas em um local próximo a uma fonte natural, frequentada por onças ferozes, 
estabelecendo-se aí.  

Distrito do município de Vertentes, recebeu sua atual denominação em homenagem ao herói-
mártir da Revolução Pernambucana, de 1817, Miguel Joaquim de Almeida Castro (morador 
da localidade por breve período), através da Lei Estadual nº 1.931 de 11 de setembro de 1928.  

Sua emancipação ocorreu em 20 de dezembro de 1963, através da Lei Estadual nº 4.977, 
desmembrando-o de Vertentes.  

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 26): 

Quadro 26 - Calendário de Eventos Anuais de Frei Miguelino. 

Março 19 - Festa de São José 

Dezembro 20 - Aniversário da cidade 

Não foram descobertos aspectos culturais e de uso público através da pesquisa em fontes 
secundárias. 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

GLÓRIA DO GOITÁ 

Histórico  

A ocupação do território foi iniciada por David Pereira do Rosário, que recebeu as terras por 
doação de uma neta de Duarte Coelho. Ali fixou residência no sítio Lagoa Grande e lavradores 
iniciaram o cultivo das terras.  

Por volta de 1760, o lugar onde hoje fica o município era ocupado por lavradores, que 
mandaram construir uma capela dedicada à Nossa Senhora da Glória. Em volta dessa capela, 
surgiu um pequeno povoado. Posteriormente, monges do Mosteiro de São Bento de Olinda 
vieram para a região, em 1775.  

A vila foi criada a 6 de maio de 1837. Glória do Goitá tornou-se município autônomo, 
emancipado de Paudalho em 9 de julho de 1877.  

A desmembração ocorreu pela Lei Provincial nº. 1.297, sendo formado pelos distritos Apoti, 
Nossa Senhora da Glória e Tapera de Santa Maria.  

A denominação do município tem origem na junção do nome da padroeira, Nossa Senhora da 
Glória, com o rio Goitá, topônimo que tem origem no termo tupi “gua-ita”, que significa “pedra 

da baixa”.  
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Antigamente o município de Glória do Goitá, dominava os distritos de Chã de Alegria e Feira 

Nova. Anos depois os distritos passaram a ser cidades através de decreto.  

A cidade também é conhecida como “Rio Goitá” que o apelido foi dado de origem a um rio 
que vem de São Lourenço da Mata e percorre Glória do Goitá. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 27): 

Quadro 27 - Calendário de Eventos Anuais de Glória do Goitá. 

Julho 09 - Aniversário da cidade 

Dezembro 08 - Festa de Nossa Senhora da Glória 

É a terra de José Gomes, o Cabeleira, conhecido como o primeiro cangaceiro. Foi imortalizado 
na obra "O Cabeleira", de Franklin Távora, escritor do Romantismo Brasileiro.  

É também a terra de Madame Satã, artista conhecido nacionalmente por sua vida conturbada. 
Foi imortalizado no filme homônimo. Seu papel foi interpretado por Lázaro Ramos.  

O maracatu é uma das tradições do município, os moradores passam o ano inteiro 
confeccionando suas fantasias de maracatu para desfilarem no carnaval do município, que é 
uma festa bastante tradicional e animada.  

É o berço do mamulengo e tem como representantes Zé de Vina e José Lopes ("goiabinha"). 
Os mamulengos são confeccionados com madeira e chita. O Museu do Mamulengo destaca-
se como o principal ponto de cultura, situado no antigo mercado público no centro da cidade, 
apresenta diferentes peças do teatro de bonecos, como também oficina de mamulengos 
levando o nome do município para diversos locais, inclusive para o exterior.  

Além do mamulengo a cidade apresenta também a roda de coco de Ciriaco e o único museu 
do cavalo-marinho do Brasil, sob administração do Mestre Zé de Bibi, um dos vencedores do 
prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, do Ministério da Cultura, em 2009.  

A cidade também tem muitos poetas orais e de bancada como José Gomes, ou melhor, Zé 
de Boô, Urbano de Souza Costa, Seu Pirrito e Zezinha Lins, autora dos livros Tecelã do 
Tempo, histórias de uma vida (2017) e Partes do meu todo (2018), e a obra E por falar em 
mulher. (2019). Há também artistas em outras áreas, tais quais: cavalo-marinho, pífano, 
teatro, entre outras representações artísticas. 

Outras atrações turísticas são o Centro de Revitalização do Mamulengo / Museu do 
Mamulengo, Santuário da Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt e o Ateliê do 
Mestre José Lopes. 

A cidade conta ainda com diversos engenhos, muitos ainda em produção. São alguns: 
Engenho Antas, Engenho Boa Fé, Engenho Bom Jesus, Engenho Brasil, Engenho Canavieira, 
Engenho Goitá, Engenho Goitasinho, Engenho Lagoa Grande, Engenho Lagoinha, Engenho 
Palhetas, Engenho Palmeira, Engenho Palmeirinha, Engenho Perseverança, Engenho 
Redemoinho, Engenho Ribeirão, Engenho Serrinha e Engenho Souto Maior 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias. 

No município existem dois projetos de assentamento rural: Briosa e Canavieiras, totalizando 
107 famílias assentadas (INCRA, 2017). 
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JATAÚBA 

Histórico12 

A fundação de Jataúba deu-se em meados do século XIX, entre os anos de 1855 a 1856, 
quando chegou nesta região, a família do major “Vicente Nário”. Após a chegada do major, 
apareceram também as famílias: “Farias”; “Andrezas”; “Jenus”; “Andrades” e “Gregório 
Victorio”. Todas elas, provindas da Zona da mata. Segundo a história, muito antes do seu 
surgimento, os feirantes vindos do Jacu, já realizavam a venda de capim e rapadura as 
sombras do “Jatobazeiro”. Nesta época, o lugar já era bastante conhecido e chamava-se: “Vila 
Jatobá”. A denominação deste nome deu-se devido à existência dessa antiga árvore desse 
tipo, que se localizava justamente onde era realizada a feira e também pela localização 
significativa que ela tinha, enraizando-se na junção dos dois principais Riachos que banhavam 
a cidade. Tempos depois, por força da lei, seu nome foi transformado em “Jatobá do Brejo”, 
pois já existia um povoado neste mesmo estado com igual nome, situado às margens do “Rio 
São Francisco”. Também por volta de 1857, já se tinha uma capela sob a proteção do Santo 
“São Sebastião”. Com o passar do tempo, essa pequena capela foi reformando-se e 
crescendo cada vez mais, até tornar-se na Matriz atual. A vila de “Jatobá do Brejo” já havia 
mudado de nome várias vezes e antes mesmo de se emancipar, começou a ser chamada de: 
“Jataúba”. Hoje, Jataúba ainda retrata dois dos seus principais traços iniciais: “A Igreja Matriz”: 
Simples, bonita e única no mundo inteiro; e um novo “Pé de Jatobá”, localizado na Praça São 
Sebastião. Dois monumentos históricos, que mostra as raízes desta terra e traz para todos os 
Jataubenses, uma viva lembrança de como tudo começou. 

EMANCIPAÇÃO: Com o tempo, desde sua fundação, Jataúba foi crescendo numa velocidade 
incrível, a ponto de ser elevada à categoria de distrito do município do Brejo da Madre de 
Deus, em meados de 1879. O progresso foi contínuo, e por esse motivo, pelo decreto de Lei 
Estadual nº. 952, de 31 de dezembro de 1943, a Vila passou a denominar-se JATAÚBA, antes 
mesmo de tornar-se livre politicamente. Mas nesta época, a terra já almejava algo além, queria 
suprir a necessidade de liberdade, autonomia, independência... Os primeiros “Jatobasenses” 
(como eram chamados), não queriam mais se sentir subordinados ao Município do Brejo da 
Madre de Deus (Hoje cidade vizinha), desta forma, através de um representante, começaram 
a articular as iniciais mudanças políticas para a nossa terra. A primeira tentativa de 
independência foi realizada em 31 de dezembro de 1958, através do Sr. José Higino de Souza 
(nosso primeiro prefeito constitucional). Neste dia, foi feito um pedido de elevação à categoria 
municipal e encaminhado a Assembléia Legislativa. Infelizmente nossa primeira tentativa foi 
um tanto frustrada, o governador da época vetou imediatamente o pedido.  Mas graças a um 
mandado de segurança impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal, o veto foi anulado e 
finalmente, no dia 02 de março de 1962, o município foi instalado. Através de nomeação, foi 
designada uma pessoa para administrar nossa terrinha, desta forma, o primeiro prefeito 
nomeado (sem recurso nenhum) foi o Sr. Severiano Barbosa da Silva (in memorian), até que 
se fizessem as primeiras eleições locais. A partir daí, com o passar do tempo e a continuação 
do progressivo crescimento, Jataúba subdividiu-se, contendo uma divisão territorial municipal, 
constituída por cinco (5) distritos: Jataúba (cidade/sede), Jacu, Jundiá, Passagem do Tó e 
Riacho do Meio. Hoje, mais do que apenas divisões geográficas conquistadas, os 
Jataubenses se sentem orgulhosos, dignos e independentes, comemorando fervorosamente 
as festividades de sua história a cada “02 de março” que se passa. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 28): 

Quadro 28 - Calendário de Eventos Anuais de Jataúba. 

Janeiro 20 - Festa de São Sebastião 

 
12 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/Jataúba. Acesso: set. 2019. 

http://inventariope.blogspot.com/search/label/Jataúba
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Período carnavalesco Carnaval cultural 

Março 02- Aniversário de Emancipação 

Período Junino São João Cultural 

Julho Mostra Cultural - Festival de Cultura 

Setembro Feira do Bode 

Dezembro Auto de Natal 

Em Jataúba é tradição o trabalho artesanal da palha de coco e caruá para fabricação de 
chapéus, bolsas, vassouras, esteiras, abanos e outros artigos. A atividade é ensinada de 
geração em geração e, assim, vai se mantendo viva. A palha é colocada para secar e leva em 
média 08 dias para ficar no ponto do trabalho. Essa matéria prima vem da Serra do Jacú, 
primeiro distrito do município localizado a 14 km da cidade. Para confecção de um chapéu o 
artesão leva em média 12 horas para ficar pronto e um consumo de 3 braças e meia de palha. 
Toda produção é consumida pela população local e é comercializada na feira livre realizada 

na sexta-feira13. Essa atividade ajuda no sustento de várias famílias na cidade e zona rural. 

Além do trabalho com palha, o município se destaca na produção de renda de Renascença. 
Esse estilo de renda é de origem italiana e surgiu por volta do século XVI, em Veneza. Conta-
se que foi trazida para o Brasil por freiras europeias. A renascença produzida em Jataúba é 
de um tipo refinado e começou a ganhar fama na década de 1960, inicialmente apenas no 
estado e, depois, em outros estados brasileiros. A Renascença de Jataúba é confeccionada 
com uso de agulha e produzida em cima de almofadas, que os artesãos geralmente colocam 
no colo enquanto trabalham. Primeiro são feitos desenhos sobre o papel, marcados com ajuda 
de alfinetes e entremeados pelos diferentes tipos de renda. Os pontos recebem nomes de 
elementos da natureza ou expressam sentimentos. Em Jataúba, além dos pontos tradicionais, 
guardados na memória dos antigos mestres do ofício, são feitas inovações que dão 
originalidade ao produto. A renda fabricada no município é comercializada na feira tradicional 
da cidade, nas sextas feiras, e, também, em todo Brasil distribuídas por compradores que vem 
em busca do produto. Durante alguns anos o município realizou uma festa dedicada a 
Renascença que servia como homenagem aos que produziam com brilhantismo essa arte14. 
Essa atividade pode ser considerada uma das principais fontes de renda do município  

O município conta com quatro sítios arqueológicos no Cadastro Nacional de Sítios 
Arqueológicos – CNSA/IPHAN. A análise das fichas, no entanto, sugere que há duplicidade 
nos registros. Conforme o Quadro 29. 

Quadro 29 - Registros no CNSA/IPHAN para o município de Jataúba. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00203 - Furna do Nego 

Caverna sedimentada apresentando ossos humanos na superfície. A 
frente da gruta é voltada para oeste. Apresenta uma abertura no fundo 
dando para outro salão. Está localizada na encosta da Serra do 
Sobrado e foi preenchida com sedimentos do topo da serra. 

PE00204 - Gravura do 
Meio 

O sítio é formado por gravuras rupestres dispostas por quase todo o 
bloco. 

 

 
13 Disponível em: http://culturaemjatauba.blogspot.com/2016/06/artesanato-arte-na-palha.html Acesso: ago. 
2019. 
14 Disponível em: http://culturaemjatauba.blogspot.com/2016/06/artesanato-renda-renascenca.html Acesso: ago. 
2019. 

 

http://culturaemjatauba.blogspot.com/2016/06/artesanato-arte-na-palha.html
http://culturaemjatauba.blogspot.com/2016/06/artesanato-renda-renascenca.html
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Na internet, são exaltadas as belezas da Casa de Pedra15. Essa caverna, situada na zona 
rural do município de Jataúba, no Sítio Contraçude, seria, então, um local onde existem figuras 
rupestres ainda não estudadas. A descrição do local indica que o acesso à caverna seria feito 
por uma trilha a partir da Vila do Jacú, que seria uma das mais antigas do Brasil, fundada há 
475 anos por portugueses, onde índios tipos Caboclos Brabos habitavam. A caminhada até a 
caverna é de cerca de uma hora e meia, entre vegetação diversificada hora típica da caatinga 
hora fechada e de mata. 

Essa caverna teria sido descoberta por caçadores, que começaram a divulgar na Vila do Jacú. 
O gestor da Escola Águida Amâncio, da localidade Daniel Antônio Cordeiro, teria feito uma 
incursão ao local para verificar a veracidade dos relatos. Conta-se, ainda, que foram 
encontrados restos humanos, configurando um cemitério indígena. Seriam necessários 
estudos arqueológicos para avaliar o local. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias. 

No município existem dois projetos de assentamento rural: Boa Vista II e Avelozinho, 
totalizando 45 famílias assentadas (INCRA, 2017). 

LAGOA DE ITAENGA 

Histórico 

O nome Lagoa de Itaenga tem origem indígena, pois na cidade existia uma lagoa, uma grande 
Pedra (Ita na língua tupi-guarani) e uma vegetação brava (Enga, também do tupi-guarani), 
com isso juntaram a palavra Ita + Enga, formando, assim, o nome da cidade, Lagoa de 
Itaenga.  

Distrito criado com a denominação de Lagoa de Itaenga, pela Lei Municipal n.º 17, de 08-03-
1948, subordinado ao município de Pau D´Alho. Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o 
distrito de Lagoa de Itaenga, figura no município de Pau D´Alho. Assim permanecendo em 
divisão territorial datada de 1-VII-1960. Elevado à categoria de município com a denominação 
de Lagoa de Itaenga, pela Lei Estadual n.º 4.966, de 20-12-1963, desmembrado do município 
de Pau D´Alho. Sede no antigo distrito de Lagoa de Itaenga. Constituído do distrito sede. 
Instalado em 01-03-1964. Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é 
constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 201416. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 30): 

Quadro 30 - Calendário de Eventos Anuais de Lagoa de Itaenga. 

Janeiro 20 - Festa de São Sebastião 

Período carnavalesco Carnaval  

Período Junino Festas juninas 

Setembro Festa da Corrida de Jericos 

Dezembro 20 – Aniversário da cidade  

A cidade é conhecida por sua tradicional Festa de São Sebastião e pela Corrida de Jericos.  

Lagoa de Itaenga é uma cidade muito rica culturalmente, devido à diversidade de artistas que 
existe. Nela podemos encontrar cantadores de viola, maracatus (com destaque Leão da 

 
15 Disponível em: http://culturaemjatauba.blogspot.com/2016/06/casa-de-pedra-trilha-belas-paisagens-e.html 
Acesso: ago. 2019. 
16 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/lagoa-de-itaenga/historico Acesso: set. 2019. 

http://culturaemjatauba.blogspot.com/2016/06/casa-de-pedra-trilha-belas-paisagens-e.html
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/lagoa-de-itaenga/historico
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Serra, um dos mais antigos da região), grupos de teatros (com destaque ao grupo Zum, Zum, 
Zum Danado da metodologia de teatro de mobilização), equipes de quadrilhas, coco-de-roda, 
mamulengos (com destaque ao Zé Divina, um dos únicos do mundo), Cavalo-Marinho (com o 
Mestre Zé de Bibi, o único mestre de Cavalo -Marinho do Brasil) Suas festas culturais são 
destaques na região, principalmente no São João, com os shows das bandas e o famoso 

coco-de-roda, cantado por Bio Caboclo. Hoje Lagoa de Itaenga é a capital do coco-de-roda.  

A festa do Jerico é outra atração de grande destaque, que atrai gente de todo estado, em 
setembro, a festa é tradicional assim como a festa do Padroeiro São Sebastião realizada no 
dia 20 de janeiro. 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

PASSIRA 

Histórico  

Existem registros de que o padre Ibiapina mandou construir no local uma capela dedicada a 
São José. O povoado se desenvolveu em torno da capela com o nome de Pedra Tapada, pois 
existiam na região tanques naturais em forma de pequenas cacimbas, entre os vastos lajedos 
que se espalham no leito do rio.  

A troca de nome deveu-se à serra Passira, próxima à cidade. O nome do município vem do 
tupi-guarani e quer dizer "acordar suave". O IBGE dá outro significado para o nome na língua 
tupi: segundo o historiador Sebastião Galvão, significa que acaba em ponta de flecha.  

O distrito foi criado com a denominação de Malhada, pela lei municipal nº 2, de 19 de 
dezembro de 1892, subordinado ao município de Limoeiro (Pernambuco). Em 1943, o nome 
mudou para Passira. O município foi criado pela lei estadual nº 4981, de 20 de dezembro de 
1963 quando foi emancipada de Limoeiro e elevada à categoria de cidade pelo prefeito 
Sebastião de Oliveira Pinto (primeiro prefeito de Passira).  

Sua população é de cerca de 28.000 habitantes, metade dela mora no campo.  

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 31): 

Quadro 31 - Calendário de Eventos Anuais de Passira. 

Março Festa de São José 

Novembro Feira do Bordado Manual e do Artesanato Local  

Dezembro 
07 e08 - Festa de Nossa Senhora da Conceição 
20 - Aniversário da Cidade 

Conhecida em Pernambuco como a terra dos bordados, Passira é uma cidade com bons 
atrativos para os visitantes. A cidade é acolhedora e oferece passeios relaxantes no Mirante 
da Serra, na Cachoeira do Tancão e no Povoado da Pedra Tapada. A Igreja de São José e a 
Serra de Passira são outros atrativos turísticos. Também vale a visita ao Centro Cultural e 

Comercial do Bordado (Shopping do Bordado), onde é comercializado o artesanato local. 

Pequena cidade do interior pernambucano, Passira é conhecida como a “terra dos bordados”. 
As peças são facilmente encontradas na Cooperativa de Bordados e Confecções de Passira 
e na Cooperativa Mista das Bordadeiras de Passira.  
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A cidade é tida como acolhedora e oferece diversos atrativos aos visitantes, como o povoado 
de Pedra Tapada, com sua igreja de São José (construção iniciada em 1800) e um antigo 
casario; o mirante da Serra da Passira e a Cachoeira do Tancão, propícia aos banhos.  

Na festa da Nossa Senhora da Conceição se apresentam manifestações folclóricas locais, 
como mamulengos, cavalo-marinho, repentistas e emboladores. 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Em relação às comunidades tradicionais, existem dois quilombos neste município: o Chã dos 
Negros (ID Quilombola 1.519. Processo FCP 01420.000286/2002-15 e Processo INCRA 
54140.000266/2008-42) e Cacimbinha (ID Quilomobla 1.518. Processo FCP: 
01420.000397/2005-74 e Processo INCRA: 54140.000505/2013-21). Localizamos, ainda, o 
Processo FCP: 01420.000424/2005-17 10/03/2005, em andamento, para o Quilombo Riacho 
da Pedra. 

Em Chã dos Negros, há mais de 10 anos, a comunidade desenvolve e mantém o Coco de 

Roda de Chã dos Negros, inspirado na tradição centenária do coco na região. 

Há relatos de que Chã de Negros existe desde o século XVIII, quando lá chegaram as 
três primeiras famílias. Hoje, são mais de 150, que vivem da agricultura familiar, outros 
são professores, funcionários públicos. Mas todos, acima de tudo, estão irmanados 
pelo mesmo sentimento: o de preservação das suas tradições. “É o que temos de mais 
precioso aqui e a nossa luta é para que possamos preservar e deixar para os mais 
novos a nossa tradição”, conta a professora Goreti Martins, que é também 
representante da comunidade. Chã de Negros se tornou Ponto de Cultura, a partir dos 
projetos Contos e Danças de Roçado, que tem como sua principal proposta manter 
viva a tradição do coco de roda tradicional da localidade.17 

No município existem cinco projetos de assentamento rural: Poço Grande, Recreio II, 
Independência, Varame I e Varame II, totalizando 219 famílias assentadas (INCRA, 2017). 

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

Histórico18  

Sua história remonta a 1750, quando o português Antônio Burgos, que por recomendações 
médicas procurava um local que favorecesse sua saúde, construiu uma cabana de taipa para 

se alojar com sua família e escravos na confluência do rio Capibaribe com o riacho Tapera.  

O seu nome se origina da grande cruz de madeira que colocou em frente a uma capela que 
mandou construir próxima a sua casa, a partir da qual teve início o povoamento. O crucifixo é 
conservado até hoje na igreja matriz.  

O distrito de Santa Cruz foi criado pela lei municipal nº 2, de 18 de abril de 1892, subordinado 
ao município de Taquaritinga. Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31 de dezembro de 1943, 
o distrito de Santa Cruz passou a denominar-se Capibaribe e o município de Taquaritinga a 
denominar-se Taquaritinga do Norte. Foi elevado à categoria de município com a 
denominação de Santa Cruz do Capibaribe, através da lei estadual nº 1818, de 29 de 
dezembro de 1953, data anualmente comemorada.  

 
17 Disponível em: http://www.cultura.pe.gov.br/canal/nacaocultural/cultura-forjada-na-resistencia/. Acesso: ago. 
2019. 
18 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/Santa%20Cruz%20do%20Capibaribe. Acesso: 
set. 2019. 

http://www.cultura.pe.gov.br/canal/nacaocultural/cultura-forjada-na-resistencia/
http://inventariope.blogspot.com/search/label/Santa%20Cruz%20do%20Capibaribe
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Em 1953, Santa Cruz do Capibaribe de vila se tornou cidade. Como tantas que sobrevivem 
do feijão, milho e outras culturas de sobrevivência e já existindo as tradicionais colchas de 
retalhos, saiu da rotina, alguém de forma inteligente, ao separar os retalhos de tecidos, usou 
os de maior tamanho para confeccionar shorts, que desta forma, lhe daria mais lucro. A nova 
ideia se multiplicou em todas as costureiras da região e, por se tratar, na época, de algo 
reciclável, o preço daquele produto era irresistível, ganhando qualquer concorrência. Como o 
produto era de fácil venda, os homens se transformaram em mascates e percorreram 
inúmeras feiras do nosso Nordeste, vendendo os produtos, enquanto as mulheres em casa, 
usando de criatividade, inovavam produzindo outros artigos de vestuário, como: saias, blusas, 

camisas, conjuntos infantis, anáguas e outras.  

Nos anos 90, novos mercados eram conquistados, e se tornou O Maior Polo de Confecções 
do Nordeste e hoje Santa Cruz do Capibaribe é uma cidade exemplo de empreendedorismo, 
trabalho e conquista.  

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 32): 

Quadro 32 - Calendário de Eventos Anuais de Santa Cruz do Capibaribe. 

Março Festa de São José 

Novembro Feira do Bordado Manual e do Artesanato Local  

Dezembro 
07 e 08 - Festa de Nossa Senhora da Conceição 
20 - Aniversário da Cidade 

Sua feira de confecção atrai visitantes de todos os lugares do país, inclusive do exterior. Santa 
Cruz do Capibaribe, dispõe de um complexo de compra de confecções, o Moda Center Santa 
Cruz, que funciona no novo espaço da feira de confecções. Numa área coberta com 6.200 
Boxes, 520 Lojas, 22 Lanchonetes, 12 Restaurantes, além de 6 Bateria de banheiros. 
Paralelamente ao Moda Center fica localizado o Calçadão, lugar onde também encontramos 
a comercialização de confecção; são cerca 4208 Bancos, de confecção, numa área de 80x100 
m². No Calçadão e no Moda Center é oferecido peças intimas, roupas infantis, surf wear, moda 
praia, jeans wear, toalhas, calças, camisas; enfim uma infinidade de artigos dos mais variados, 
fazendo do município um dos principais polos de produção e comercialização de confecção 

do País.  

Outros atrativos oferecidos pelo município são a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus dos 
Aflitos, construída em 1874, um prédio secular com vitrais e imagens belíssimas, localizada 
centro da Cidade, e o Centro Histórico da Av. Pe. Zuzinha. 

A religiosidade se manifesta nos cruzeiros, como o da Serra da Palestina (lugar de romarias) 
e o Cruzeiro de Santo Antônio, 

Os artesões locais produzem máscaras em Papel Machê, Colchas de Retalhos, Cerâmica 
Utilitária, Brinquedos e Esculturas em Barro. O Folclore é mantido vivo no "Quebra Lajedo", 

dança típica da localidade, grupos de capoeira, bacamarteiros e banda de pífanos 

O município conta ainda com um espaço preservado, o Parque Florestal Fernando Silvestre 
da Silva. 

Em consulta ao CNSA/IPHAN, localizamos apenas o registro de um sítio arqueológico, 

conforme o Quadro 33. 
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Quadro 33 - Registros no CNSA/IPHAN para o município de Santa Cruz do Capibaribe. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00849 – Parazinho 
Trata-se de um paredão co cerca de 30 m de altura e, 
aproximadamente 100 m de largura. Apresenta pictografias ao longo de 
aproximadamente 50 m de extensão. 

No entanto, a 22 km da sede municipal, na Serra do Pará, encontra-se a Furna e o Sítio 
Arqueológico da Serra do Pará – conjunto de cavernas com mais de 100 pinturas rupestres. 
E, mais a oeste da Serra, existe o Sítio Arqueológico do Moreira (e outro: Lagoa de Pedra). 
Próximo à cidade, segundo descrições, existe outro sítio arqueológico, o da Pedra de 
Porteiras, tido como “um espetáculo e patrimônio nossa História”. 
Na Serra do Pará se localiza o Mirante do Cruzeiro, onde foi fixado um cruzeiro em 
homenagem a Frei Damião e o Santuário de São Sebastião  

Nas pesquisas não foram identificadas comunidades tradicionais em Santa Cruz do 
Capibaribe.  

No município existem um projeto de assentamento rural: Cacimba de Baixo, totalizando 10 
famílias assentadas (INCRA, 2017). 

SANTA MARIA DO CAMBUCÁ 

Histórico 

A povoação do município ocorreu em torno da capela de Nossa Senhora do Rosário, fundada 
pelo padre Ibiapina em 1876. O local era chamado de Carrapato. Inicialmente integrante do 
território do município de Taquaritinga (hoje Taquaritinga do Norte), o distrito foi criado a 25 
de julho de 1895 e chamava-se apenas Santa Maria. Depois, o distrito passou a pertencer ao 
município de Vertentes (criado a 11 de setembro de 1928) e a 31 de dezembro de 1938 mudou 
o nome para Ibiapina, para diferenciar-se do município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 
Em 1944, passou a chamar-se Cambucá, uma vez que Ibiapina é o nome de uma cidade no 
Ceará. Cambucá é o nome de uma árvore existente no município. O município de Santa Maria 
do Cambucá foi criado a 20 de dezembro de 1963.  

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 34): 

Quadro 34 - Calendário de Eventos Anuais de Santa Maria do Cambucá. 

Outubro 07 - Festa de Nossa senhora do Rosário 

Dezembro 20 - Aniversário da Cidade 

Não foram descobertos aspectos culturais e de uso público através da pesquisa em fontes 
secundárias. No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

SURUBIM 

Histórico 

A cidade tem este nome em homenagem ao boi Surubim que foi atacado e devorado por uma 
onça nas terras da fazenda de Lourenço Ramos, que deram origem ao município.  

O município originou-se de uma fazenda de gado, pertencente a Lourenço Ramos da Costa. 
Em 1864, ele construiu um oratório dedicado a São José, onde o padre português Antônio 
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Alves da Silva celebrava as missas dominicais. No entorno do oratório surgiram as primeiras 
casas. Em 1878, o oratório foi substituído por uma capela. Em 8 de junho de 1891, a lei 
provincial nº 1585 criou a freguesia de São José de Surubim, instalada em 1885 e regida 
canonicamente pelo padre José Francisco Borges.  

Foi emancipado, através da lei estadual nº 1.931, de 11 de setembro de 1928; se 

desmembrando do Município de Bom Jardim. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 35): 

Quadro 35 - Calendário de Eventos Anuais de Surubim. 

Janeiro Festa de São Sebastião  

Fevereiro Desfile das Virgens de Surubim  

 Após a quarta-feira de cinzas, até o domingo pós-carnavalesco - Carnaval 

Março 10 a 19 - Festa de São José  

Setembro 
1º domingo - Missa do Vaqueiro  
11 - Aniversário de Cidade  
Terceira semana - Festa do Gado 

Outubro Festival dos Violeiros  

Dezembro 
Corrida de Jerico  
12 - Festa de Santa Luzia  

A cidade também ficou imortalizada nos versos da música do Quinteto Violado e da dupla de 
forró Sirano e Sirino. Tem como filhos ilustres Capiba e Chacrinha.  

As festas são as principais atrações turísticas da cidade. Hoje conta com um tradicional 
carnaval, quando a cidade recebe mais de 100.000 visitantes e é conhecida como a Capital 
da Vaquejada por ter a mais antiga e tradicional festa de vaquejada do Brasil. 

Surubim oferece diversos atrativos aos visitantes; dentre eles a casa-grande da Fazenda 
Taépe (século XVIII), com dois pavimentos: o inferior, um porão, atuava como local para 
castigo dos escravos; enquanto o superior servia de moradia aos antigos senhores. Nas salas 
assoalhadas, é ainda possível observar a presença de alçapões, através dos quais eram 
alimentados os escravos. São também destaques a Cachoeira do Taépe (balneável); os 
caldeirões, presentes no afloramento rochoso por onde escorrem as águas da referida 
cachoeira, formando piscinas naturais; a Barragem do Jucazinho; a casa onde nasceu 
Abelardo Barbosa, o Chacrinha; o artesanato, apresentando bordados, rendas Renascença, 
tapeçaria, cestaria (produzida com material reciclado) e artefatos em couro; a Feira do Loré, 
com a venda de retalhos de tecidos e muitos outros produtos, inclusive importados; e o 
folclore. No referente à gastronomia, Surubim acresce ao cardápio de pratos regionais, como 
a buchada, a carne-de-sol, a mão-de-vaca e o bode assado ou guisado, a sua saborosa 
Galinha Terra (galinha guisada, acompanhada de pirão). 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

TORITAMA 

Histórico  

Em meados do século XIX, Toritama era a Fazenda Torres, de propriedade de João Barbosa. 
Era uma fazenda de gado situada na margem esquerda do Rio Capibaribe. O povoamento 
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ocorreu após a construção da capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, à qual 
o proprietário da fazenda doou parte de suas terras. Em 1953, o município emancipou-se de 
Taquaritinga do Norte. O primeiro prefeito eleito foi José Jota de Araújo, que só foi escolhido 
três anos e meio depois da emancipação política, que aconteceu em 29 de dezembro de 1953, 
quando foi elevada a cidade, sendo, antes, distrito de Vertentes e Taquaritinga do Norte. O 
município teve, como primeiros administradores interinos, Joaquim Aurélio Correia de Araújo 
e Antônio Manuel da Silva.  

O significado do topônimo Toritama tem interpretações divergentes. Segundo o Portal dos 
Municípios, tori significaria pedra, e tama, região, em alusão às pedras com cerca de 30 
metros de altura que dão a impressão de uma torre à margem direita do rio Capibaribe. Já 
Luís Caldas Tibiriçá afirma provir do tupi do século XVIII tory-etama: "facho de luz, região do 
farol". José de Almeida Maciel traduz por "terra alegre" pela junção dos termos tupis toryba 
(felicidade, alegria) e retama (país, região, terra).[6] Já o sociólogo Roberto Harrop Galvão 
acredita ser uma junção de vários trechos do tupi, com duas possíveis interpretações: na 
primeira, ter-se-ia acrescentado, à palavra "Torres", o sufixo tama, e, posteriormente, a 
pronúncia teria sido suavizada para "Toritama". Na segunda interpretação, significaria "Terra 
do Sexo" (tor'iba: sexo e re'tama: região). 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 36): 

Quadro 36 - Calendário de Eventos Anuais de Totirama. 

Janeiro/ fevereiro 29/01 a 02/02 - Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

 Carnaval das escolas (Realizado uma semana antes do carnaval) 

Março 17 - Tortura Nunca mais (Retratação Política de José Manoel da Silva) 

Maio 
3° semana do mês - Festival do Jeans de Toritama  
Último domingo - Drilha infantil com trio elétrico 

Junho 
12 a 29 - São João de Toritama 
Último sábado – Drilha adulta com trio elétrico 

Julho Primeira semana - Motofest 

Agosto Primeira semana - Festa do agricultor – Vila São Benedito 

Setembro 
07 - Desfile Cívico – Independência do Brasil  
Segunda semana - Festival de Cultura e Moda Pernambucana 

Outubro 
Faça uma criança feliz – Evento Municipal  
Último domingo - Encontro de bandas e fanfarras 

Novembro Última sexta, sábado e domingo - Carnaval fora de época 

Dezembro 
08 - Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição  
29 - Emancipação Política 

Toritama é conhecida como “a capital do Jeans”19, uma potência econômica consolidada 
como grande produtora de confecções, responsável por mais de 16% da produção nacional 
de roupas jeans. Possui um amplo centro de comércio de confecções, o Parque da Feira. 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

  

 
19Disponível em: http://turismonoagreste.blogspot.com/2012/06/toritama-capital-do-jeans.html. Acesso: ago. 2019. 

http://turismonoagreste.blogspot.com/2012/06/toritama-capital-do-jeans.html
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VERTENTES 

Histórico20  

Vertentes surgiu em 1750, com uma doação de terras pela Coroa Portuguesa para Dona Maria 
Ferraz de Brito, uma portuguesa que, decidida a voltar à terra natal, transferiu o lote para o 
fazendeiro Francisco Carneiro. Foi a partir do Sítio Goiabeira, investindo fortemente na cultura 
do café, organizando fazendas e construindo edificações, que começou a surgir a Cidade. 
Primeiro como Distrito do Município de Igarassu, posteriormente de Limoeiro e por fim 
Taquaritinga do Norte. 

Vertentes, situada ao pé da Serra da Taquara, no lado oriental, foi fundada em 1855, pelo Pe. 
Renovato Tejo que foi o primeiro vigário da freguesia. O mesmo sacerdote, com auxílio de 
alguns amigos conseguiu edificar uma capela sob o patrocínio de São José. Era um templo 
de grandes proporções devido a sua situação à margem de uma estrada muito transitada que 
levava até o Estado da Paraíba. Vertentes floresceu em pouco tempo. 

O Distrito de Vertentes foi criado pela Lei Municipal de nº 02 datada de 18 de abril de 1892. A 
sua sede obteve a categoria de Vila pela Lei Estadual nº 991 de 01 de julho de 1909. 

Pela Lei Estadual de nº 1.931 de 11 de setembro de 1928, data da criação do Município de 
Vertentes, constituído em município autônomo, cuja instalação ocorreu em 01 de janeiro de 

1929, voltando Taquaritinga do Norte a ter como sede a cidade de igual nome. 

A emancipação política só veio a acontecer em 11 de setembro de 1928, com a separação de 
Vertentes e Taquaritinga do Norte, marcando desde cedo a personalidade política do seu povo 
e a luta no desenvolvimento de culturas como café, milho, feijão e da agropecuária de 
pequeno porte. O Coronel Braz Bezerra foi o primeiro Prefeito do Município. A origem do nome 
Vertentes, deve-se a existência das vertentes de água existentes na Serra da Taquara. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 37): 

Quadro 37 - Calendário de Eventos Anuais de Vertentes. 

Março 19 - Festa de São José 

Setembro 11 - Aniversário da Cidade 

A Pedra de Boca é tida como o ponto turístico da cidade, mas requer uma longa caminhada, 
subindo a serra da Taquara, passando, inclusive por “vertentes”, nascentes de água, na 
caminhada. Ela é uma cavidade, que permite que a pessoa entre “dentro” da pedra, dai a 
origem ao seu nome. 

No CNSA/IPHAN há registro de um sítio arqueológico neste local, conforme o Quadro 38. 

Quadro 38 - Registro no CNSA/IPHAN para o município de Vertentes. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00877 - Furna dos Ossos 
Outras designações e 
siglas: Pedra da Boca 

Abrigo sob rocha onde é possível identificar a presença de vários 
ossos humanos (sacros, frontais, tíbia, fêmur, maxilar, mandíbula, 
calcaneo, falanges). 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

 
20 Disponível em: https://vertentes.wordpress.com/about/. Acesso: ago. 2019. 

https://vertentes.wordpress.com/about/
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VERTENTE DO LÉRIO  

Histórico  

O povoado de Vertentes do Lério tornou-se distrito de Surubim pela lei municipal nº 17, de 22 
de maio de 1953. Foi elevado à categoria de município pela lei estadual nº 10622, de 1 de 
outubro de 1991.  

Segundo a tradição, a região era de propriedade de um homem chamado Lério. Em suas 
terras havia uma vertente de água, com a qual a população local, castigada pela seca, se 
abastecia. Por ocasião da seca de 1880, as pessoas iam até o local, para abastecer-se de 
água "lá na Vertente do Lério".  

O município tem como sua maior riqueza a exploração da rocha calcária, para fabricação de 
corretivo de solo, ingrediente de ração animal e a cal para indústria e construção civil. 

Aspetos culturais e de uso público: 

Quadro 39 - Calendário de Eventos Anuais de Vertente do Lério. 

Outubro 01 - Aniversário da Cidade 

Novembro Última semana - Festa de Nossa Senhora da Vitória 

Não foram descobertos aspectos culturais e de uso público através da pesquisa em fontes 

secundárias. 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

2.3.2 Municípios que possuem sede na bacia 

CAMARAGIBE 

Histórico21  

Camaragibe é um nome indígena, de origem tupi, que carrega em seu significado as plantas 
camarás que na cidade brotavam.  

A área onde hoje se localiza o município era povoada por indígenas até a chegada dos 
portugueses, liderados por Duarte Coelho, no século XVI. As terras eram utilizadas para a 
exploração do pau-brasil e, posteriormente, usadas para produção de cana-de-açúcar. Foi 
com esses cultivos que a cidade se destacou e se tornou importante na história pernambucana 

e brasileira.  

O município se fortaleceu ainda mais com o surgimento dos engenhos. Um dos engenhos 
locais, o Engenho Camaragibe foi fundado em 1549 e era considerado um dos mais ricos da 
região, até a invasão holandesa em 1645. O engenho foi incendiado pelas tribos indígenas 

que viviam no local.  

Maria Anita Amazonas residiu na casa grande do engenho Camaragibe, se casou com 
Samuel Mac Dowell e contribuiu na construção do Seminário Cristo Rei e do Convento das 
Carmelitas, entre 1949 e 1956. 

 
21 Disponível em: https://www.camaragibe.pe.gov.br/nossa-cidade/ Acesso: ago. 2019. 

https://www.camaragibe.pe.gov.br/nossa-cidade/


         
                                                                                                                    

Produto 1 – Diagnóstico da Bacia do Rio Capibaribe - PE – Pág.:   100 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Recursos Hídricos 

Entre 1891 e 1895 foi implantada uma fábrica de tecidos pelo engenheiro Carlos Alberto de 

Menezes, e Pierre Collier  

Entre 1891 e 1895 foi implantada a Fábrica de Tecidos CIPE, pelos engenheiros Carlos 
Alberto de Menezes e o engenheiro francês Pierre Collier (que teve seu nome dado a uma 
das principais ruas da cidade), o que modificou a feição do local. A fábrica de tecidos foi 
primordial para o crescimento do município. Hoje, o local onde se encontrava a fábrica foi 
denominado Vila da Fábrica, pois, segundo pesquisadores e historiadores, era onde os 
operários residiam, sendo considerada a primeira vila operária da América Latina. 

No período colonial, o município possuía quatro açudes: o São João, conhecido por Queda 
d’Água, Flamengo, Timbi e São Beto, mais conhecido por Balde. Hoje permanece apenas 
uma parte do Açude Timbi, encontrado no bairro homônimo. O açude abriga animais 
importantes para a fauna do município, como o jacaré do papo amarelo, garça branca, galinha 
d’água e cágado. 

Em 20 de dezembro de 1963 a Lei Estadual nº 4.988 elevou o distrito à categoria de município, 
o qual foi extinto em 6 de julho de 1964, por acórdão do Tribunal de Justiça (mandado de 
segurança nº 59.906), sendo seu território reanexado ao do município de São Lourenço da 
Mata.  

No dia 13 de maio de 1982 a cidade de Camaragibe foi finalmente emancipada do município 
de São Lourenço da Mata (Lei nº 8.951, publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco 
daquela data), tornando-se única e mais uma das principais cidades da Região Metropolitana 
do Recife. Após anos de autonomia, Camaragibe guarda muitos retratos de sua história de 

lutas e conquistas. 

O topônimo Camaragibe significa "rio dos camarás" (camara: a planta, y: rio, pe: em). Camará 
ou cambará é o nome de um arbusto presente na região. 

Aspetos culturais e de uso público22 (Quadro 40): 

Quadro 40 - Calendário de Eventos Anuais de Camaragibe. 

Maio 13 - Aniversário da cidade 

Junho 05 a 12 - Festa do Sagrado Coração de Jesus 

Agosto Trilha dos Engenhos 

Distante apenas 16 km do Recife, a cidade passou a servir de residência fixa de muitas 
pessoas que, diariamente, "descem" para trabalhar na capital e à noite retornam para a 

tranquilidade do campo.  

Apresenta como principal destaque o distrito de Aldeia, onde está a parte mais alta de 
Camaragibe, favorecido com agradável clima e paisagem tranquila. São comuns na área os 
clubes de campo, os hotéis de lazer - com seus atrativos campestres, a exemplo dos passeios 
a cavalo ou em charrete; os restaurantes de culinária alpina, portuguesa e regional 
(oferecendo inclusive café-da-manhã e ceia típica) e as granjas, muitas delas constituindo-se 
em residências permanentes. Ainda em Aldeia, spa e parque aquático.  

Camaragibe produz tapeçarias consagradas pela qualidade e variedade das peças, além dos 

trabalhos em cestaria, feitos em papel de jornal.  

 
22 Disponível em: http://desbravandopernambuco.blogspot.com/2014/05/camaragibe.html Acesso: ago. 2019. 
E http://inventariope.blogspot.com/search/label/Camaragibe Acesso: ago. 2019. 

http://desbravandopernambuco.blogspot.com/2014/05/camaragibe.html
http://inventariope.blogspot.com/search/label/Camaragibe
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Dentre os demais atrativos do Município, se destaca a Vila da Fábrica da Companhia Industrial 
de Pernambuco – CIPER, que foi erguida nas terras do antigo Engenho Camaragibe em 1891. 
Os elementos que se destacam dentro do sítio são: a chaminé da fábrica de tijolos, as casas 
da Vila Operária do início do século, Escola das Irmãs da Sagrada Família, fundada em 1902, 
(dedicada ao ensino de crianças e adultos, passando depois  ao ensino só de meninas).O 
prédio da cooperativa totalmente descaracterizado, funciona como ponto de distribuição de lã 
e tela para a fábrica de tapetes artesanais  Casa Caiada. O prédio da República dos Solteiros, 
funciona, hoje, como sede da Fundação de Cultura, Turismo e Esportes de Camaragibe. 
Conta também com uma Capela do Sagrado Coração de Jesus (padroeiro do município) e o 
prédio do antigo cinema. Encontra-se em bom estado de conservação. Atualmente a fábrica 
pertence à BRASPÉROLA. Ao seu redor casas simples e bastante arborizada. A história da 
Vila da Fábrica foi resumida em uma reportagem de Marcos Barbosa,11 de outubro de 2018, 
que é transcrita abaixo: 

Vila da Fábrica, em Camaragibe, foi a primeira vila operária da América Latina23  

Fábrica construída no final do século 19 mudou a atividade econômica da cidade, antes 

voltada para a produção açucareira 

A história do bairro Vila da Fábrica, que se inicia ainda no final do século 19, é de extrema 
importância para o surgimento da cidade Camaragibe. A região pertencia a São Lourenço 
da Mata, onde foi instalada a Companhia Industrial de Pernambuco, que mudaria a 

atividade econômica da cidade, antes voltada para a produção açucareira. 

Em 1891, foi concluído o prédio da fábrica que foi o pontapé inicial para a nova cidade. Dois 
anos depois, estava pronta a vila operária, a primeira da América Latina, onde viveriam os 
trabalhadores e suas famílias. Para os que não eram casados, foi construído um pequeno 
prédio, chamado “República dos Solteiros”. A produção de tecidos começou em 1895 e em 
pouco tempo já se destacava como um dos empreendimentos mais importantes de 
Pernambuco. 

A partir disso, foram chegando novas famílias, originando novas comunidades na Vila e no 
entorno dela, dando forma à cidade urbana que nascia. A fábrica funcionou como referência 
do setor têxtil até os anos 1970, quando uma crise levou a empresa à falência. Apesar 
disso, a comunidade segue erguida como patrimônio camaragibense, com vínculos criados 
ao longo desses mais de 100 anos como bairro operário que deu início à cidade. 

Em Camaragibe, a Praça de Maria Amazonas e o Casarão do Engenho que lhe pertenceu e 
que deu o nome à cidade – Engenho Camaragibe, chamam atenção. O casarão é belo e 

imponente prédio histórico, tombado pela FUNDARPE, e que se encontra bem preservado. 

Além dele, o prédio da Estação Ferroviária também tem o papel de guardar o passado. No 
entanto, a Estação, que é chamada de Estação Nova, em razão de ser a segunda construída 
no município, para receber os trens que não mais cortavam o Recife pela região norte, mas 
sim pela linha centro, paralela à do metrô, se encontra praticamente em ruínas. Um artigo 
indicava que o prédio será recuperado pelo IPHAN, juntamente com a Prefeitura Municipal. 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Foi identificada a existência de um Quilombo, o do Catucá, no perímetro municipal. 

 
23 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2018/10/11/vila-da-fabrica-em-camarabige-foi-a-primeira-vila-
operaria-da-america-latina/ Acesso: ago. 2019. 

https://www.brasildefato.com.br/2018/10/11/vila-da-fabrica-em-camarabige-foi-a-primeira-vila-operaria-da-america-latina/
https://www.brasildefato.com.br/2018/10/11/vila-da-fabrica-em-camarabige-foi-a-primeira-vila-operaria-da-america-latina/
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Não se sabe ao certo quando o Quilombo de Catucá começou a existir, mas suspeita-
se que foi a partir da revolução de 1817 e, posteriormente durante a Confederação do 
Equador em 1824, que muitos escravos se esconderam nas matas tendo em vista que 
muitos participantes eram plantadores das áreas circunvizinha. 

O Catucá dos mapas era justamente as matas em cima dos morrotes que saem do 
Recife, limitado pelo açude Dois Irmãos, ao sul, e pelos altos da Guabiraba, ao norte, 
em direção a Pau-Ferro, seguindo em frente numa área acidentada bastante extensa 
até o rio Paratibe. O centro da mata mais próxima ao Recife estaria num local 
conhecido como Cova da Onça – um vale sufocado por um conjunto de morros, ainda 
hoje pouco habitados. Em que pese o uso predatório do solo, essa área ainda tem 
seus olhos-d’água e alguns riachos. (CARVALHO, 1996, p. 410)24. 

CASINHAS 

Histórico25 

Segundo a tradição local, por volta de 1890, no caminho entre Bom Jardim e a mata existente 
no local, havia uma casinha de palha, onde vivia uma senhora portadora de deficiência que 
costumava dar pouso aos viajantes. Posteriormente mudou-se para o local o Sr. José Barbosa 
de Farias. Outras famílias estabeleceram-se no local. Em 1894, foi construída uma capela 
dedicada a Nossa Senhora das Dores, atual padroeira, pelo professor José Merim. A partir 
deste núcleo de pequenas casas, que deu origem ao nome Casinhas, surgiu o município.  

O distrito de Casinhas foi criado pelas leis municipais n.º 46, de 16 de dezembro de 1925, e 
nº 2, de 16 de Novembro de 1929, sendo subordinado ao município de Surubim. Foi elevado 
à condição de município pela lei estadual nº 11228, de 12 de Julho de 1995, com base na lei 
estadual complementar n° 15, de 1990, que permitiu aos municípios a solicitação da 
emancipação, desde que atendessem a alguns requisitos, como ter população superior a 10 
mil habitantes e que o total de eleitores seja maior que 30% desta população. O município foi 

instalado em 1 de janeiro de 1997.  

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 41): 

Quadro 41 - Calendário de Eventos Anuais de Casinhas. 

Julho 12 - Aniversário da Cidade 

Setembro 15 - Festa de Nossa Senhora das Dores 

Não existem informações sobre o os aspectos culturais e de uso público disponíveis em fontes 
secundárias para o município de Casinhas.  

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município e também não foram 
localizadas comunidades tradicionais. 

  

 
24 Disponível em: Verardi, Cláudia. Quilombo do Catucá: Malunguinho e a resistência escrava em Pernambuco. 
Disponível em: 
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=1185%3Aquilombo-
do-catuca-malunguinho-e-a-resistencia-escrava-em-pernambuco&catid=51%3Aletra-q&Itemid=1. Acesso: set. 
2019. 
25 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/Casinhas Acesso: ago. 2019. 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=1185%3Aquilombo-do-catuca-malunguinho-e-a-resistencia-escrava-em-pernambuco&catid=51%3Aletra-q&Itemid=1
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=1185%3Aquilombo-do-catuca-malunguinho-e-a-resistencia-escrava-em-pernambuco&catid=51%3Aletra-q&Itemid=1
http://inventariope.blogspot.com/search/label/Casinhas
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LIMOEIRO 

Histórico26 

De acordo com uma velha lenda, Limoeiro foi uma aldeia de índios Tupis, numa região com 
muitos limoeiros (pés de limão), o que justifica o nome da cidade. Antes da presença do 
colonizador europeu, há mais de dez mil anos habitavam nesta geografia os chamados índios. 

Pinturas rupestres na região da cidade confirmam essa antiga presença humana na área.  

Um outro fato que configura a formação da cidade de Limoeiro é sua localização estratégica 
de pouso para Tropeiros em direção ao porto. Limoeiro tem participação marcante nos 
principais momentos de rupturas históricas que alcançaram Pernambuco e Brasil, como o 
foram os trabalhos do jornalista e revolucionário Frei Caneca em 1824 com a Confederação 
do Equador. Frei Caneca fez-se presente à cidade em busca de apoio à causa.  

Ao final do Século XIX, ainda no período do Segundo Reinado Brasileiro, é inaugurada uma 
linha férrea ligando Limoeiro ao Recife com objetivo de transporte de pessoas e de carga. 
Cultivando o Algodão há várias décadas, toda a região de Limoeiro viu impulsionar o comércio 
deste item agrário e por conseguinte gerar um grande desenvolvimento econômico à cidade, 
à região.  

Na primeira metade do século XX, Limoeiro posicionava-se como das principais cidades de 
maior pujança econômica do estado. Este período farto de produção de algodão e sua 
comercialização, teve fim ao início da segunda metade do século XX, havendo várias 
implicações ao seu ocaso. Uma das razões foi, sem dúvida, os acontecimentos da Segunda 
Guerra Mundial que desestabilizou o comércio do algodão com os países envolvidos no 
conflito. Um outro aspecto foi a consolidação do polo agrícola e fabril do algodão no Sudeste 
do país, sendo esta região o local de maior produção do item, reduzindo a produção do 
algodão em todo o Nordeste. Um outro aspecto é o que está mais vivo à narrativa oral dos 
munícipes mais antigos: uma praga aos algodoeiros de um inseto devorador desta cultura: o 

Bicudo.  

Na história da fundação de Limoeiro, a origem do seu nome foi graças a um padre com o 
nome de Ponciano Coelho, que teria chegado à região para catequizar os índios. Conta-se 
que um dia chegou para morar perto de Limoeiro, em Poço do Pau, um português que tinha 
por nome Alexandre Moura, trazendo consigo a imagem de Nossa Senhora da Apresentação, 
imagem essa que atraía os índios. Alexandre Moura construiu perto de sua residência uma 
igrejinha, onde colocou a imagem da referida santa, que tinha missas celebradas pelo Pe. 
Ponciano Coelho, e organizando festas, sendo isso atração para as famílias que começaram 

a morar na localidade, ficando mais perto do movimento religioso.  

Presume-se que o Pe. Ponciano Coelho fizera desaparecer a imagem de Nossa Senhora da 
Apresentação da Capela de Poço do Pau para Limoeiro, aldeia indígena onde hoje se ergue 
a torre da igreja matriz, marco da fundação do povoado chamado Limoeiro de Nossa Senhora 
da Apresentação. Pode-se acreditar que a antiga aldeia de índios, hoje, Limoeiro, foi fundada 
pelos padres Manuel dos Santos e João Duarte do Sacramento, em 1711.  

De acordo com o escritor limoeirense Antônio de Souza Vilaça:  

“Poder-se-ia dar guarida à lenda do Pe. Ponciano anteriormente contada, contudo se 
sabe que antes disso, ao aldeamento já se dera o nome de Limoeiro. Talvez o Pe. 
João Duarte do sacramento ou o Pe. Manuel dos Santos, os primeiros que cuidaram 
da catequese, sejam os responsáveis pelo sugestivo nome. Entretanto, consta de 

 
26 Disponível em: http://programaquehistoriaeessa.com.br/?p=493 Acesso: ago. 2019. 
http://inventariope.blogspot.com/search/label/Limoeiro Acesso: set. 2019. 

http://programaquehistoriaeessa.com.br/?p=493
http://inventariope.blogspot.com/search/label/Limoeiro
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velho documento que o conde Maurício de Nassau ao relacionar as aldeias de sua 

jurisdição, Limoeiro, encabeçava a lista”  

Em 1752, o Pe. Ponciano Coelho recebeu a carta de Sesmaria, e Limoeiro cresceu deixando 
de ser aldeia de índios. A Sesmaria de Limoeiro se estendia desde o atual município de Feira 
Nova até o município Santa Cruz do Capibaribe e desde o município de Macaparana até o 
atual município de Passira. O extenso território foi perdido através de inúmeras emancipações 
políticas, que deram origem a 16 municípios.  

Em 27 de julho de 1811, após Alvará do Príncipe Regente Don João, o município de Limoeiro 
ficou independente de Igarassu. Nessa data comemora-se a Emancipação política do 
município de Limoeiro, a partir de resolução da Câmara Municipal dos Vereadores em 2019. 
Antes do 27 de julho o dia 06 de abril foi consagrado as celebrações de aniversário da cidade 
por décadas, entendendo que foi nesta data que o primeiro prefeito de Limoeiro foi 
empossado, constituindo de fato uma emancipação da cidade que passa a ser autônoma e 

constitutiva da União.  

“No dia 6 de abril de 1893, Limoeiro teve seu primeiro prefeito Antônio José Pestana, seu 
primeiro Vigário Pe. Bartolomeu da Rocha.”  

No Brasão da cidade de Limoeiro, que é de autoria de Ariano Suassuna, encontram-se as 
datas de 1751, fazendo referência ao início da colonização; e 1893, referente à emancipação 
política. 

Aspetos culturais e de uso público27 (Quadro 42): 

Quadro 42 - Calendário de Eventos Anuais de Limoeiro. 

Janeiro Festa de São Sebastião 

Junho Ciclo Junino 

Julho 25 - Aniversário da Cidade 

Setembro 09 a 13 - Exposição de Animais e da feira do Agronegócio 

Outubro Micaeiro 

Novembro 
1º final de semana - Vaquejada de Limoeiro 
15 - Festa de Nossa Senhora da Apresentação 

Destaca-se pela sua produção de bordados e de outros trabalhos artesanais, a exemplo dos 
artigos para montaria, cintos e cartucheiras (em couro), das talhas, da cerâmica figurativa e 
das esculturas (em cimento, concreto e pedra-sabão).  

São também atrativos os mirantes da Pedra do Urubu e do Morro do Redentor, onde existe 
uma escadaria de 670 degraus, situada na sua face sul, que dá acesso ao cruzeiro e à Capela 

do Cristo Redentor.  

Faz parte do patrimônio histórico local a Casa do Coronel Chico Heráclio. A estrutura física 
da casa está preservada, com paredes grossas, portas, corrimão e escada de madeira, 
portões pesados de ferro. Conserva a mobília da época dos primeiros donos (cadeiras, 
cristaleiras, mesas imóveis). No escritório ainda está o cofre e o relógio de uso pessoal dele. 
Espalhadas pela casa fotografias da família enfeitam as paredes e mobiliário, as molduras de 
alguns quadros são também muito antigas. Na garagem da Casa Grande é encontrado um 
exemplar do automóvel pertencente ao Coronel Chico Heráclio. 

 
27 Disponível em: http://asmaravilhasdelimoeiro.blogspot.com/ Acesso: ago. 2019. 

http://asmaravilhasdelimoeiro.blogspot.com/
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Há também as ruínas do Engenho Passassunga, onde ainda restam o terreno e as paredes 
da Casa Grande, construída pelo arquiteto Geraldo Gomes. Há muito tempo que os engenhos 
não funcionam mais, mas algumas ruinas ainda permanecem.  

A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação é do século XIX e na Igreja de Santo 
Antônio, com imagem do Santo trazida de Portugal em 1905. 

No que se refere à gastronomia, o município oferece os pratos típicos da região: buchada, 
carne-de-sol, mão-de-vaca, bode assado ou guisado - dentre outros.  

No município existe a Sociedade Musical 25 de setembro, fundada em 21 de outubro de 1936, 
que realiza aulas de músicas para jovens e adultos, educando musicalmente na cultura 

popular e inserindo no mercado de trabalho, da qual já saíram vários músicos. 

Durante o carnaval, o bloco lírico Flor do Limoeiro – bloco de pau e corda que se caracteriza 
pela beleza de suas fantasias e pela animação de seus integrantes e o bloco Mais Um, fazem 
a alegria da população e turistas. O Micaeiro, a micareta de Limoeiro é um evento consolidado 
no calendário cultural de Pernambuco, movimentando a economia municipal no mês de 
outubro. 

Em 1774 iniciou- se o plantio de algodão em Limoeiro. A primeira fábrica existente em 
Limoeiro, fundada por Octaviano Heráclio Duarte foi a Fábrica de Óleo Vegetal Santa 
Teresinha e, posteriormente, foi criada a fábrica de produção a partir do óleo já utilizado não 
agredindo o meio ambiente.  

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

PAUDALHO 

Histórico  

A cidade de Paudalho é bem marcada pela história, e suas terras começaram a ser exploradas 
em fins do século XVI, com o corte do pau-brasil em suas florestas. O nome da cidade de 
Paudalho surge da derivação de uma grande árvore secular que exalava cheiro 
completamente semelhante ao do alho que existia na margem direita do Rio Capibaribe, 
extremo oeste da Cidade, num lugar antes chamado de Itaíba, atualmente onde fica localizada 
a Ponte de Itaíba, centro da cidade.  

A ocupação organizada das terras iniciou com um aldeamento indígena promovido pelos 
padres franciscanos: aldeia de Miritiba (corruptela do tupi mbiri-tyba, que, no dizer de Teodoro 
Sampaio, significa juncal). Esta aldeia localizava-se nos extremos de Goiana, Igarassu e 
Tracunhaém, do lado esquerdo do Rio Capibaribe. Posteriormente a região cresceu sob o 
impulso do cultivo da cana-de-açúcar e diversos engenhos estabeleceram-se na região. O 
primeiro registro é do Engenho Mussurepe, instalado por volta de 1630. Na primitiva aldeia 
indígena estabeleceu-se o Engenho Aldeia, de propriedade de Bartolomeu de Holanda 
Cavalcânti em 1660.  

O povoado de Paudalho surgiu no entorno do engenho Paudalho, de propriedade do 
português Joaquim Domingos Teles. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 43): 

Quadro 43 - Calendário de Eventos Anuais de Surubim. 
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Janeiro Festa de São Sebastião 

Fevereiro Carnaval de Pernambuco 

Abril Paixão do Monte da Fé 

Maio 50 dias após o Domingo de Páscoa - Festa do Divino Espírito Santo) 

Junho Ciclo junino 

Julho 27 - Aniversário da cidade 

Setembro 
7 - Festa da Independência  
Romaria de São Severino dos Ramos 

Paudalho é um grande centro de romaria em Pernambuco, cujo acesso é facilitado por situar-

se à margem da rodovia BR-408, que liga o município à cidade do Recife, capital do Estado.  

Diversos prédios de interesse histórico são abertos à visitação, como: antigos engenhos. Do 
antigo Engenho Ramos restaram algumas construções do séc. XVIII, a exemplo da casa 
grande, da Capela de Nossa Senhora da Luz e ruínas da Estação Ferroviária. Na capela se 
encontra uma imagem de São Severino dos Ramos, trazida da Europa, tida como milagrosa 
e que atrai milhares de visitantes durante o período de setembro a janeiro, sendo conhecida 
como ‘Santuário de São Severino dos Ramos’. A imagem, de tamanho natural, está localizada 
num nicho lateral ao altar principal da Capela. Segundo a tradição local, a imagem de São 
Severino teria sido um presente trazido da Europa por um filho de um antigo proprietário do 
Engenho Ramos. Ao lado da Capela está localizada a Sala dos Milagres onde estão expostos 
os ex-votos (objetos em madeira e cera, fotos depoimentos etc.) depositados por pessoas em 
agradecimento a graças alcançadas. Existe um pequeno arruado ao longo da linha férrea e 
uma construção onde funcionou uma hospedaria para os romeiros. Em seu entorno, existem 
pequenas propriedades rurais onde é desenvolvida agricultura de subsistência. O Engenho é 
bastante arborizado, com palmeiras imperiais e outras árvores de grande porte. É considerado 
um dos maiores pontos de romaria do Nordeste. Possui área para estacionamento de veículos 
e piquenique; sanitários e chuveiros; barracas com venda de produtos religiosos, comidas e 
bebidas típicas. é um dos maiores locais de romaria do Nordeste. São milhares de visitantes 
vindos de diversas cidades do interior de Pernambuco e Estados vizinhos para venerar o 
santo milagroso 

Outro ponto de interesse são as ruínas do Mosteiro de São Francisco, de data de construção 
incerta e hoje abandonado, serviu de refúgio aos religiosos de vários conventos e mosteiros 
pernambucanos durante a invasão holandesa a Pernambuco (séc. XVII). Sua construção não 
tem data conhecida, entretanto, pelas suas características, supõe-se que se trata de 
edificação de fins do séc. XVII ou início do séc. XVIII. Foi tombado pela Secretaria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1996. No local existia a missa da "benção dos 
animais". 

A Ponte de Itaíba, que foi construída entre 1872 e 1876 pelo Engenheiro José Joaquim de 
Melo Cahú e inaugurada pelo Imperador D. Pedro ll, é composta de cinco vãos, placa de 
cimento armado, com a estrutura de ferro treliçada, cujos elementos são unidos com cravos 
apoiados sobre grandes colunas de alvenaria, medindo 5m x 11m. Possui 113m de extensão. 
Seu estado de conservação é regular e atualmente só é utilizada por pedestres e veículos de 

pequeno porte. É tombada pelo Governo Estadual. 

A Casa de Farinha do Sítio Açougue Velho é toda artesanal e está em funcionamento. Possui 
moenda, prensa, cevador e forno. Funcionou anteriormente no Engenho Orá e foi transferida 
para o Sítio Açougue Velho, onde a mandioca utilizada para a farinha é trazida de outras 

lavouras.  
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O Bosque de Pau-Brasil; a fábrica de beneficiamento do sal, instalada em prédio do século 
XVIII; a estação ferroviária (1891); os antigos casarões do início deste século, com detalhes 
ou fachada em azulejos portugueses; o açude Zumbi completa os atrativos locais.  

A festa de São Sebastião é a mais movimentada festa popular religiosa, porém o padroeiro 
da Cidade é o Divino Espírito Santo, com sua matriz localizada próxima à Prefeitura Municipal. 
Durante o Carnaval, a cidade conta com grupos de maracatu rural, bumba-meu-boi, urso e 
caboclinhos.  

Na atividade folclórica de Paudalho predominam tradicionais agremiações carnavalescas, 
maracatus, bois e caboclinhos. O principal evento registrado no município é a festa do 

padroeiro São Sebastião, celebrada desde o século passado. 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias. 

No município existem quatro projetos de assentamento rural: Souto Maior, Velho I, Sítio I e 

Belém, totalizando 223 famílias assentadas (INCRA, 2017). 

POMBOS 

Histórico  

A ocupação desta região remonta ao século XVIII.  

Os irmãos José Manoel de Melo e Manoel Gomes de Assunção, proprietários dos primeiros 
engenhos no local, construiram algumas casas nas margens do rio Água Azul. O povoado foi 
Chanado de Tubibas. Posteriormente foi comprado pelo padre Galdino Soares Pimentel, que 
juntamente com os habitantes, construiu capela dedicada a Nossa Senhora dos Impossíveis.  

A presença de pombos selvagens, do tipo Tubira, era constante na fauna local. Era comum a 
caça a estes animais, sobretudo dos moradores da Cidade do Braga (hoje Vitória de Santo 
Antão). Após a caça, os caçadores diziam: "Fizemos o São João nos pombos". Isto fez com 
que o povoado passasse a ser denominado oficialmente São João nos Pombos, e finalmente, 

Pombos.  

O distrito foi criado com a denominação de Pombos, pela lei municipal nº 168, de 15 de junho 
de 1908, criados também pela lei municipal nº 192, de 16 de maio de 1914. Pertencia ao 
município de Vitória de Santo Antão. Foi elevado à categoria de município pela lei estadual nº 

4989, de 20 de dezembro de 1963. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 44): 

Quadro 44 - Calendário de Eventos Anuais de Pombos. 

Janeiro 18 - Festa de Nossa Senhora dos Impossíveis 

Junho São João do Repente 

Outubro Festa do Abacaxi 

Dezembro 20 - Aniversário da Cidade 

No município existe um remanescente de vegetação nativa com 512 hectares, a Mata de 
Ronda, onde nascem duas nascentes: as dos Rios Pirapama e Natuba.  
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A Capela de Ronda que é a mais antiga do Município Pombos e foi construída em 1942, em 

homenagem à Padroeira Santa Ana. 

Há registros de sítios arqueológicos já identificados no município, conforme o Quadro 45. 

Quadro 45 - Registro no CNSA/IPHAN para o município de Pombos. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00048 - PE 04 – Cm 
Abrigo sob rocha com 4m de largura, 3m de altura e 2,5m de 
profundidade. 

PE00049 - PE 05 – Cm Sítio a céu aberto, acampamento. 

PE00051 - PE 12 – Cm 
Abrigo sob rocha com 3,5m de largura; 2,80m de altura e 2m de 
profundidade. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

No município existem três projetos de assentamento rural: Porteiras, Ronda e Divina Graça, 

totalizando 174 famílias assentadas (INCRA, 2017). 

RECIFE 

Histórico28  

A origem do Recife remonta à terceira década do Século XVI, quando era uma estreita faixa 
de areia protegida por uma linha de arrecifes que formava um ancoradouro. Devido as suas 
características físicas favoráveis, o local passou a abrigar um porto. E no entorno dele, que 
servia a Vila de Olinda, formou-se um povoado com cerca de 200 habitantes, em sua maioria, 
marinheiros, carregadores e pescadores. O assentamento ocupava a península 

correspondente ao que é hoje o Bairro do Recife.  

Por se tratar de região portuária, a atividade comercial desenvolveu-se rapidamente 
impulsionando o crescimento do povoado. E em 1537, a constituição da Vila do Recife é 
registrada. No século XVII, com o desenvolvimento econômico da colônia, o porto prosperou 
favorecendo a expansão da vila que toma forma de cidade. A atividade açucareira também 
cresceu e as margens dos cursos d’água passaram a serem ocupadas por engenhos e 
casebres, enquanto os rios tornaram-se caminhos navegáveis para transporte dos produtos.  

Em 1630, Olinda, então centro da capitania, é invadida e incendiada por holandeses. Contudo, 
os invasores se estabeleceram nas terras baixas do Recife, seja porque o sítio de Olinda não 
favorecia aos seus interesses militares e comerciais, seja pela semelhança do Recife com a 
Holanda. Desse modo, colonos, soldados, habitantes de Olinda e imigrantes judeus iniciaram 
a ocupação da Vila do Recife.  

A partir do Século XVIII, o desenvolvimento da cidade se apóia no comércio externo e a 
urbanização portuguesa incide predominantemente sobre o antigo território holandês, de 
forma espontânea, caracterizada por ruas estreitas, que se abrem em pátios onde se destaca 
a construção religiosa.  

No Século XIX, a cidade já apresenta um tecido densamente urbanizado que corresponde ao 
atual centro histórico surgido dos aterros das áreas alagadas e mangues, a partir da ocupação 
holandesa.  

 
28 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/recife/historico Acesso: set. 2019. 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/recife/historico
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Aspetos culturais e de uso público29: 

Dentre as suas muitas alcunhas atribuídas, "Veneza Brasileira" é a mais conhecida. O 
romancista francês Albert Camus esteve no Recife em 1949 e comparou a capital 
pernambucana a outra cidade italiana ao descrevê-la, em seu livro Diário de Viagem, como a 
"Florença dos Trópicos”. [24] O Centro Histórico do Recife — em que pesem as demolições e 
descaracterizações — representa em conjunto com os sítios históricos de Olinda, Igarassu e 
dos Guararapes um dos mais valiosos patrimônios barrocos do Brasil. 

Recife atrai turistas de todo o mundo. Destacam-se entre os motivos desta atração as 
manifestações culturais e as festividades bem como os parques e museus e as igrejas 
barrocas e construções históricas diversas. O Recife é o portão de entrada do litoral de 
Pernambuco, de onde partem os turistas que chegam de avião. 

O Centro do Recife é o principal conjunto arquitetônico e cultural do município: os bairros do 
Recife, de Santo Antônio, de São José, da Boa Vista e de Santo Amaro abrigam galerias, 
museus e outros espaços culturais. Outras áreas de interesse são Jaqueira, Casa Forte, Poço 
da Panela, Espinheiro, Ponte d'Uchoa, Graças, Derby, dentre outros bairros.  

O Carnaval Recife–Olinda, considerado a folia de momo mais democrática e culturalmente 
diversa do país, é conhecido por seus característicos bonecos de olinda e pelos ritmos do 
frevo e do maracatu, como também pelo maior bloco carnavalesco do mundo segundo o 
Guinness Book 1995, o Galo da Madrugada. 

Recife é conhecida como a "Capital Brasileira dos Naufrágios", e atrai mergulhadores de todo 
o mundo por sua rica vida marinha e suas águas calmas e cristalinas com temperaturas 

próximas dos 30 graus. 

A capital pernambucana é também conhecida como a "Capital das Assombrações", e possui 
um roteiro turístico chamado "Recife Mal-Assombrado", no qual se visita monumentos como 
a Cruz do Patrão, que segundo a tradição é o local mais mal-assombrado do Recife. Outro 
dentre os muitos roteiros turísticos da cidade é o "Passeio de Catamarã pelo Rio Capibaribe", 
no qual se pode visualizar pontos de interesse como o Parque das Esculturas Francisco 
Brennand, pontes e edifícios históricos do Recife. 

Há alguns registros no CNSA/IPHAN, principalmente de sítios históricos, conforme o Quadro 

46. 

Quadro 46 - Registro no CNSA/IPHAN para o município de Recife. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00052 - PE 16 - Cb  

PE00056 - Forte das Cinco 
Pontas 

Fortificação de orientação italiana, adaptada pelos holandeses; 
século XVII, modificada posteriormente. 

PE00059 - Bairro do Recife  
Outras designações e siglas: 
Recife Antigo / Porto do Recife 

Núcleo primário da formação urbana do Recife, ocupada cerca de 
1534. Ocupado pelos holandeses entre 1630 e 1654. Trata-se do 
maior conjunto urbano do Recife com sistema viário, quadras, lotes 
e praças. Arquitetura civil residencial e comercial 

PE00079 - Arraial Velho do 
Bom Jesus (Atualização CNSA 
PE00052) 
Outras designações e siglas: 
Sítio da Trindade; PE 16 - Cb 
(Atualização CNSA PE00052) 

Sítio histórico onde foram localizadas estruturas arquitetônicas de 
fortificações e artefatos coloniais. 

 
29 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife Acesso: set. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
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PE00082 - Engenho do Meio 
Sítio arqueológico histórico com níveis de ocupação de que vão 
desde o período do contato entre nativos e portugueses, até a 
estrutura de moradias do século XIX 

 

RIACHO DAS ALMAS 

Histórico 

O povoamento do território do município de Riacho das Almas começou por volta de 1876, 
quando o Coronel Joaquim Bezerra se estabeleceu no local onde está a sede municipal 
naquela época, parte integrante do município de Caruaru. Ali construiu uma casa-grande e 
diversos casebres para seus escravos, além de um estabelecimento para o descaroçamento 

de algodão, daí se originando a cidade. 

Em 1881 foi criada uma feira no povoado, que se denominava Riacho das Éguas porque nos 
períodos de seca as éguas iam beber água em um poço existente num riacho das 
proximidades. O nome da cidade foi modificado para Riacho das Almas em 1905, pelo padre 
José Ananias, depois que o povoado da região enfrentou uma epidemia de peste bubônica 
ou febre tifóide, que resultou na morte de centenas de pessoas que à época invocaram a São 
Sebastião a cura para aquela epidemia. 

Depois da superação da doença, a comunidade construiu uma capela em homenagem a São 
Sebastião. Então o padre José Ananias sob a alegação de que o nome primitivo Riacho das 
Éguas era de animal, resolveu mudar o nome da cidade para Riacho das Almas, também em 
homenagem às almas dos mortos vitimados pela epidemia da peste. 

O povoamento do território se intensificou, a ponto de ser elevado à categoria de 5º distrito de 
Caruaru, em 1920, instalada a sede distrital na atual Vila de Trapiá, passando depois para a 
sede municipal. 

Em 16 de julho de 1941, passou à categoria de freguesia, sob a inovação de Nossa Senhora 
da Conceição, subordinada à Diocese de Pesqueira, tendo como primeiro vigário o padre 

Antônio Faustino da Costa. 

A independência política veio em 29 de dezembro de 1953, sob Lei Estadual nº 1.818, sendo 
o primeiro prefeito o Capitão Rômulo Pereira de Morais. 

Atualmente município de Riacho das Almas é dividido em seis distritos, além da sede do 

município. 

São eles Vila Trapiá, Vila de Couro D’Antas, Vila Pinhões, Vila do Vitorino e, mais 
recentemente, a Vila do Rangel, que apesar de oficialmente não constar como distrito, já 
possui autonomia para tal. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 47): 

Quadro 47 - Calendário de Eventos Anuais de Riacho das Almas. 

Dezembro 
08 - Festa de Nossa Senhora da Conceição  
29 - Aniversário da cidade  

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  
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SALGADINHO 

Histórico 

Ao final do século XVIII, as terras do atual município de Salgadinho era uma fazenda 
pertencentes à família Alves Camelo, seus primeiros habitantes. Por volta de 1780, o patriarca 
João Idelfonso Alves Camelo construiu uma capela dedicada a Nossa Senhora das Dores, 
com uma imagem da pedra, medindo 1,5 m de altura sobre o altar. No entorno desta capela 
surgiu o povoado e a lenda sobre o sino da igreja. A lenda conta que ao final da construção, 
faltava o sino. Um grupo de tropeiros com os burros carregados parou no local para 
descansar, em frente à casa grande e à capela. Ao retomar a viagem, recarregavam os burros 
quando observaram que o sino que traziam estava muito pesado. Sem conseguir levantar o 
sino, os tropeiros decidiram vendê-lo à família Alves Camelo. Após a partida dos tropeiros, o 
sino foi erguido sem dificuldade e conduzido à capela, o que foi considerado um milagre.  

O distrito de Salgadinho era parte do território de Bom Jardim. Com a criação do município de 
João Alfredo, Salgadinho passou a ser distrito da nova cidade. Foi elevado à categoria de 
município com a denominação de Salgadinho, pela lei estadual nº 4974, de 20 de dezembro 
de 1963. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 48): 

Quadro 48 - Calendário de Eventos Anuais de Salgadinho 

Outubro Festa de Nossa Senhora das Dores 

Dezembro 20 - Aniversário da Cidade 

Com excelente clima e belas paisagens naturais, Salgadinho destaca-se turisticamente como 
estação termal. A água de sua fonte apresenta temperatura de 38 graus, sendo utilizada com 
fins medicinais. Segundo os pesquisadores, as águas possuem cálcio, magnésio, potássio, 
sílica, sódio, sulfato etc. São bastante procuradas para banho nas piscinas formadas pela 
fonte. A água produz um efeito relaxante, sedativo, analgésico e anti-inflamatório, agindo 
também nos órgãos internos. Pesquisadores ingleses foram até o município e afirmaram 
conhecer uma água com as mesmas propriedades apenas na França e Inglaterra.  

Outros atrativos complementares são os trabalhos artesanais (bordados), o mirante do 
Cruzeiro, com sua escadaria de 321 degraus e nicho dedicado à Nossa Senhora do Rosário 
e à Nossa Senhora de Lourdes; a Serra do Gitó; a Igreja de Nossa Senhora das Dores (1898), 
que possui um mirante da região, e as diversas fazendas de gado. As principais manifestações 
folclóricas do Município são as vaquejadas, que reúnem participantes de toda a Região e até 

do País. 

Existe um sítio arqueológico cadastrado no município, apresentado no Quadro 49. 

Quadro 49 - Registro no CNSA/IPHAN para o município de Salgadinho. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00153 - Pedra do 
Letreiro  
Outras designações e 
siglas: PE-P-18 

O sítio fica localizado a uns 5 metros do leiro do rio Capibaribe, ficando 
alagado no período das enchentes. As pinturas estão localizadas num 
matacão que emerge no meio do vale. 

Existe um Quilombo Conte reconhecido no município (Processo: 1.524 01420.000362/2005-
35). Alguns locais apontavam a existência de outro quilombo, denominado Quilombo 

Contendas, mas este não constava da listagem oficial. 
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No município existe um projeto de assentamento rural: Recreio, totalizando 364 famílias 

assentadas (INCRA, 2017). 

SÃO LOURENÇO DA MATA 

Histórico  

São Lourenço da Mata é um dos assentamentos urbanos mais antigos do Brasil.  

Existem registros da presença de índios tupinambás no local, datados de 1554. Este grupo 
indígena ocupava vastas extensões de terra ao longo dos rios Capibaribe e Beberibe e 
ofereceu grande resistência à colonização portuguesa [carece de fontes]. No ano de 1554 
foram derrotados pelos filhos de Duarte Coelho, donatário da Capitania de Pernambuco 
[carece de fontes]. A partir daí foi possível aos portugueses penetrar na mata rica em pau-
brasil e estabelecer um entreposto na região. O nome de Lourenço provém do primeiro 
morador da região [carece de fontes]. O pau-brasil era conduzido em carros de boi até o Rio 
Capibaribe e seguia por via fluvial até o Paço do Fidalgo, hoje Santana (Recife).  

Os primeiros povoadores erigiram uma capela no alto de uma colina em homenagem a São 
Lourenço, datada de 1621, onde hoje está a Igreja Matriz, que conserva traços da primitiva 
capela.  

A extração de pau-brasil facilitou a ocupação da região e, ao final do século XVI surgiram os 

primeiros engenhos. Registros indicam sete fábricas em 1630.  

A invasão holandesa em Pernambuco chegou a São Lourenço em 1635. Após alguma 
resistência, a cidade foi evacuada. Foi palco de intensa guerrilha. Após a expulsão dos 
holandeses, retomou a atividade açucareira.  

O distrito foi criado por alvará em 13 de outubro de 1775, subordinado parte ao município de 
Recife e outra parte a Paudalho.  

Elevado à categoria de vila com a denominação de São Lourenço da Mata, pela lei provincial 
nº 1805, de 13 de junho de 1884. O município foi instalado em 10 de janeiro de 1890.  

O município recebeu o título de capital do Pau-Brasil por causa da reserva ecológica de 
Tapacurá, remanescente de Mata Atlântica, onde se encontram mais de 100 mil árvores de 
Pau-Brasil.  

Criado por Clodoaldo Gomes de Araújo, no ano de 1967, o brasão do município é composto 
por diversos elementos que fazem parte da própria história da cidade. O escudo é o elemento 
de fundo típico de diversos brasões e remete a uma arma de defesa de guerra, elemento 
bastante utilizado nas lutas durante a idade medieval. O canhão iluminado pelos raios do sol, 
no centro do brasão, faz alusão a restauração pernambucana, fato histórico do Estado de 
Pernambuco, e que São Lourenço da Mata esteve inserido. Durante a invasão holandesa em 
Pernambuco (1630-1654), parte do território de São Lourenço da Mata foi invadido, e o canhão 
representa a batalha vencida contra os holandeses. O feixe de cana-de-açúcar remete a 
vegetação típica do município, que durante muitos anos teve nas produções dos engenhos 
de cana-de-açúcar uma de suas maiores fontes de renda. Assim como o feixe de cana, os 
ramos de pau-brasil também simbolizam a vegetação típica e abundante da região, e que 
apesar da exploração exacerbada durante o período de colonização, diversos pés de pau-
brasil ainda sobrevivem no município.  

Emancipação política 
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Até 1775, São Lourenço da Mata era apenas um distrito subordinado aos municípios de Recife 
e Paudalho. A emancipação da área veio junto com a denominação São Lourenço da Mata 
apenas em 13 de junho de 1884, quando o distrito foi elevado à categoria de vila e 
desmembrado de Recife e Paudalho pela lei provincial nº 1.805. Em 10 de janeiro de 1890 foi 
instalada a vila, formada pelos distritos de São Lourenço da Mata e São Lourenço do Sul.  

A Lei nº 1805 teve execução no regime republicano e de acordo com o decreto de 9 de janeiro 
de 1892 foi eleito em 21 de fevereiro e tomou posse em 25 de março do mesmo ano, o primeiro 
governo do município, formado pelo prefeito Temolião Duarte de Albuquerque Maranhão. 
Devido as instabilidades dos primeiros tempos da República, o primeiro governo foi dissolvido 
e já em 8 de novembro de 1892, o Dr. Francisco de Paulo Corrêa de Araújo assumiu a 
segunda administração municipal, passados apenas oito meses da primeira gestão.  

Em 1º de julho de 1909 a vila foi elevada a condição de cidade e sede municipal, novamente 
com a denominação de São Lourenço da Mata, que desde 1854 teve anexado o distrito de 
Nossa Senhora da Luz, e ao de Camaragibe em 1908. Pelo decreto-lei estadual nº 235, de 
09 de dezembro de 1938, o município de São Lourenço da Mata passou a denominar-se São 
Lourenço, voltando a antiga denominação apenas em 1943, pelo decreto-lei estadual nº 952. 
Em 1963, o distrito de Camaragibe foi elevado à categoria de município e desmembrado de 
São Lourenço da Mata. Já em 1964, foi extinto e anexado novamente a cidade, sendo 
desmembrado definitivamente apenas em 1982. 

Aspetos culturais e de uso público30 (Quadro 50): 

Quadro 50 - Calendário de Eventos Anuais de São Lourenço da Mata. 

Janeiro 26/01 ao 1ª domingo de fevereiro - Festa de Nossa Senhora da Luz 

Fevereiro De sexta-feira de Zé Pereira a quarta-feira de cinzas Carnaval 

Março 19 e 20 - Festa de São José   

Abril 
Última semana - Semana Nacional do Pau Brasil  
Semana Santa - Paixão de Cristo 

Junho 
12 e 13 – Festa de Santo Antônio 
13 - Aniversário da cidade 
20 a 24 - São João 

Agosto 01 a 10 - Festa do Padroeiro São Lourenço Mártir 

Dezembro 22 a 23 - Natal das tradições 

Inaugurado em 1906, o Mercado Público preserva traços arquitetônicos originais, e abriga 
comerciantes de diversos ramos. Lá encontra-se de tudo, das tradicionais ervas para chás e 
cereais, até artigos para festas e opções para presentes.  

Outros locais de interessante visitação são os antigos engenhos, como o Tapacurá - que ainda 
guarda sua roda d'água, casa-grande, moita e capela dedicada a Nossa Senhora da Luz; a 
Igreja de Nossa Senhora da Luz (1706), cujo altar-mor, em estilo barroco, ainda é o mesmo 
da ermida original, erguida em 1540; a Igreja Matriz de São Lourenço Mártir, padroeiro do 
Município (século XVII), alguns exemplares da arquitetura civil, a exemplo do prédio da 
Estação Ferroviária, e a Praça de Eventos. 

Apresenta como principal atrativo a Estação Ecológica de Tapacurá - centro de pesquisas da 
Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nela, 
vegetação remanescente da Mata Atlântica, um bosque de pau-brasil (no local, distribuição 
de mudas), a presença de espécies da fauna da região e o lago formado pela Represa de 

 
30 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/São%20Lourenço%20da%20Mata Acesso: ago. 
2019. 

http://inventariope.blogspot.com/search/label/São%20Lourenço%20da%20Mata
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Tapacurá, pontilhado por bancos de areia durante os períodos de estiagem. Sobre um deles, 
as ruínas de uma antiga escola agrícola (quando a Barragem está cheia, essas ruínas 
compõem um fantástico cenário, parecendo flutuar sobre o espelho d'água). 

São Lourenço da Mata conta com a Arena Pernambuco um dos estádios mais modernos do 
Brasil que foi construído para a Copa do Mundo de 2014. 

O município parece se bastante fértil em termos arqueológicos. No CNSA/IPHAN existem 6 
sítios arquelogícos e um sítio histórico cadastrados, conforme o Quadro 51.  

Quadro 51 - Registro no CNSA/IPHAN para o município de São Lourenço da Mata. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00107 - PE 107 – Cm 
Sítio à céu aberto, localizado na parte plana de uma elevação. Trata-se 
de parte de uma aldeia de grupos de agricultores-ceramistas. 

PE00112 - PE 93-Cm 
Sítio cerâmico à céu aberto, localizado em zona de mata secundária, 
no topo de uma elevação. 
Sítios relacionados: PE 95 Cm 

PE00113 - PE 94- Cm 
Sítio cerâmico à céu aberto, localizado em zona de mata secundária, 
no topo de uma elevação. 

PE00114 - PE 95-Cm 
Sítio cerâmico à céu aberto, localizado em zona de mata secundária, 
no topo de uma elevação. 
Sítios relacionados: PE 93 Cm 

PE00123 - Sinal Verde 

Sítio cerâmico à céu aberto localizado no topo de uma elevação. 
Sítios relacionados: PE 82 Cm, PE 83 Cm, PE 84 Cm, PE 85 Cm, PE 
87 Cm - áreas de concentração de vestígios que formam a aldeia Sinal 
Verde. 

PE00674 - Engenho São 
João 

Trata se das ruinas de uma capela além de vestígios históricos e pré-
coloniais 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

No município existem nove projetos de assentamento rural: Engenho Colégio, Engenho Pixaó, 
Concordia/Santa Cruz, Velho I, Sítio II, Veneza, Santo Antônio, Santa Rosa II, Chico Mendes 
III, totalizando 569 famílias assentadas (INCRA, 2017). 

TAQUARITINGA DO NORTE 

Histórico  

A cidade de Taquaritinga do Norte nasceu em meados do século XVIII. No início do século 
XIX, era um lugar já populoso, formado por terras pertencentes a dona Maria Ferraz de Brito, 
a qual dividiu sua propriedade em lotes, o que deu lugar ao desenvolvimento da povoação. 
Por conta da Lei Provincial 1 895, de 10 de maio de 1887, a sede municipal foi elevada à 
categoria de cidade. Todo ano, no dia 10 de maio, Taquaritinga comemora a sua emancipação 
política.  

Cronologia  

• a Lei Provincial 1 260, de 26 de maio de 1877, criou a vila de Taquaritinga, pertencente 
ao município de Limoeiro. 

• a Lei Provincial 1 317, de 4 de fevereiro de 1879, criou a vila de Vertentes e transferiu-
lhe a comarca anteriormente criada de Taquaritinga, retirando desta a categoria de vila 
anteriormente recebida. 
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• a Lei Provincial 1 419, de 27 de maio de 1879, transferiu para Vertentes a sede da 
freguesia de Taquaritinga. 

• a Lei Provincial 1 864, de 5 de maio de 1866, devolveu para Taquaritinga a sede da 
comarca anteriormente transferida para Vertentes. 

• a Lei Provincial 1 895, de 10 de maio de 1887, elevou à categoria de cidade a vila de 
Taquaritinga. O município foi constituído em 16 de novembro de 1892.  

Topônimo 

"Taquaritinga" é uma palavra proveniente da língua tupi. Existem duas explicações 

etimológicas possíveis para ela:  

• "taquara pequena e branca", a partir da junção dos termos takwa'ri (taquara pequena) 
e tinga (branco) 

• "rio claro das taquaras", a partir da junção dos termos takwar (taquara), 'y (rio, água) 
e tinga (branco) 

O seu complemento "do Norte" serve para distingui-la do município de Taquaritinga, no estado 
de São Paulo.  

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 52): 

Quadro 52 - Calendário de Eventos Anuais de Taquaritinga do Norte. 

Janeiro 

Festa de Santo Amaro 
Caminhada de Santo Amaro 
Feijoada do Badabarreira 
Festa do Jerimum 
Copa Taquara de Futebol de Campo (janeiro à maio) 

Fevereiro 
Taquaritinga Moto Fest; 
Bloco “A Gorda e suas Virgens” 

Março 

Festa de São José (Pão de Açúcar) 
Caminhada Jovem 
Taquary Hip-hop 
Etapa do Campeonato Pernambucano de Motocross – Pão de Açúcar 

Abril 
Cavalgada Ecológica 
Semana Santa – Paixão de Cristo 
Trilha da Paixão 

Maio 

Emancipação política 
Conferência Municipal de Turismo, Esportes e Desenvolvimento 
Econômico 
Corrida Viva Taquaritinga 
Competições de atletismo e recreação 

Junho 

Encontro de Carros Antigos 
Festejos juninos 
Festa na Comunidade de Placas 
Festa na Comunidade de Maracajá 
Festa na Comunidade São Paulo 

Julho 

Festa na Comunidade do Algodão 
Chegada de lenha no Algodão 
Quadrangular de Basquete 
Campeonato de corrida de aventura 

Agosto 
Café a gosto 
Pernambuco Nação Cultural 
Vaquejada do Parque Araguaia 
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Festa da Comunidade de Poço de Cachoeira 
Festa da Comunidade de Vila do Socorro 
Torneio de futebol de areia 
Trilha do frio de motocross 

Setembro 
Curta Taquary 
Festa na Comunidade do Açudinho 
Festa na Comunidade de São Vicente 

Outubro 

Encontro dos cafeicultores – Café Orgânico 
Festa na Comunidade de Mateus Vieira 
Festa na Comunidade Oiti 
Festa na Comunidade de São Francisco de Assis (Pão de Açúcar) 
Festa na Comunidade do Minguaiu 

 Copa Taquara de salão (outubro a dezembro) 

Dezembro 
Festa de Nossa Senhora da Conceição – Gravatá do Ibiapina 
Festa Pronta 
Reveillon 

Taquaritinga do Norte: A Dália da Serra  

Localizada no Agreste Setentrional, Taquaritinga do Norte é o destino ideal que reúne 
belas paisagens naturais alinhadas a um clima ameno. É conhecida como a "Dália da 
Serra" por apresentar inúmeros exemplares desta flor em suas praças. (...) Com uma 
temperatura média de 25ºC, chegando a 9ºC no inverno. A Dália da Serra oferece aos 
seus visitantes oportunidades de praticar esportes radicais, como vôo livre e rapel31. 

A cidade é rica em paisagens naturais e pelas oportunidades de vivenciar atividades 
campestres. Nela, destacam-se a Serra do Taquara (a 1.050 metros acima do nível do mar), 
com excelente mirante e a Rampa do Pepê (vôo livre - asa delta); a Pedra da Figura, por ter 
figuras rupestres, surgindo formas de lagartos e figuras humanas de cores avermelhadas, 
situadas na Fazenda Boa Vista, localizada na Fazenda Boa Vista; a Serra do Cruzeiro (mirante 
- ponto de romarias durante o período da Semana Santa); os mirantes da Serra do Cumbe e 
da Pedra da Lua; a sementeira de café do Sítio Conceição; a Capela de Nossa Senhora da 
Conceição (século XIX), situada no distrito de Gravatá do Ibiapina; as praças de muitas flores 
e os deliciosos licores de frutas regionais. No artesanato, o município ganha destaque com os 
brinquedos feitos com palitos - todos movidos por baterias, pilhas, energia elétrica e até 
controle remoto. Também as talhas e outros trabalhos em madeira merecem especial 
atenção. 

Outros pontos de interesse no município são o mirante do Cruzeiro é conhecido por sua via 

sacra e com uma vista que alcança toda a cidade. 

A Igreja Matriz de Santo Amaro, o prédio possui forro pintado a óleo com a imagem do painel 
milagroso da Cura do Cego. 

Existem dois sítios arqueológicos registrados para o município de Taquaritinga do Norte, 

conforme o Quadro 53. 

Quadro 53 - Registro no CNSA/IPHAN para o município de Taquaritinga do Norte. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00060 - Pedra da 
Figura 

Sítio de pinturas realizadas com pigmento vermelho, situado em 
conjunto de matacões graníticos. 

PE00335 - Taquaritinga do 
Norte 1 

Sítio pré-colonial contendo material cerâmico e lítico exposto a céu 
aberto 

 
31 Disponível em: http://turismonoagreste.blogspot.com/2012/06/taquaritinga-do-norte-dalia-da-serra.html Acesso: 
ago. 2019. 

http://turismonoagreste.blogspot.com/2012/06/taquaritinga-do-norte-dalia-da-serra.html
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Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

No município existem um projeto de assentamento rural: Maria Alice Gonçalvez, totalizando 
20 famílias assentadas (INCRA, 2017). 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO  

Histórico  

Data de 1626 o início do povoamento local, quando o português Diogo Braga, natural da ilha 
de Santo Antão do Cabo Verde, estabeleceu-se com a família no local onde hoje está a cidade 
de Vitória de Santo Antão. Dedicando-se sobretudo à criação de gado, tornou-se a região um 
conjunto de fazendas criadoras. Diogo Braga, não só por ser Santo Antão o padroeiro de sua 
terra natal como pelo fato de ser o mesmo santo considerado patrono contra o furto do gado, 
fez erigir sob a sua invocação uma pequena capela. Em 1645, quando se travou a célebre 
batalha das Tabocas, já o núcleo populacional era bastante desenvolvido.  

Em 1712, o desenvolvimento local fez com que o diocesano Dom Manual Álvares da Costa 
atendesse ao pedido dos moradores, criando ali uma freguesia. Por provisão do mesmo ano, 
foi elevada à categoria de paróquia com a mesma invocação de Santo Antão.  

Em 1774, a cidade de Braga foi chamada de Santo Antão da Mata, quando já tinha população 
estimada em 4.866 habitantes. Aos sábados eram realizadas feiras livres, onde os moradores 
fabricavam seus produtos artesanalmente para atender comboios que vinham do sertão de 
Minas para comprar esses gêneros.  

Em 1811 foi elevada à categoria de vila pelo Alvará Régio de 27 de julho de 1811, assinado 
pelo então Príncipe Regente D. João, o município foi oficialmente instalado em 28 de maio de 

1812.  

Do seu território, faziam parte as freguesias de Bezerros e Santo Antão, abrangendo uma 
grande extensão de terra, "correspondendo, hoje, as áreas ocupadas pelos municípios de 
Vitória de Santo Antão, Pombos, Chã Grande, Gravatá, Bezerros, Caruaru, Bonito, São 
Caetano, Sairé, Camocim de São Félix, São Joaquim, Barra de Guabiraba, Riacho das Almas 
e Cortês". 

Pela Lei Provincial nº 113, de 6 de maio de 1843, sancionada pelo Barão da Boa Vista, então 
Presidente da Província de Pernambuco, foi elevada à condição de cidade, tendo seu nome 
mudado para Cidade da Vitória, em homenagem à batalha ganha pelos pernambucanos sobre 
os holandeses no Monte das Tabocas. Este nome, porém, não permaneceu devido a 
existência de um Decreto-lei que proibia a existência de duplicatas na toponímia nacional.  

Em 27 de junho de 1880, por motivo de lutas partidárias e em vésperas de eleições municipais, 
foi a cidade teatro de grande hecatombe, resultando grande número de feridos e mortos, entre 
os quais o barão de Escada, Pedro Francisco d’Albuquerque e Sá e outros. 

Santo Antão da Mata, além de sua situação privilegiada em termos de cursos d'água, situava-
se como ponto de passagem do caminho que se destinava ao São Francisco através do Vale 
do Mocotó. O povoado, nessa condição, deve ter tido um relevante papel comercial, no qual 
se destaca o fato de que "em suas feiras semanais, os tropeiros vendiam gado para o 
abastecimento de Olinda e Recife, além de rapaduras e mel (fabricados nas engenhocas da 
freguesia), pano de algodão, tecidos (em modestas oficinas domésticas)", entre outros 

produtos.  
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Após muita discussão, foi definitivamente aceito e reconhecido o nome da Vitória de Santo 
Antão, em 31 de dezembro de 1943, pelo Decreto-lei Estadual nº 952, para município, 
comarca, termo e distrito. A ocupação das terras integrantes do município se deu no século 
XVII, época quando os lavradores e criadores se fixaram no vale do Tapacurá.  

Nos dias atuais, o município é tido como o mais importante da sua mesorregião por concentrar 
o maior contingente populacional e polarizar os setores de serviços e da indústria na zona da 
mata pernambucana.  

Aspetos culturais e de uso público32 (Quadro 54): 

Quadro 54 - Calendário de Eventos Anuais de Vitória de Santo Antão. 

Janeiro 17 - Festa de Santo Antão (padroeiro) 

Fevereiro Carnaval  

Maio 06 - Aniversário da Cidade 

Agosto Festa das Tabocas 

Setembro 
Vitória Fest 
Exposição de Animais 

Vitória de Santo Antão tem serviços populares de alimentação e hospedagem, contando com 
a infraestrutura turística receptiva de municípios próximos, a exemplo de Gravatá e Recife. 

Vitória de Santo Antão ficou conhecido por seus engenhos e fábricas de aguardente, dentre 

as quais se destaca a Pitu - que exporta produtos para diversos países e continentes.  

O Monte das Tabocas é uma área de aproximadamente 11 hectares, que em 3 de agosto de 
1645 foi palco de celebre batalha entre os luso-brasileiros e os holandeses, quando estes 
foram expulsos do local. Os primeiros, liderados por Antonio Dias Cardoso e João Fernandes 
Vieira entrincheirados nas partes altas e protegidos pelos tabocais, derrotaram os flamengos. 
Cumprindo a promessa feita por Fernandes Vieira, foi inaugurado no dia 3 de agosto de 1945, 
dia do tricentenário da batalha das Tabocas, a Capela de Nossa Senhora de Nazaré, 
construída com pedras do local. Em 9 de novembro de 1978, foi assinada uma escritura de 
desapropriação de parte da área que circunda o espigão principal. Na época da batalha a 
vegetação era composta por imensos bambuzais, sinônimo de tabocais, daí o lugar chamar-
se Monte das Tabocas. Outra riqueza no Local era Pau-Brasil. Em 11 de março de 1986, o 
Governo estadual homologou o tombamento do sítio histórico. 

Das igrejas locais, se destacam a Igreja de Nossa Senhora do Livramento, que remonta aos 
fins do século XVIII; a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, de 1750, que traz em 
sua história a mácula de um grande morticínio ocorrido em 1880 (a chamada "hectombe de 
Vitória") e a Igreja Matriz de Santo Antão, única paróquia brasileira votiva ao Santo. 

Dentre os exemplares da arquitetura civil, estão:  

O Sobradinho Mourisco (Rua Imperial, 81), prédio de taipa, com arquitetura de influência 
árabe, datado do início do século XVIII, única construção remanescente da antiga povoação 
de Santo Antão da Mata. É a atual sede da Academia Vitoriense de Letras, Artes e Ciências. 

 
32 Disponível em: https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/PE/1014/vitoria-de-santo-antao Acesso: ago. 2019. 
Turismo em Vitória de Santo Antão. E por que não?  
Disponível em: https://www.blogdopilako.com.br/wp/2015/04/29/turismo-em-vitoria-de-santo-antao-e-por-que-
nao/ Acesso: ago. 2019. 
Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/Vitória%20de%20Santo%20Antão Acesso: ago. 
2019. 

https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/PE/1014/vitoria-de-santo-antao
https://www.blogdopilako.com.br/wp/2015/04/29/turismo-em-vitoria-de-santo-antao-e-por-que-nao/
https://www.blogdopilako.com.br/wp/2015/04/29/turismo-em-vitoria-de-santo-antao-e-por-que-nao/
http://inventariope.blogspot.com/search/label/Vitória%20de%20Santo%20Antão
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O casarão do Instituto Histórico e Geográfico, localizado a Rua Imperial 187, no bairro da 
Matriz. O prédio serviu de hospedagem a família Imperial Dom Pedro II e D. Teresa Cristina, 
em 1859, em visita ao Estado. Erguido em 1851, o prédio chama atenção por seu revestimento 
em azulejo decorado. O Instituto foi fundado em 19 de novembro de 1950 e é uma sociedade 
civil de caráter cívico e cultural sem fins lucrativos. 

O Mercado de Farinha, construção do ano de 1913, possui características idênticas aos do 
açougue municipal, com arcos no seu interior. Atualmente exerce função de mercado popular, 
se encontrando rodeado por barracas que comprometem sua fachada exterior. 

A cidade possui, ainda um monumento, denominado Leão Coroado, que é um marco do 
incidente que deu início à revolução republicana, deflagrada em Pernambuco, em 6 de março 
de 1817, quando o Capitão da Artilharia José de Barros Lima reagiu à ordem de prisão que 
lhe fora dada pelo Brigadeiro português Barbosa de Castro, matando-o com a sua espada. O 
Monumento Leão Coroado, esculpido por Bibiano Silva, foi colocado na Praça Leão Coroado 
o antigo Largo da estação ferroviária em 1917, na comemoração do centenário desse 
episódio. 

Os engenhos da cidade, a maioria de pequeno e grande porte, tais como Engenhos 
Conceição, Bento Velho, Galileia, Cachoeirinha, Arandu de Baixo, Boa Sorte, Taquari, 
Mocotó, São Caetano, Ronda, Pombal – o maior -, São João Novo, Cachoeira, Limeira, 
Cajoca, Serra e Pirapama. Alguns desses engenhos ainda estão em atividade, mas não as 
características de sua criação, e sim com atividades turísticas, pois estão inseridos na Rota 
dos Engenhos, criada pelo Governo de Estado. São eles Engenho Bento Velho, Arandu de 
Baixo, Pirapama, Jardim Ipiranga, Cachoeirinha, Campo Alegre, Oiteirão, São Francisco e 
Engenho Pitu. Entretanto, existem críticas de que não feita uma divulgação adequada sobre 
o município a quem pertencem os engenhos, não havendo reconhecimento para a cidade de 
Vitória e com pouco envolvimento econômico da comunidade local.  

O patrimônio histórico de Vitória de Santo Antão, especialmente as construções centenárias, 
sofreram modificações e até destruição, sacrificando a memória local.  

A cidade possui registro de dois sítios arqueológicos, conforme o Quadro 55. 

Quadro 55 - Registro no CNSA/IPHAN para o município de Vitória de Santo Antão. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00179 - PE 15 – Cm Sítio a céu aberto na margem esquerda do rio Itapacurá 

PE00180 - PE 03 – Cm Sítio acampamento (céu aberto) a 200m a oeste da Casa Grande. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

No município existem quatro projetos de assentamento rural: Engenho Serra, Açude Grande, 
Serra Grande, Livramento, Caricé, Pedreiras e Cacimbas, totalizando 362 famílias assentadas 

(INCRA, 2017). 

2.3.3 Municípios parcialmente inseridos na bacia 

BELO JARDIM 

Histórico 

A Fazenda Lagoa do Capim, onde se originou a atual cidade de Belo Jardim, em 1833 já fazia 
parte do Distrito de Paz de Jurema, pertencente a nova comarca do Brejo da Madre de Deus. 
Aos poucos, a fazenda de propriedade de Joaquim Cordeiro Wanderlei foi abrigando novos 
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moradores como Coronel Antônio Marinho, um dos grandes fazendeiros da época o qual seu 
próprio nome foi dado a avenida principal do bairro hoje chamado de Boa Vista, evoluindo 
rapidamente para um núcleo populoso que manteve o nome de Lagoa Capim.  

No povoado foi erguida uma pequena casa de orações onde, aos domingos, o pároco de Brejo 
da Madre Deus celebrava missas. Entre 1872 e 1873, os moradores do povoado Capim 
construíram uma capela sob a invocação de Nossa Senhora do Bom Conselho. Anos depois 
outra igreja foi erguida, essa em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, e que mais 
tarde seria a igreja-matriz do Município.  

Esse nome foi mudado para Belo Jardim em 1881, por sugestão de Frei Cassiano de 
Comacchio, quando pregava as missas naquela localidade. Progredindo a passos largos, foi 
elevada à categoria de vila através da lei estadual No 260, de 3 de julho de 1897. O progresso 
de Belo jardim intensificou-se mais ainda a partir de sua nova situação administrativa e, 
especialmente, por encontrar-se no eixo da grande via de comunicação representada pela 
Estrada de Ferro Central de Pernambuco, cujos trilhos chegariam a sua área urbana em 1906, 
trazendo uma nova era para a localidade beneficiada, e ostracismo para os que ficaram ao 
largo. Foi fundado em 11 de setembro de 1928. 

Aspetos culturais e de uso público33 (Quadro 56): 

Quadro 56 - Calendário de Eventos Anuais de Belo Jardim. 

Janeiro 
3 a 5 - Festa de Reis 
16 a 20 - Festa de São Sebastião 

Fevereiro Carnaval 

Abril Festa da Pesca 

Maio 
Mês Mariano 
Festa do trabalhador 

Junho 
Festa de Santo Antônio 
Festa de São Pedro 
São João dos Bairros 

Julho Festa das Marocas 

Setembro 
Belo Folia 
11 - Aniversário da Cidade 

Outubro Festa Crianças 

Novembro Jardim Cultural 

Dezembro 
4 a 8 - Festa de Nossa Senhora da Conceição 
Natal de Luz e música 

Uma das maiores cidades do Agreste pernambucano, Belo Jardim é conhecido por seus 
festejos juninos (que se prolongam até o mês de julho, com a Festa da Redenção ou das 

Marocas - como é mais conhecida)  

O município de Belo Jardim tem um enorme potencial turístico, especialmente para prática de 
atividades na natureza, como trilhas a pé, de moto ou de bicicleta, acampamento, rapel e 
lugares para banhos, como a Lagoa do Inhumas, o Balneario do Bitury, ganham especial 
destaque as cachoeiras, como a da Boa Sorte, do Moura, da Palmeira, a do Grutião - exibindo 
saltos, trechos em escorrego, piscinas naturais, corredeiras e prainhas – e a cachoeira do 
Engenho Tira-Teima, pelo contexto onde está inserida: um engenho de aguardente e rapadura 
de produção artesanal (são as águas da cachoeira que movem a roda d'água do engenho). 

 
33 Disponível em: https://belojardim.pe.gov.br/turismo/pontos-turisticos/ Acesso: ago. 2019. 
Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/Belo%20Jardim Acesso: ago. 2019. 

https://belojardim.pe.gov.br/turismo/pontos-turisticos/
http://inventariope.blogspot.com/search/label/Belo%20Jardim
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Os fragmentos de matas preservadas, o Jardim Botânico Municipal e o Parque dos Eucaliptos 
e os mirantes também chamam atenção, a Pedra do Caboclo é bastante conhecida por ser 
local de prática de esportes radicais como voo de Asa Delta, Rapel e Mountain Bike. 

No distrito de Xucurus são produzidas rendas Renascença e Labirinto. 

A religiosidade da população é expressada em diversos locais voltados à prática religiosa, 
como a Igreja de São Vicente Férrer, construída em 1815 como capela de uma antiga fazenda, 
o Memorial de Frei Damião, inaugurado em 2014, disponibiliza infraestrutura de recepção de 
visitantes, que conta com sanitários masculino e feminino, uma grande capela, refeitórios e 
área para pernoite. Próximo a ele, a está a pequena Capela de Santa Luzia. Além destes, há, 
ainda o Santuário de Nossa Senhora das Cabeças, localizado as margens do Rio Ipojuca e 
encravado entre o Sítio Batinga e o Sítio Rodrigues nas proximidades do Distrito de Água Fria 
e do Povoado de Santa Luzia, e o Cruzeiro de Água Fria.  

Existem três sítios arqueológicos cadastrados no CNSA/IPHAN (Quadro abaixo). Porém, 
durante a pesquisa em fontes secundárias, nos deparamos com a descrição da ‘Loca dos 
Ossos’, onde poderiam ser encontradas ossadas pertencentes aos antigos escravos que 
morriam nas fazendas Itacaeté e do Ouro. A Loca dos Ossos está situada na serra de Itacaeté, 
próxima a Pedreira do Ipojuca. Como apresenta o Quadro 57. 

Quadro 57 - Registro no CNSA/IPHAN para o município de Belo Jardim. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00084 - Furna do 
Estrago 

O sítio é um pequeno abrigo sob rocha de formação granítica. Nas 
proximidades do abrigo e em toda encosta da serra, sítios com pictóglifos 
têm sido registrados. Neste sítio foram detectadas 4 ocupações, sendo a de 
2 mil anos correspondente a um cemitério 
Sítios relacionados: Pedra do Letreiro, localizado a 67 metros, a NO da 
Furna do Estrago 

PE00154 - Pedra do 
Letreiro 

Abrigo sob rocha granítica, onde localiza-se um painel com pinturas 
rupestres elaboradas na cor vermelha. 
Sítios relacionados: Furna do Estrago 

PE00591 - Fazenda 
Juazeiro 

Sítio multicomponencial localizado em um topo de uma pequena colina. A 
área apresenta uma estrutura formada por sobreposição de blocos rochosos 
o que caracteriza a base da estrutura de morada. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

No município existem três projetos de assentamentos rurais: Ouro, Ouro II e Fazenda Santa 
Rosa, com 64 famílias assentadas (INCRA, 2017). 

BEZERROS 

Histórico  

A origem de Bezerros data de 20 de maio 1870. Nessa época, foi implantado um grande 
comércio de gado, iniciando o povoamento do local. Algumas versões da história de Bezerros 
tentam explicar o nome da cidade. A primeira diz respeito ao sobrenome da família Bezerra, 
que foi a primeira proprietária das terras. A segunda diz que o local foi, primitivamente, uma 
queimada de bezerros. A terceira conta que um dos filhos da família Bezerra se perdeu na 
reserva florestal no dia 18 de Maio, tendo sido feita uma promessa a São José, sendo a 
criança encontrada com vida dois dias após seu sumiço, ou seja, dia 20 de Maio, ao pé de 
frondosa árvore onde foi erguida uma capela sob a invocação de São José dos Bezerros. O 
município é formado pelos distritos sede, Sapucarana e Boas Novas e pelos povoados de 
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Serra Negra, Sítio dos Remédios, Cajazeiras e Areias. Anualmente, no dia 18 de maio, 

Bezerros comemora a sua emancipação política. O padroeiro da cidade é São José.  

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 58): 

Quadro 58 - Calendário de Eventos Anuais de Bezerros.  

Fevereiro Carnaval de Pernambuco / Folia dos Papangus 

Março Dia 18: Festa de São José 

Maio Dia 18: Aniversário da Cidade 

Junho Dias 13 a 30: Ciclo Junino 

As manifestações populares são destaques em Bezerros. No artesanato, apresenta as 
xilogravuras do mestre J. Borges e de seus discípulos, a produção de máscaras e bois em 

papel maché, além dos brinquedos em madeira e das frutas em cerâmica.  

O Carnaval de Bezerros é um dos mais procurados do estado. Nesta ocasião, ocorre uma 
tradição local, que é quando as pessoas brincam o carnaval usando máscaras de todos os 
tipos, tanto máscara de plástico industrializadas, como as de papel machê e coité. Por esta 
tradição, a cidade ficou conhecida como a ‘Terra do Papangu’ (Papangus são os mascarados 
durante o carnaval). Nessa festa, ainda sobrevivem as “cambindas”, que é uma modalidade 
primitiva do maracatu pernambucano. 

O Centro de Artesanato de Pernambuco, localizado no município, possui acervo composto 
por peças de diferentes regiões produtoras do Estado e seus mestres artesãos. Os trabalhos 
em cerâmica, madeira, tecido, pintura, ou utilizando tramas com corda, palha e linha são 
expostos por nichos específicos, que representam diferentes cidades pernambucanas. 

A Reserva Ecológica da Serra Negra, com seus açudes, fontes minerais, grutas, mirantes, 
formações rochosas, trechos de Mata Atlântica e diversas opções de trilhas ecológicas é 
ponto de destaque em Bezerros.  

A culinária do Município é generosa e nela proliferam os bolos, como o de macaxeira e o 
chamado “barra branca” (Bezerros é fornecedor de bolos para a Região Metropolitana do 
Recife). Outros atrativos são a Igreja Matriz de São José dos Bezerros (século XIX), com 
grande número de arabescos e imagens em madeira, destacando-se a de "São José de Botas; 
a Igreja de Nossa Senhora do Rosário (século XIX); o Museu do Campo; o Mirante do 
Parapente (voos de asa delta) da Fazenda São Félix. Bezerros tem serviços de hospedagem 
e alimentação, contando ainda com a infra-estrutura turística de municípios próximos, a 
exemplo de Gravatá e Caruaru. 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Algumas consultas indicaram a existência de dois quilombos em Bezerros. No entanto, 
oficialmente, só há a confirmação de uma comunidade, o Sítio Guaribas de Baixo (Processo: 
966 01420.000288/2002-12).  

No município existe um projeto de assentamento rural: Mundo Novo, com 47 famílias 
assentadas (INCRA, 2017). 
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BOM JARDIM 

Histórico  

Envolta em poética lenda está a fundação de Bom Jardim. O povoado desenvolveu-se no 
entorno de uma capela em homenagem a Santa Ana. Seus primeiros habitantes foram 
mercadores de algodão do sertão da Paraíba, com grande movimento de tropeiros que 

buscavam o algodão bruto em Campina Grande para beneficiá-lo no Recife.  

A igreja matriz, em estilo toscano, foi construída por missionários capuchinhos em 1876.  

Sobre o nome Bom Jardim há uma lenda, segundo a qual o primitivo proprietário das terras 
da região no início do século XVIII contratou um capelão para dar assistência religiosa à 
população local. O capelão foi habitar em uma elevação, em um lugar cheio de árvores 
frondosas e paus-d´arco, circundado por um riacho. Extasiado com a beleza do lugar, o 
capelão exclamou: "Este sim é um Bom Jardim!", a partir daí passou-se a chamar o curato do 
Bom Jardim.  

Na época de sua criação o município de Bom Jardim tinha cerca de 2 273 quilômetros 
quadrados, incluindo toda a Microrregião do Alto Capibaribe, e mais da metade da 
Microrregião do Médio Capibaribe.  

Ao longo dos anos, o município perdeu seu enorme território para a criação de 15 municípios: 
Surubim, João Alfredo, Macaparana, São Vicente Férrer, Machados, Taquaritinga do Norte, 
Orobó, Vertente do Lério, Salgadinho, Casinhas, Vertentes, Frei Miguelinho, Santa Cruz do 
Capibaribe, Santa Maria do Cambucá e Toritama.  

Cronologia municipal  

• 29 de dezembro de 1757 - É criada a freguesia do Bom Jardim 

• 16 de agosto de 1800 - A povoação do Bom Jardim recebe os foros de Distrito. 

• 19 de maio de 1850 - Lei Provincial 922 cria o município de Bom Jardim, desmembrado 
do território de Limoeiro. A sede é elevada à categoria de vila 

• 19 de julho de 1871 - É instalada a Câmara de Bom Jardim, conforme comunicado 
através de ofício em 24 de julho do mesmo ano 

• 24 de maio de 1873 - Criação da Comarca de Bom Jardim 

• 4 de fevereiro de 1879 - Elevação da sede a categoria de cidade 

• O município, no entanto, só foi oficialmente constituído em 10 de julho de 1893, com 
base no art. 2º das disposições gerais da Lei 52 de 3 de agosto de 1892 

Aspetos culturais e de uso público34 (Quadro 59): 

Quadro 59 - Calendário de Eventos Anuais de Bom Jardim  

Janeiro e fevereiro 25 de janeiro a 02 de fevereiro - Festa de São Sebastião 

Maio Dia 19 - Aniversário da Cidade 

Junho Dia 12 a 30 - Ciclo Junino 

 
34 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/Bom%20Jardim Acesso: ago. 2019. 

http://inventariope.blogspot.com/search/label/Bom%20Jardim


         
                                                                                                                    

Produto 1 – Diagnóstico da Bacia do Rio Capibaribe - PE – Pág.:   124 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Recursos Hídricos 

Dia 26 - Festa de Sant’Ana 

Apresenta como destaques a Cachoeira da Paquevira (uma sucessão de pequenas quedas 
d'água intercaladas por trechos de corredeiras, escorregos e piscinas naturais), o Sítio 
Arqueológico da Pedra do Caboclo; as pedras do Navio, do Índio e de Nossa Senhora de 
Lourdes (esta última com cruzeiro e santuário votivo à Virgem); o mirante do Derbi, a oferecer 
uma visão panorâmica da sede do Município); a Barragem Pedra Fina; a Igreja Matriz de 
Sant'Ana (reconstruída no século XIX - em estilo toscano, já um pouco descaracterizado); 
interessantes exemplares da arquitetura civil, a exemplo do casarão da rua Dr. Osvaldo Lima 
(com fachada ornada por azulejos portugueses) e do antigo prédio da Cadeia Pública; além 
da fábrica de exploração de granito (Bom Jardim é a única localidade no País que possui a 
pedra-granito marrom imperial). São também atrativos o artesanato em pedra (peças 
decorativas); o folclore, revelando manifestações como o maracatu, as bandas de pífanos, o 
pastoril e o cavalo-marinho; e a festa popular religiosa em louvor a São Sebastião (janeiro / 
fevereiro). Com relação à gastronomia, aos pratos regionais que compõem o cardápio do 
Município, une-se o sabor doce das castanhas confeitadas, do mel de abelha e do doce de 
abacaxi. Bom Jardim dispõe de serviços populares de alimentação e hospedagem, contando 
com a infraestrutura de apoio turístico de municípios próximos, a exemplo de Limoeiro. 

Apelidada de ‘Terra da Música’, Bom Jardim é famoso por suas Bandas de Música e possui 
uma das mais antigas sociedades musicais da região do agreste setentrional de Pernambuco: 
o octogenário Grêmio Lítero Musical Bonjardinense (1932)35. 

O município também é bastante fértil em termos arqueológicos. Já foram regsitrados 11 sítios 
arqueológicos no município, entre abrigos e sítios a céu aberto, conforme o Quadro 60.  

Quadro 60 - Registro no CNSA/IPHAN para o município de Bom Jardim. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00001 - PE – 06 
Sítio cemitério em abrigo sob rocha com 5 m de largura, 1 m de altura e 
3m de profundidade. 

PE00131 - Pedra do 
Caboclo 

Trata-se de um sítio composto por vários abrigos sob rocha e cavernas 
situados sob blocos de migmatite assentado sobre outras rochas. Nestes 
locais foram coletados material cerâmico, lítico, restos ósseos humanos, 
carvão entre outros. 

PE00132 - Caverna do 
Angico no. 1 

Sítio funerário localizado no cume do monte Angico, no qual foram 
resgatados diversos vestígios arqueológicos, como restos ósseos 
humanos, cerâmica, lítico, entre outros. 
Sítios relacionados: Caverna do Angico no.2 ; Caverna do Angico no. 3. 

PE00133 - Caverna do 
Angico no. 2 

Sítio localizado no cume do monte Angico, no qual foram resgatados 
diversos vestígios arqueológicos, como restos ósseos humanos, 
cerâmica, lítico e louça. 
Sítios relacionados: Caverna do Angico no.1; Caverna do Angico no. 2. 

PE00134 - Caverna do 
Angico no. 3 

Sítio localizado no cume do monte Angico, no qual foram resgatados 
diversos vestígios arqueológicos, como restos ósseos humanos, 
cerâmica, lítico e louça. 
Sítios relacionados: Caverna do Angico no.1; Caverna do Angico no. 2. 

PE00620 - Cha do 
caboclo 

Sítio a céu aberto pesquisado e escravo por Armand Laroche 

PE00621 - Gruta da 
Lourdes 

Pinturas rupestres e abrigo sob rocha 

PE00622 – Paqueivira Abrigo sob rocha e caverna 

PE00623 - PEDRA DA 
MOÇA 

Pinturas rupestres com características da tradição agreste e abrigo sob 
rochas 

 
35 Disponível em: http://www.correiodoagreste.com/2015/12/bom-jardim-terra-da-musica.html Acesso: ago. 2019. 

http://www.correiodoagreste.com/2015/12/bom-jardim-terra-da-musica.html
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PE00624 - Pedra Urubu Pinturas rupestres e abrigo sob rocha 

PE00625 - Monte Angico 
Os sítios do monte angico foram escravos numa area de 3 grutas sob 
rochas 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

No município existem três projetos de assentamentos rurais: Paquevira, Antônio Eleotério e 
Lagoa Comprida, com 126 famílias assentadas (INCRA, 2017). 

CARPINA 

Histórico36 

À margem da estrada de rodagem, existia, até 1822, um tanoeiro de nome Martinho Francisco 
de Andrade Lima, a quem os almocreves chamavam o Carpina.  

Residia Martinho Francisco no planalto (chã), onde está a cidade de Carpina. Ficou assim 
conhecido o local por Chã do Carpina, por quantos por aí passavam, e, onde sempre faziam 
uma parada em uma pequena taverna nas imediações da tenda do tanoeiro. Nesse período, 
abre-se ao tráfego à linha de ferro para a cidade de Limoeiro, ficando Chã do Carpina como 
estação intermediária, tornando-se, pois, mais importante por servir de entroncamento, ao 
abrir-se o ramal de Nazaré. Em 1888, começa o lugar a se desenvolver com a construção de 
novas casas, para o que também concorreu a excelência do seu clima e salubridade.  

João Batista de Carvalho um dos mais antigos moradores de Chã, teve a iniciativa, aliás, 
bastante combatida pelos demais habitantes de Chã do Carpina, de desapropriar roçados, 
com as moradias típicas (mocambos) de diversos terrenos, para a abertura da 1ª Praça de 
Carpina, onde hoje está situada a Avenida Joaquim Nabuco, principal praça da cidade. 

Formação Administrativa 

• Distrito criado com a denominação de Florestas dos Leões pela Lei Municipal n.º 12, 
de 15-12-1901, subordinado ao município de Pau d’Alho.  

• Elevado à categoria de vila com a denominação de Floresta dos Leões pela Lei 
Estadual n.º 991, de 01-07-1909, sendo desmembrado dos municípios de Pau d’Alho 
e Nazaré.  

• Em divisão administrativa referente ao ano de 1911 o distrito de Floresta dos Leões 
figura no município de Pau d’Alho.  

• Elevado à categoria de cidade e sede municipal com a denominação de Floresta dos 
Leões pela Lei Estadual n.º 1.931, de 11-09-1928, sendo desmembrado dos 
municípios de Pau d’Alho e Nazaré. Constituído de 2 distritos: Floresta dos Leões e 
Lagoa do Carro, o segundo desmembrado de Nazaré. Instalado em 01-01-1929.  

• Em divisão administrativa referente ao ano de 1933 o município é constituído de 2 
distritos: Floresta dos Leões e Lagoa do Carro. Assim permanecendo em divisões 
territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.  

 
36 Disponível em: Carpina (PE). In: ENCICLOPÉDIA dos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 1958. v. 18. 
p. 87-89. Disponível em:  https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/carpina/historico Acesso em: set. 2019. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/carpina/historico
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• Pelo Decreto-lei Estadual n.º 235, de 09-12-1938, o município de Floresta dos Leões 
passou a denominar-se Carpina.  

• No quadro fixado para vigorar no período de 1944 a 1948 o município é constituído de 
2 distritos: Carpina e Lagoa do Carro.  

• Em divisão territorial datada de 1-VII-1955 o município é constituído de 2 distritos: 
Carpina e Lagoa de Carro. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-
1960.  

• A Lei Estadual n.º 4.949, de 20-12-1963, desmembra do município de Carpina o distrito 
de Lagoa do Carro, elevado à categoria de município.  

• Em divisão territorial datada de 31-XII-1963 o município é constituído do distrito sede.  

• Pelo Acordão do Tribunal de Justiça, Mandado de Segurança n.º 57.132, de 03-09-
1964, o município de Lagoa do Carro é extinto, sendo seu território anexado ao distrito 

sede do município de Carpina como simples distrito.  

• Em divisão territorial datada de 1-I-1979 o município é constituído de 2 distritos: 
Carpina e Lagoa do Carro. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1988.  

• A Lei Estadual n.º 10.619, de 01-10-1991, desmembra do município de Carpina o 
distrito de Lagoa do Carro, elevado à categoria de município. Em divisão territorial 
datada de 1995, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em 

divisão territorial datada de 2014. 

Aspetos culturais e de uso público37 (Quadro 61): 

Quadro 61 - Calendário de Eventos Anuais de Surubim. 

Janeiro Festa de Reis 

Março 19 - Festa de São José 

Junho 12 a 29 - Ciclo junino  

Setembro 
11 - Aniversário da cidade  
Micarina 

Tem um dos melhores climas do Estado. Dentre os seus atrativos, o Museu do Instituto 
Histórico e Geográfico, o prédio da Estação Ferroviária (século XIX), as muitas praças, a Igreja 
de São Sebastião e o artesanato - onde se destacam os brinquedos em madeira, a cerâmica 
figurativa, utilitária e decorativa, os mamulengos, as burrinhas de carnaval e os adereços do 
maracatu rural. Também é diversificada sua atividade folclórica, com grupos de 
bacamarteiros, banda de pífanos, blocos e troças, ursos, repentistas, mamulengos, maracatu 
rural e fandango. Os principais eventos registrados no Município são a Festa de Reis (em 
janeiro - comemorada desde o ano de 1914) e o São João - considerado o segundo melhor 
do Estado. Carpina dispõe de hotéis, centro de treinamento, bares e restaurantes. 

Localmente são desenvolvidos artesanatos em madeira, bruxas de pano, fantasias e adereços 
carnavalescos e peças em cerâmica. 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

 
37 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/Carpina Acesso: ago. 2019. 

http://inventariope.blogspot.com/search/label/Carpina
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Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

CARUARU 

Histórico38 

Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, as terras atualmente ocupadas pelo 
município de Caruaru, pertenciam a índios tapuias-cariris de tribos diversas (xucurus, 
karapotós, xocós etc.), os quais não se fixavam por longas temporadas num mesmo 
local, embora vivessem nos domínios do Planalto da Borborema. Sendo assim, os 
colonizadores que aportaram em Pernambuco, tiveram de início, maior contato com 
os povos tupis, que moravam no litoral, caso, por exemplo, dos caetés, em Igarassu e 

Olinda ou dos tabajaras, entre a Foz do Rio Paraíba e a Ilha de Itamaracá. 

Historicamente os cariris (ou kariris, ou quiriris) foram chamados genericamente pelo 
nome de Tapuias, vinculados ao tronco macro-jê. Quiriri, alterado em Cariri, é 
qualificativo tupi – que significa calado, silencioso. Tinham, quando da chegada dos 

portugueses, hábitos de vida similares ao homem neolítico.  

Possivelmente instalaram-se no nordeste brasileiro na fase da pedra polida, vindos da 
Bacia Amazônica (Equador ou Peru) ou do Lago Maracaíbo, na Venezuela. Formavam 
grupos organizados onde a família ou o clã era à base da sociedade. 

O Cari ou Ari era o chefe natural de um grupamento de tribos, a quem todos prestavam 
obediência. Abaixo do Cari somente o Prai-á era respeitado e tido como sacerdote, 
nos ritos do culto do ouricuri feitos à sombra dos juazeiros sagrados e que só os 
homens podiam participar. As mulheres somente participavam da dança sagrada do 
Toré. Bebiam o Cotchá, fabricado de raízes mastigadas e fermentadas da jurema. As 
aldeias eram compostas de ocas rústicas de madeira e folhas de palmeiras, ou de 
taipa, construídas em terrenos limpos e aplainados. Conheciam o algodão, teciam 
suas redes e sabiam fiar o caroá. 

Pesquisas arqueológicas relevantes comprovam a existência dessas tribos em 
Caruaru, nos sítios Cacimba Cercada, Caldeirão, Pé de Serra da Melancia, Malhada 
da Lagoa Queimada e Zamba. O município possui várias localidades com nomes 
indígenas que reforçam essa primitiva presença: Caiucá, Itaúna, Xicurú, Murici, Juriti, 

Juá, Jiquiri, Trapiá, Jaracatiá, Sagui, entre outros. 

Atualmente os puros cariris estão quase que totalmente extintos. Restam-nos 
pequenos grupos de xucurus, em Pesqueira e Fulni-ôs, em Águas Belas. Os demais 
foram dizimados ou miscigenaram-se com os negros quilombolas, e mais tarde com 

os portugueses, tais como os guiranhúns, unhanhúns, xocós. 

Injusta seria esta introdução se menção nenhuma fizesse à chegada de negros à 
região. Em 1602, por exemplo, já há relatos da existência do Quilombo dos Palmares, 
que chegou a abranger uma área de 150 quilômetros de comprimento e 50 quilômetros 

de largura, situada ao sul de Caruaru, numa área na divisa com o estado de Alagoas.  

O movimento de fuga de escravos dos engenhos de cana de açúcar, das vilas de 
Olinda, Igarassu, Goiana, Recife, Sirinhaém, Ipojuca etc. para a mata, subindo o 
Planalto da Borborema, caminho mais seguro, menos habitado por brancos, é anterior, 
mas a invasão dos holandeses (1630-1654) contribuiu significativamente como uma 

 
38 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/2018/03/caruaru-ficha-do-municipio-prefeitura.html Acesso: 
ago. 2019.  

http://inventariope.blogspot.com/2018/03/caruaru-ficha-do-municipio-prefeitura.html
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grande oportunidade para a fuga em massa e por quase 70 anos os negros rebelados 

da escravidão viveram em tranquilidade ou miscigenaram-se com os nativos da região. 

Caruaru possui remanescentes quilombolas, Serra Verde (Código IBGE 2604106), no 
3º Distrito, por exemplo, está com um processo de certificação (Nº 
01.420.001.257/2015-95), na Fundação Cultural Palmares, entidade vinculada ao 
Ministério da Cultura, aberto em 29/01/2015, em andamento. Fala-se também de 
Carapotós, Zamba, Zumba, Brejo da Mulata, Guariba que possuem população 
majoritariamente negra há gerações. 

Com a vinda dos portugueses e apossadas as terras brasileiras pelo reino luso, coube 
a Duarte Coelho Pereira, em 1534, a Capitania Hereditária de Pernambuco (tupi-
guarani paraná puca, onde o mar se arrebenta, buraco no mar), inicialmente chamada 
de Nova Lusitânia, da qual foi ele o primeiro capitão-general governador, sendo 
Igarassu (tupi-guarani igá açú, canoa grande) e Olinda, as primeiras vilas (1535), e 

esta escolhida como capital. 

De 1535 a 1811 as terras de Caruaru pertenciam ao Distrito de Olinda, nelas 
habitando, depois dos tapuias-cariris ou em mistura com muitos deles, quilombolas - 
negros africanos fugidos da escravidão e da miséria total nos engenhos de açúcar do 
Litoral e Zona da Mata da Capitania, sobretudo no período da união ibérica (1580-
1640) e da invasão holandesa (1630-1654). Os portugueses estavam mais 
interessados no comércio do açúcar para a Europa e encontravam impedimentos para 
o avanço rumo ao interior do Estado, tais como: a escarpa do Planalto da Borborema 

e a natural resistência dos índios cariris, donos das terras. 

Em 1811, as terras caruaruenses, desmembrando-se do Distrito de Olinda, passaram 
a pertencer ao recém-criado Município de Santo Antão da Mapa. 

Em 1833, a Freguesia do Caruru era desmembrada do Termo Municipal de Santo 

Antão, para incorporar-se ao recém-criado Município do Bonito. 

Em 1848, enfim, o Caruru, através de Lei Provincial nº 212, desvinculou-se do Bonito, 
constituindo-se a Vila de Caruaru, sede do respectivo Termo Municipal, tendo a sua 
Câmara de Vereadores sido instalada em 16 de setembro de 1849 e passando a 
funcionar, na Rua da Frente, sob a presidência do tenente coronel Francisco Xavier 
de Lima. (BARBALHO, 1993, p.18) 

Voltando ao Século XVII, precisamente em 1630, tivemos a invasão holandesa, que 
embora a princípio e nomeadamente no governo de Nassau, ampliou o comércio do 
açúcar, acabou por desestruturar sua produção com a Insurreição Pernambucana e 
expulsão dos batavos e a concorrência criada pelos mesmos em outros lugares 
invadidos. Por outro lado, esse intervalo de guerrilhas e batalhas, empurrou, segundo 
Ferreira “muitos colonos para o interior, principalmente aqueles que não foram 

cooptados e não aceitaram ser submetidos aos batavos” (FERREIRA, 2001, p.60). 

Aos poucos se vão resolvendo as questões administrativas, Portugal já se livrara do 
domínio espanhol desde 1640 e concluíra a restauração de seu império e, via primeiro 
a necessidade de mais espaço para a atividade açucareira, que não podia conviver 
com a pecuária dentro da plantation, sendo o Senhor de Engenho também proprietário 
da criação; segundo, normatizar a ocupação das terras na colônia; terceiro, facilitar a 
administração do Governo Geral do Brasil, com sede na distante Salvador e por último 
explorar as riquezas da terra trazendo retorno financeiro para os cofres do reino e 
povoando os sertões. Volta, portanto, a prática de doação de terras, chamada 
sesmaria. 
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A posse das terras era garantida pelas cartas de sesmarias, obrigando-se o 
beneficiário a ocupar e cultivar a terra em determinado período de tempo, sob pena de 
perder tal concessão. Para tanto, deveria, por suas custas e riscos, enfrentar os índios, 
obter a força de trabalho necessária, preparar o terreno, organizar as atividades 
produtivas, erguer construções, garantir a ordem. Caso obtivesse êxito, poderia ter o 

domínio definitivo. 

Os sesmeiros, aqueles que recebiam as doações, eram assim chamados pelo dever 
de pagar o equivalente a um sexto do que produzissem a Portugal. Outro motivo para 
a exploração do interior foi a grande perda de mão de obra, durante o período 

flamengo, com as fugas dos negros e a proliferação dos quilombos. 

É interessante notar que quando as pessoas requeriam, junto às autoridades, a posse 
de terra do interior, normalmente tinham conhecimento prévio sobre as mesmas e, às 
vezes já a ocupavam, querendo apenas oficializar os domínios. Isto prova que a 
penetração dos colonos para o interior se dava antes mesmo da autorização oficial. 
(FERREIRA, 2001, P.66) 

A penetração do território pernambucano do litoral para o interior iniciou-se seguindo 
a margem esquerda do Rio São Francisco, contornando o maciço da Borborema e, 
logo após para o norte, subindo os afluentes deste rio. Portanto, a ocupação deu-se 
primeiro para o Sertão e, em seguida para o Agreste, apesar deste estar mais próximo 
do Litoral, do Recife e Olinda. 

O povoamento das terras do Agreste intensificou-se, em fins do século XVII e no início 
do século XVIII, pela ocupação das várzeas e das vertentes do Capibaribe. Além da 
sequência desse vale, outra opção era entrando pelo vale do Rio Tapacurá e/ou pelo 
rio Goitá, em cujas ribeiras foram se instalando sítios, fazendas e engenhos que faziam 
fronteira com o início do planalto. Vale salientar que esses rios nascem nos 
contrafortes da Serra das Ruças (neblina, nevoeiro espesso), lugares propícios à 
criação de gado e cultura de cereais. 

Ferreira comenta que pela sua posição central, a povoação de Santo Antão tornou-se 
um ponto estratégico de convergência obrigatória dos tropeiros sertanejos e daqueles 
que conduziam as boiadas para as feiras de gado semanais e onde também se 
abasteciam de produtos escassos em suas terras (2001, p.72). 

A história do povoamento de Caruaru começa no final do século XVII, quando da 
chegada da família, de origem portuguesa, dos Rodrigues de Sá, para tomar posse de 
“suas” terras no Vale Médio do Rio Ipojuca e do surgimento das primeiras fazendas de 
gado e sítios de cultura de subsistência (cereais, frutas, mandioca, etc.) nas 
localidades que hoje integram o município. 

[…] as informações dão conta que, em meados daquele século, aquela família de 
origem portuguesa morava na cidade do Recife, na Rua das Calçadas, nas 
proximidades do Forte das Cinco Pontas, onde havia grande movimentação de compra 
e venda de gado na praça recifense. (BARBALHO, 1982, Vol. 5, p. 35)  

Segundo o mesmo autor, três pessoas – Simão Rodrigues, Miguel Forte Velho, 
Euzébio de Oliveira Monteiro – tomaram conhecimento do Agreste por meio de uma 
viagem que realizaram até a missão do aldeamento de Limoeiro, fundada pelo Pe. 
João Duarte do Sacramento, com a colaboração do governador Francisco de Brito 
Freire e, portanto, dentro de seu período governamental (1661-1664), missão esta, 
pertencente à freguesia de Santo Antônio de Tracunhaém, e dali a essa região da 
Capitania. 
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Em 02 de junho de 1681 foram doadas terras à família Rodrigues de Sá, situadas entre 
a Missão de Limoeiro, no Vale Médio do Capibaribe, e o Vale Médio do Ipojuca: 
limitando-se ao sul com Terra Vermelha e riacho Mentirosos (Agrestina); a oeste com 
o Sítio da Volta, de onde se originou a cidade de São Caetano e em ambos os sentidos 
testa com a sesmaria do Ararobá, de Bernardo Vieira de Melo (a sede dessa sesmaria 
era a Vila de Jupi, tupi-guarani yupi, espinho agudo; do lado leste, limita-se com as 
terras de Manoel de Torres (em Bezerros) e com os sítios de António Curado Vidal, 
nas imediações do riacho da Palha e passando por Pau Santo; ao norte com os 
fazendeiros estabelecidos na margem direita do vale médio do Capibaribe, desde 

Limoeiro. 

A 09 de outubro de 1683, D. João de Souza, governador de Pernambuco, assinou 
doação de terras devolutas, atendendo ao pedido do Sr. Manoel de Torres – que lutara 
contra os holandeses, morador de Jaboatão.  

Ditas terras ficavam a oeste do rio Goitá, embora partindo do mesmo vale, iam no 
sentido do sudoeste pelo rio Cotumba até as nascentes do rio Cotunguba, que ficam 
nas encostas do lado norte da Serra das Ruças, mas os domínios dessa sesmaria 
transpunham a referida serra, atingindo o Vale do Ipojuca, nas proximidades da cidade 
de Bezerros vindo até as imediações do riacho da Palha, perto do atual povoado de 
Pau Santo – situado a alguns quilômetros a oeste da cidade de Bezerros e pertencente 
a Caruaru – testando assim, com as terras dos Rodrigues de Sá. 

Sobre essa sesmaria dada a Manoel de Torres, destaca-se a fundação do Sítio dos 
Currais, chamado inicialmente como Fazenda dos Torres e que mais tarde foi vendida 
aos Bezerra, cuja família deu continuidade às atividades agropecuárias e ampliou o 
povoamento naquela parte do Agreste. A partir daí a versão oral e a tradição local 
afirmam ser o nome dos últimos proprietários que deu origem ao nome da cidade de 

Bezerros. (BARBALHO, 1982, Vol. 4, p. 110 e Vol. 5, p. 59 e FERREIRA, 2001, p. 75). 

A sesmaria do Ararobá foi povoada com a construção de inúmeros currais de gados e 
diversas fazendas ao longo dos rios Ipojuca e Una, entre elas a Freguesia de Cimbres, 
em 1692. A mais importante fazenda de criação foi a de Nossa Senhora do Ó, que 
teve como sede o sítio Altinho. Este sítio foi dado por António Vieira de Melo, filho de 
Bernardo Vieira de Melo, à sua filha Josefa Maria do Ó e neta de Bernardo que se 
casou com um português de nome Christovão Pinto de Almeida. Depois essas terras 
ficaram para os filhos do casal, e uma das filhas, Antónia Thereza de Jesus, casou-se 
em 1754 com Simão Rodrigues Duro (filho do sobrinho do cônego sesmeiro Simão 
Rodrigues de Sá) e tiveram três filhos: Joaquina, Maria da Conceição e José Rodrigues 
de Jesus. 

Antónia Thereza de Jesus e Simão Rodrigues Duro herdaram o sítio “Poço Preto”, no 
vale do Rio Ipojuca, aproximadamente 800 metros a sudeste do Monte Caruaru (atual 
Bom Jesus), que ficou sendo conhecido como Sítio do Poço Caruru. Com o 
falecimento do casal, nos meados do século XVIII, seus filhos menores José Rodrigues 
de Jesus (com 1 ano de idade) e Maria da Conceição (com 7 anos) ficaram com a irmã 

mais velha Joaquina de Jesus, que muito jovem se casara com Manoel da Silva Nunes. 

O professor Maurismar Chaves afirma que a irmã mais velha “ficando viúva, casou-se 
pela segunda vez com João Pereira Bezerra, um dos fundadores da Vila de São José 
dos Bezerros” (2004, p.95). 

Nessa altura, estando José Rodrigues de Jesus (1755-1820), já no início de sua 
adolescência, tem um sério desentendimento com seu novo cunhado e resolve deixar 
a casa de sua irmã Joaquina no Sítio Juriti, acompanhado de sua outra irmã, para 
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morar nas terras que lhes pertenciam por herança: a Fazenda do Poço Preto do 
Caruru, fundada por seu pai Simão Rodrigues de Sá, um dos co-sesmeiros do Agreste, 
sobrinho do reverendo do mesmo nome, e o que nos pode levar a pensar também na 
participação desse para o nascimento de Caruaru. Com 20 anos de idade, José 
Rodrigues de Jesus já se fazia um competente administrador de sua fazenda herdada. 

Construiu, pois uma Casa Grande, edificada no trecho entre a esquina da Praça Cel. 
João Guilherme/Igreja da Conceição com as ruas da Conceição e Tobias Barreto, ao 
lado da casa havia a descida para o Rio Ipojuca, aonde o gado ia beber água. A 
Fazenda, o Curral, a Casa Grande tudo se estendia pelas imediações das atuais ruas 
Vigário Freire, Sete de Setembro, da Conceição, Tobias Barreto e XV de Novembro. 
Aos 25 anos de idade casou-se com sua sobrinha Maria do Rosário Nunes Rodrigues. 

[…] a fazenda era cortada pelo antigo caminho das boiadas, fato bastante incômodo, 
pela passagem permanente de vários forasteiros em suas terras, inclusive, bandidos, 

salteadores, gente ruim à beça.  

Decidido a voltar para o Sítio Juriti, José Rodrigues resolveu erguer, em 1781, pequena 
capela nas proximidades da casa-grande e senzala da Fazenda do Caruru, dando-lhe 
o nome de Capela de Nossa Senhora da Conceição e, para fazê-la funcionar, doando, 
à Diocese de Olinda, o patrimônio respectivo, em terras da propriedade e em gado (1 
touro e 20 novilhas) (BARBALHO, 1993, p. 17) 

Com toda essa movimentação na Fazenda Caruru já no início do século XIX, o sítio 
foi-se transformando em movimentado arruado. A capela; a estratégica localização de 
passagem Agreste-Sertão do Estado, nomeadamente para os vaqueiros e suas 
boiadas e para os mascates e suas mercadorias; a feira organizada pelos moradores 
da fazenda e dos arredores lhe trouxera assíduos fregueses que deram origem à 
povoação do Caruru. 

Nos dias de cerimônias religiosas, o fluxo de pessoas vindo de todo lugar era maior, 
assim, mascates (comerciantes) aproveitavam a oportunidade para comercializar 
produtos agrícolas, objetos artesanais, animais etc. Dessa forma, nasceu a feira em 
frente ao pátio da Capela da Conceição. (CAVALCANTI et all, 2007, p. 07) 

Vale ressaltar, porém que, nas palavras do professor Veridiano Santos, “Caruaru teria 
sido elevada à categoria de cidade pela Lei Provincial de Maio de 1850, quando a 
figura política de destaque era o proprietário João Vieira de Melo”. (2006. p.49) Isto 
leva-nos a uma reflexão: se a fazenda já existia antes da chegada de José Rodrigues 
de Jesus ou se a cidade somente é reconhecida após a sua morte, é correto confirmar 
o nome deste como o fundador? Ou terá sido seu pai Simão Rodrigues ou mesmo o 
posterior proprietário João Vieira de Melo, o verdadeiro fundador, a depender da ótica 
à qual se queira dar crédito: evolução cronológica natural ou oficial? 

O crescimento da Feira de Caruaru está intimamente ligado ao desenvolvimento da 
própria cidade que, em 16/08/1848 torna-se vila (Lei Nº 212, com instalação em 
16/09/1849) e em 1857, através dos esforços envidados pelo Deputado Provincial 
Francisco de Paula Baptista, autor do Projeto de Lei nº 20, de 03 de abril, para 
transformação da Vila de Caruaru em Cidade, foi aprovado, transformado na Lei nº 
416 e assinado pelo Vice-Presidente da Província de Pernambuco, Joaquim Pires 
Machado Portela, no dia 18 de maio. O major João Salvador dos Santos é eleito, em 
1893, o primeiro prefeito constitucional, que tomou posse no dia 1º de março e através 
da Lei Estadual nº 52 estava instalado e constituído o município de Caruaru com os 
distritos: sede, Carapotós, São Caetano da Raposa e Itacaité. Também já foram 
distritos de Caruaru: Antônio Olinto (atual Tacaimbó) e Trapiá (atual Riacho das 
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Almas). A presente divisão territorial de Caruaru data de 01/07/1960 e mantém-se na 
promulgação da Lei Orgânica (05/04/1990) em seu art. 4º, compreendendo: sede, 
Lajedo do Cedro, Carapotós e Gonçalves Ferreira. 

Muitos são os historiadores e estudiosos que apresentam versões diferentes para a 
origem do nome “Caruaru”. Faremos uma breve síntese de cada uma das principais e 
subsidiadas explicações, ressalvando que outras poderão existir, ao mesmo tempo, 
desculpando-nos por essas omissões: 

1) A origem do nome “Caruaru” é incerta, embora muitos afirmem ser derivada do 
dialeto dos índios cariris, que habitavam a região, quando da chegada dos primeiros 
brancos, no Século XVI, que a teriam chamado de caru (alimento, coisa boa) + aru aru 
(repetição que significaria abundância). (CAVALCANTI et all, 2007, p. 06) grifos 
nossos. 

2)   Documento onde o viajante/informante tinha a intenção de indicar às autoridades 
da época o caminho para as Minas Gerais, através do Ipojuca e depois pelos sertões 
do Rio São Francisco. Eis um trecho: 

“Na freguesia de Santo Amaro de Jaboatão é necessário abrir os caminhos tanto de 
enxada como de foice e machado, até o sítio chamado Queimadas.  

Nas ditas Queimadas começa a freguesia de Santo Antão da Mata, a qual lhes toca 
abrir até a passagem do Rio das Pedras de Ipojuca (até hoje existe um riacho entre 
Bezerros e Caruaru com este nome), donde acaba a dita freguesia. Da dita passagem 
do rio das Pedras para a outra banda, no sítio chamado CARARÁ, pega a freguesia 
de Ararobá e acaba no sítio chamado Tacaitó. Esta freguesia é a mais fechada estrada 
que se acha em todo o sertão, por nunca ser aberta senão no tempo em que se 
começou a cultivar, e hoje a deixam muitos passageiros pela não poderem seguir com 
seus comboios… Carará, “grifo nosso”, mais uma versão, ainda não explicada, do 

nome Caruaru. ” (BARBALHO, 1982, vol. 4, p. 110) 

3) O escritor Limeira Tejo, em sua obra ENÉIAS, escreve sobre a Feira Grande das 
Caruaras. 

4) As populações indígenas primitivas de [sic] raça cariri, em sua expressiva língua de 
vocábulos aglutinados, já havia, em época remota [sic], batizado essa região pelo 
topônimo CARURU ou CARUARU, procedente da união de dois importantes étimos: 
CARU – principal, ARU ou RU = campo, sítio. Portanto, segundo a língua dos índios 
cariris, a palavra CARUARU quer dizer: campo principal ou sítio principal ou ainda 

região principal (CHAVES, 2004, p. 106). 

5) por haver muita fuga e mortes entre os negros, os lusos para amenizar, permitiram 
que trouxessem algumas lembranças de sua terra, e, entre elas, o KALU'LÚ (erva 
silvestre comestível). Devido ao rio e brejos, os negros instalaram o Kilombo do Kakalu, 
nome dado devido a [sic] proliferação em seus campos da planta. Mais tarde chamou-
se LUGAR DO CARURU, quando ali se instalaram os lusos e brasileiros em busca do 
pau-brasil. Os principais mocambos foram: Kalalu ou Kalulu, Lajeiro do Preto, Brejo da 
Mulata, Mata Escura e Mata Negro. (BARBALHO, resumo extraído do livro Caruaru, 

nomes e cognomes). 

6)  Caruaru – palavra de origem indígena do tronco linguístico kariri (falado mais no 
interior). Com o tempo foi misturado com o tronco tupi (falado mais no litoral). Qualquer 
outra versão não apresenta sustentação lógica e/ou verossímil. (Josué Euzébio 

Ferreira, professor e pesquisador – Memorial de Caruaru) 
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7) Segundo Sebastião de Vasconcelos Galvão, autor do Dicionário Iconográfico, 
Histórico e Estatístico de Pernambuco, trata-se realmente de um vocábulo tupi, 
composto talvez de caruara (quebranto causado pelo feitiço, espécie de paralisia que 
ataca as pernas do gado e diarreia) + u (verbo, significando comer, devorar). Assim, o 
vocábulo caruaru exprimia “destruído pela diarreia”. Grifos em negrito nossos. 

8)  O jornalista Homero Fonseca, em seu livro Pernambucânia: o que há nos nomes 
das nossas cidades, reconhece que a origem do nome Caruaru é das mais 
controversas entre as várias cidades pernambucanas. Cita Fonseca a Mário Melo, 
Theodoro Sampaio, José de Almeida Maciel, Daury da Silveira, Luiz Caldas Tibiriçá, 
Pe. Zacarias Tavares, bem como os dicionários Houaiss e Aurélio e os registros da 
Documentação Territorial Brasileira, do IBGE com explicações que vão de “rio das 
caruaras”, “espécie de formiga”, “qualidade de abelha”, “o que come ou corrói”, 
“moléstia que ataca ao gado”, “espécie de dança”, “variedade de lagarto”, “de curuaí – 
planta do gênero orbignya sabulosa, a palma”, “o mesmo que jacuraru – lagarto, tejú”, 
“paca”, “de caru-aru – nocivo aos alimentos, às plantações”, “nome de uma planta 
vulgarmente conhecida por caruru e que outrora cobria um poço na margem do rio 
Ipojuca em local que, por isso, passou a ser denominado Poço ou Sítio do Caruru” ou 

“Poço dos Cururus”. 

9) Até hoje não há consenso quanto ao sentido da palavra que deu origem ao nome 
Caruaru, para alguns a palavra se originou de: 

- Caruara →doença que ataca bezerros; 

- Cururu → uma espécie de sapo grande. O bufo marinus; 

- Caruru ou Bredo Caruru → planta comestível abundante na região; 

- Kalulú → expressão de origem africana usada pelos escravos; 

- Outros afirmam que a palavra surgiu a partir dos seguintes vocábulos indígenas: Caru 
(principal) + Aru ou Ru (campo, sítio); Caru (alimento, comida) + Aru (Prejudicial 
nociva). 

(Josué Euzébio Ferreira, professor e pesquisador – Memorial de Caruaru. Adaptado) 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 62): 

Quadro 62 - Calendário de Eventos Anuais de Surubim. 

Janeiro 
20 de janeiro – Comemoração da morte do Mestre Vitalino 
21 de janeiro – Festa de São Sebastião 

Fevereiro Carnaval 

Março Encontro de bandas e fanfarras – CCCE 

Abril 
Semana Santa  
Sexta-Feira da Paixão 

Maio 18 - Aniversário do Município 

Junho Ciclo Junino 

Julho 

10 - Aniversário do Mestre Vitalino  
Encontro Nordestino de Violeiros 
Festival Internacional de Folclore de Caruaru 
Festa do Comércio  
Copa Truck 

Agosto Rios das Águas Vivas 
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Setembro 
Circuito do Café 
15 - Padroeira Nossa Senhora das Dores 

Outubro FESTEC - Festival de Esquetes Teatrais de Caruaru 

Novembro 
Festival de Cinema Caruaru  
Festival de Repentista Ivanildo Vila Nova 

Dezembro 
Semana do Forró  
Cantata Natalina 

O município conta com diversos mirantes, como o da Pedra da Torre, o da Pedra do Cruzeiro, 
o da Serra Jaracatia e o da Serra Pelada.  

Com altitude em torno dos 900m, a Serra dos Cavalos compõe uma área de brejo de altitude 
no município de Caruaru. Nela se localiza o Parque Ecológico Municipal Professor João 
Vasconcelos Sobrinho, uma reserva de Mata Atlântica com 359 hectares.  

O patrimônio arqueológico local merece destaque. No CNSA/ IPHAN há 11 registros. Porém, 
dois deles estão repetidos e, por isso, foram retirados da listagem do Quadro 63.  

Quadro 63 - Registro no CNSA/IPHAN para o município de Caruaru. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00013 - PE 21 – Ca Altura 3,0; largura 8,0m; profundidade 2,7m (abrigo sob rocha). 

PE00014 - PE 24 - Ca  

PE00015 - PE 25 – Ca 
Abrigo sob rocha, dimensões: altura 1,70m; largura 3,60m; profundidade 
2,60m. 

PE00019 - PE 23 Ca Altura 15,30m; largura 10,20m; profundidade 4,30m. 

PE00136 – Sitio PE 21 
Ca (Atualização CNSA 
PE00013) 

Abrigo sob rocha com grafismos na cor vermelha, onde no painel 
encontram-se 12 grafismos. 

PE00137 - PE 22-Ca 
Abrigo sob rocha onde estão representadas pictografias bi cromáticas 
(vermelho e preto), totalizando 11 grafismos. 
Sítios relacionados: PE 21-Ca 

PE00199 - Pedra da 
Caveira 

Abrigo sob rocha granítica com presença de grafismos vermelhos. 
Segundo moradores, no abrigo havia muitos ossos humanos que foram 
queimados há 20 anos. As pinturas são caracterizadas por manchas, já 
esmaecidas pelo intemperismo natural. 

PE00200 - Pedra da 
Figura 

A partir da PE145, entra no Forró Rita Vênus e segue até o sítio 
Carneirinho. No sítio segue até a Serra do Medo, onde moradores locais 
podem levar até a Pedra da Figura. 

PE00222 - Cachorro I 
Abrigo sob rocha granítica. Nesse sítio foram encontradas pinturas 
rupestres. 
Sítios relacionados: Cachorro II 

Nas consultas realizadas, encontramos a descrição de alguns sítios arqueológicos locais. 
Como não é possível ter certeza de que se trata dos mesmos locais, optamos por trazer essas 
descrições:  

• Pedra do Sítio Arqueológico Garra (Antigo Sítio Zamba) - grande bloco granítico com 
aproximadamente 8m de altura de formato circular. Em sua face sudoeste há 
ocorrência de alguns grafismos rupestres de tonalidade ocre. Seu entorno é marcado 
por outros menores blocos rochosos de forma arredondada. A vegetação é de caatinga 
arbustiva e cactáceas. Complementando a sua ambiência, um pouco abaixo da pedra, 
encontra-se um caldeirão que é utilizado pelos moradores como reservatório de água.  
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• Sítio Arqueológico Boa Vista - situado no Sítio Boa Vista, os dez grafismos de 
tonalidade ocre estão localizados na parte inferior de um bloco rochoso que repousa 

sobre um grande afloramento granítico.  

• Sítio Arqueológico Caldeirão - situado no Sítio Caldeirão, o grafismo encontra-se 
localizado na face oeste de um bloco granítico que por sua vez repousa em um outro 
grande afloramento granítico. De tonalidade ocre, o grafismo encontra-se em bom 
estado de conservação. Sua ambiência é marcada por vários outros pequenos blocos 

graníticos que também estão sobre o afloramento maior.  

• Sítio Arqueológico Serra do Medo - situado no Sítio Serra do Medo, o grafismo 
encontra-se localizado em um abrigo natural formado por um grande bloco granítico, 
apresenta-se com uma tonalidade ocre e está em regular estado de conservação.  

Localizamos um processo em andamento para o Quilombo Serra Verde (Processo: 

01420.001257/2015-95 29/01/2015). 

No município existem oito projetos de assentamento rural: Macambira/Borba, Normandia, 
Cachoeira Seca, Cajá, Dona Isabel, Lago Azul, Cachoeira Seca Veada Morta e Veada Morta, 
totalizando 214 famílias assentadas (INCRA, 2017). 

CHÃ GRANDE 

Histórico39 

O povoamento de Chã Grande se deu entre os anos de 1875 e 1878, quando pessoas 
provenientes de outras cidades, principalmente da cidade de Vitória de Santo Antão, 
começaram a povoar as terras que futuramente formariam a vila por nome de Mumbucas, de 
propriedade de Joaquim Amaro. A vila, que mais tarde passou a pertencer a José Machado, 
foi rebatizada, recebendo o nome de Chã das Palmeiras, por estar localizada em uma chã 
(terreno plano no alto de um morro) repleta de palmeiras. As palmeiras foram sendo dizimadas 
em face à povoação e a vila passa a ser conhecida por Chã Grande – nome atual – por estar 
localizada em uma chã consideravelmente grande. O município foi instalado em 15 de março 
de 1964 e criado pela Lei Estadual nº 4961 em 20 de dezembro de 1963, sendo desmembrado 
da cidade de Gravatá. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 64): 

Quadro 64 - Calendário de Eventos Anuais de Chã Grande. 

Março 19 - Festa de São José  

Dezembro 20 - Aniversário da cidade  

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

GRAVATÁ 

Histórico  

O município de Gravatá teve origens numa fazenda, em 1808, pertencente a José Justino 
Carreiro de Miranda, local esse que servia como hospedagem para os viajantes que iam 

 
39 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/Chã%20Grande Acesso: ago. 2019. 

http://inventariope.blogspot.com/search/label/Chã%20Grande
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comercializar o açúcar e a carne bovina, principais produtos da época, que eram levados em 
embarcações do Recife até o interior. Como a navegação pelo rio Ipojuca era difícil, os 
comerciantes eram obrigados a fazer paradas estratégicas para evitar também que o gado 
perdesse peso.Uma dessas paradas ficou conhecida como Crauatá, denominação, que deriva 
do tupi Karawatã ("mato que fura"), por conta da predominância de uma planta do gênero da 
família das bromélias, também chamada caraguatá, caroatá, caroá egravatá. Foi nos fins do 
século XVIII, 1797 ou princípios de 1798 que José Justino Carreiro de Miranda tomou posse 
da Fazenda Gravatá que, por muito tempo, serviu de hospedagem para viajantes e, como 
consequência natural, surgiram dois arruados, um em cada margem do rio. Em 1816 iniciou-
se a construção de uma capela dedicada a Sant'Ana que, em 1822 provavelmente em 26 de 
julho, dedicado pela Igreja Católica a Sant'Ana, seria concluída por seu filho João Félix 
Justiniano. Em seguida, as terras foram divididas em 100 lotes e vendidas aos moradores, 
dando início ao povoado de Gravatá, sendo um distrito do município de Bezerros. Finalmente 
no dia [(25 de maio de 1857)], 35 anos depois da inauguração da capela, pela Lei Provincial 
422 foi a povoação elevada a Freguesia de Gravatá. Em 13 de junho de 1884, a sede do 
município foi elevada à categoria de cidade (Lei Provincial nº 1.805), porém sua emancipação 
política só veio a ocorrer após a Proclamação da República, pela Lei Orgânica do Município, 

de 15 de março de 1893. 

Aspetos culturais e de uso público40 (Quadro 65): 

Quadro 65 - Calendário de Eventos Anuais de Gravatá. 

Janeiro Festa de Reis  

Fevereiro Carnaval 

Março Gravatá Jazz 15 - Aniversário da cidade  

Abril Semana Santa em Gravatá  

Maio Festa do Cavalo – realização FAEPE 31 - Caminhada de Frei Damião  

Junho 
São João de Gravatá  
Festival Gastronômico Sabores de Gravatá – (2º semestre – Data Móvel) 

Julho 
Virtuosi  
26 - Padroeira – Nossa Senhora de Sant’Ana  

Agosto Festa da Estação  

Outubro Encontro Nacional de Balonismo  

Novembro 

Festival Cultural e Feira de Negócios de Gravatá  
Encontro de Violeiros  
15 - Encontro de Banda  
Encontro Nacional de Astronomia – ENAST / Encontro Brasileiro de Observadores 
de Cometas – EBOC / Encontro Inter-Nordestino de Astronomia – ENIA  

Dezembro Natal de Gravatá  

Consolidada como uma das principais estações de férias de Pernambuco, a visitação faz parte 
da rotina e economia municipal. Possui eficiente infraestrutura turística, com bons hotéis, 
restaurantes típicos e de culinária internacional (com destaque para a alpina), sendo um dos 
melhores polos gastronômicos do Estado. 

O município possui diversos atrativos naturais, como as cachoeiras do Doé, da Palmeira e da 
Pedra do Tao, no Centro Ambiental da Pedra do Tao; a Pedra Branca (utilizada para a prática 
de alpinismo) e o Sítio de Dona Nadir (com furna e balneário). O Sítio Brejo Velho, com sua 
Unidade Demonstrativa do Morango também recebe visitantes. O Sítio Vale Verde possui 
produção agrícola orgânica, criação conservacionista de cavalos, de galinhas garnizé e de 
patos e gansos. O sítio conta com remanescente de Mata Atlântica e riacho perene, mantendo 

 
40 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/Gravatá Acesso: set. 2019. 

http://inventariope.blogspot.com/search/label/Gravatá
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ainda ligação com a Fazendola Sempre Verde, oferecendo passeios a cavalo, trilhas 
ecológicas, passeios de bicicleta, aulas de montaria, camping e passeios pelos arredores com 
idas a cachoeiras, visitas a propriedades com agricultura ecológica, agroflorestamento, cultivo 
de flores ornamentais, produção de rapadura, mel, leite dentre outras. 

O artesanato local é variado, são fabricados artesanalmente móveis em madeira e vime, 
peças em bronze, brinquedos educativos, talhas, cerâmica utilitária e mimosas, bonequinhas 
da sorte feitas em pano.  

No CNSA/IPHAN há o registro de três sítios arqueológicos. No entanto, um está em 
duplicidade, sendo na verdade a atualização de outro registro, conforme o Quadro 66. 

Quadro 66 - Registro no CNSA/IPHAN para o município de Gravatá. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00619 - Sítio 
Generosa 
(Atualização CNSA 
PE00579) 

Descrição sumária do sítio: Sítio com pintura rupestre, localizado sobre 
matacão em média vertente, área com declive acentuado. Apresenta dois 
painéis gráficos com pinturas geométricas em vermelho, pertencentes a 
tradição agreste. 
Sítios relacionados: Dista 855 m do sítio histórico Casa de Dona Sinhá 

PE00616 - Casa de 
Dona Sinhá 

Descrição sumária do sítio: Sítio histórico localizado em um topo de uma 
pequena colina, com pouca declividade, com vegetação alta e pouca 
visibilidade do solo. O local encontra-se entre duas grandes serras. 
Sítios relacionados: Dista 855 metros do Sitio de Pintura Rupestres Generosa. 

PE00618 – Socorro 
Descrição sumária do sítio: Sítio cerâmico histórico com identificação de grés 
e louça. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

No município existem dez projetos de assentamento rural: Retiro Saudoso, Engenho 
Palmeira, Perserverança/Cumbe, Fazenda Santo Antônio, Várzea Grande, Valentim, Nossa 
Senhora das Graças, Santa Helena, Águas Claras e Floresta, totalizando 274 famílias 
assentadas (INCRA, 2017). 

JOÃO ALFREDO 

Histórico: 

João Alfredo originou-se de uma fazenda instalada na localidade do Imbé, nos meados do 
século XVIII, pelo capitão português Antônio Barbosa da Silva. Anos depois, em virtude da 
escassez d’água naquela região, o colonizador resolveu transferir a sede da propriedade para 
o local onde se situa atualmente a nossa cidade, aproveitando o manancial hídrico de uma 
lagoa existente onde hoje está sendo construído o Ginásio Poliesportivo Djair Santos. 

Em 1779 as famílias Holanda Cavalcanti e Alves do Rêgo adquiriram a posse da propriedade 
e passaram a chamá-la de “Boa Vista”. Em 1785 construíram um pequeno engenho de tração 
animal, ao qual deram o mesmo nome da fazenda. Em 1820 a propriedade foi vendida ao Sr. 
Francisco Antônio, chefe político do Curato de Bom Jardim, que, em 1850 passou o comando 
para o Sr. João Felipe de Melo, também bonjardinense. Em 1877, com o falecimento do Sr. 
João Felipe de Melo, o engenho foi adquirido pelo capitão José Francisco Cordeiro de Arruda. 

Em 1879 o coronel José Ferreira da Silva, que também era proprietário do Engenho Melancia, 
adquiriu o engenho Boa Vista, empreendendo grandes benfeitorias no mesmo, transformando 
a área circunvizinha em um pequeno aglomerado residencial. Em 1900 obteve da 
municipalidade de Bom Jardim uma licença para a promoção de uma feira-livre semanal e 
iniciou a construção de uma capela em devoção à Nossa Senhora da Conceição. A primeira 
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feira-livre foi realizada no dia 06 de janeiro de 1901 e a capela foi inaugurada no dia 18 de 

junho do mesmo ano, com Missa solene celebrada pelo padre João Pacífico Ferreira Freire. 

Em 1902 mais casas foram construídas e apareceram os primeiros estabelecimentos 
comerciais. No ano de 1906 foi criada a Sub-Delegacia de Polícia, sendo designado como 
titular o Sr. José Soares Cordeiro. Em 1909 o engenho e as casas a ele aglomeradas foram 
considerados oficialmente como Povoado, recebendo o nome de “Boa Vista da Conceição”. 
Em 1912 foi fundada a primeira escola municipal, sendo indicada a professora Joana Nóbrega 
de Vasconcelos. Em 1922 foi criada a primeira escola estadual, a cargo da professora Maria 
Alves Machado. Em 1924 foi nomeada a professora Maria Amélia Cavalcanti, para também 

atuar na escola estadual. 

A agência Postal foi inaugurada no dia 26 de abril de 1926, com o nome de “Santa Luzia”, em 
virtude de já haver outra localidade no Estado com o nome de “Boa Vista”. O primeiro agente 
postal foi a Sra. Maria Pereira de Moura. Através da Lei nº 1.944, de 19 de setembro de 1928, 
o Povoado de Santa Luzia passou a se chamar de “João Alfredo”, por determinação do então 
governador do Estado, Dr. Estácio Coimbra. No dia 27 de março de 1931, através do ato nº 
43, o tenente Alfredo Agostinho, prefeito de Bom Jardim, elevou o Povoado à categoria de 
Vila e criou o Distrito Judiciário, com sede nesta terra. O primeiro Juiz de Paz foi o Sr. José 

Procópio Cavalcanti e o oficial do registro civil o Sr. Manoel Ferreira Campos. 

Por efeito da Lei Estadual nº 23, de 10 de outubro de 1935, foi criado o Município de João 
Alfredo, sendo oficialmente instalado no dia 21 de outubro do mesmo ano. Dentre as figuras 
que mais batalharam para a nossa emancipação política, destacaram-se: o deputado estadual 
Dr. Arsênio Meira de Vasconcellos, Dr. Ângelo de Souza, Dr. Costa Pinto, Dr. Mário Melo, Dr. 
Antônio Raposo e o Dr. Álvaro Lins e Silva. O major Pedro Olímpio de Vasconcelos Maia foi 
nomeado interventor do novo Município. 

Aspetos culturais e de uso público41 (Quadro 67): 

Quadro 67 - Calendário de Eventos Anuais de João Alfredo. 

Outubro 10 – Aniversário da Cidade 

Dezembro 08 - Festa de Nossa Senhora da Conceição 

O polo moveleiro é uma das principais atrações. Surgido na década de 60, a produção de 
móveis de João Alfredo teve início com a abertura da fábrica Emolda, que hoje se encontra 
fechada, e por onde passou a maioria dos donos das fábricas que compõem o Complexo 
Industrial de Asa Branca. São móveis populares para um público interiorano que tem no custo 

o principal fator de compra. São produzidos mesas, cadeiras, camas, armários e outros. 

O Engenho Santa Cruz, fazenda produtora de cana de açúcar no passado, chegou ao século 
XXI apenas com a Casa Grande, que tinha dois pavimentos numa só edificação. O imóvel 
sofreu poucas alterações. A propriedade pertencia a família Arruda.  

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias. 

No município existem dois projetos de assentamento rural: Pau Santo e Fazenda Gangungo, 
totalizando 139 famílias assentadas (INCRA, 2017). 

 
41 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/João%20Alfredo Acesso: set.2019 

 

http://inventariope.blogspot.com/search/label/João%20Alfredo
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LAGOA DO CARRO 

Histórico42  

Em 1699, Lagoa do Carro estava englobada nas cincos léguas de terras, conhecidas como 
Matas do Brasil, comprada por Diego Coelho Romero, a Gregório de Matos Pereira, em 20 de 
março 1669. Nos meados do século XVIII, já existia o Engenho Terra Vermelha, que ficava 
próximo a Oiteiro e da Lagoa do Carro. O nome originou-se devido um naufrágio na lagoa, de 
um carro de boi carregado de tijolos. 

A Câmara de Nazaré em sessão de 18 de julho de 1834 indica os pontos onde deve haver 
junta de paz, nominando, entre outros, o distrito de Lagoa do Carro: A Lei Estadual 1931, de 
11 de setembro de 1928, institui o município de Floresta dos Leões, desmembrado dos 
municípios de Nazaré e de Paudalho, constituído pelos distritos de Carpina e Lagoa do Carro. 
Depois, a Lei Estadual 4949, de 20 de dezembro de 1963, cria o município de Lagoa do Carro, 
desmembrado do de Carpina. No entanto, essa criação não se efetivou. Em 1 de outubro de 

1991 a Lei Estadual 10619 cria, mais uma vez, o município de Lagoa do Carro. 

Aspetos culturais e de uso público43 (Quadro 68): 

Quadro 68 - Calendário de Eventos Anuais de Lagoa do Carro. 

Fevereiro 02 - Festa de Nossa Sª da Soledade 

Outubro 
01 - Aniversário da cidade  
Feira do tapete e artesanato  
Feira Cultural da cachaça  

Pequena localidade onde está informalmente instalada a maior oficina de tapetes artesanais 
do Brasil. A cidade inteira se dedica a essa arte e várias das casas funcionam como atelier. 
Dentre os pontos de venda, a Associação das Tapeceiras de Lagoa do Carro e a Arte Nossa 
Cooperativa.  

O município possui alguns atrativos naturais, como a Cachoeira do Roncador, composta de 
três saltos e com suas piscinas naturais propícias aos banhos, e o Açude (segundo conta a 
tradição popular, nele teria caído um carro-de-boi, dando origem ao nome do Município), local 
de realização de feirinhas típicas e shows nos finais de semana.  

A casa de Farinha do Sr. José Antônio é um patrimônio cultural local, pois possui estilo 
rudimentar preservado, com prensa em madeira e um forno à lenha rústico, onde há a 
fabricação artesanal da farinha, feita com mandioca plantada no próprio sítio.  

Lagoa do Carro está localizado num dos corredores turísticos do Estado, estando próximo a 
Paudalho, Tracunhaém, Carpina e Limoeiro.  Dispõe de serviços populares de alimentação, 
contando com a infraestrutura turística receptiva de Carpina. 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município.  

Em Lagoa do Carro, existe uma comunidade quilombola, o Quilombo Barro Preto (ID 2.280 

Processo 01420.001720/2009-51). 

  

 
42 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/Lagoa%20do%20Carro Acesso: set.2019 
43 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/Lagoa%20do%20Carro Acesso: set. 2019 

http://inventariope.blogspot.com/search/label/Lagoa%20do%20Carro
http://inventariope.blogspot.com/search/label/Lagoa%20do%20Carro
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MORENO 

Histórico  

A origem do município de Moreno decorreu da vinda de dois portugueses, conhecidos como 
irmãos “Moreno”; um chamava-se Baltazar Gonçalves Moreno e o outro não se sabia o nome, 
uma vez que, chegando à localidade, logo após adquirirem por compra uma faixa de terra, 
onde pretendiam instalar o engenho “Moreno”, como foi instalado, veio a falecer. Apesar disso, 
continuou Baltazar insistindo em suas aspirações e após ter realizado seu sonho, construindo 
e aparelhando o engenho banguê, denominado “Moreno”, veio também a morrer em 
consequência de um colapso cardíaco. Logo depois da trágica ocorrência, a propriedade era 
vendida pelos herdeiros a um brasileiro de nome Antônio de Souza Leão. Tempos depois, 
não sendo possível citar a data àquele Senhor recebia, na casa grande do engenho a visita 
do imperador D. Pedro II, que lhe deu o título de Barão de Moreno e à sua esposa, que se 
chamava Maria Amélia de Souza Leão, o de baronesa. O distrito foi criado pela lei municipal 
nº 126, de 8 de março de 1920, subordinado ao município de Jaboatão dos Guararapes. A 
emancipação veio através da Lei 1.931 de 11 de setembro de 1928. O município foi instalado 
em 1 de janeiro de 1929. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 69): 

Quadro 69 - Calendário de Eventos Anuais de Moreno. 

Janeiro Festa de Reis (Distrito de Bonança)  

Fevereiro 
06 - 26º Baile Municipal do Moreno  
Carnaval  
Bacalhau do Beto  

Março / abril Paixão de Cristo do Moreno  

Abril Trilha Ciclística dos Eucaliptos – 7 etapas durante todo o mês  

Maio Mototrilha das Verdes Colinas  

Junho Ciclo Junino (Santo Antônio, São João e São Pedro) 

Setembro 
07 - Desfile Cívico (Centro)  
11 - Aniversário de Emancipação Política  

Outubro Moreneta (Carnaval Fora de Época)  

Novembro 28 - Festa da Padroeira Imaculada Conceição  

Dezembro Auto de Natal e Cantata Natalina 

Moreno possui antigos engenhos. Um dos engenhos locais, o Engenho Novo da Conceição, 
é considerado como um dos mais bonitos do Estado. Construído em 1845, a sede é composta 
pela casa grande, moita, senzala, antigo barracão e várias outras construções. A disposição 
dessas edificações é tal, que existe um pátio entre a casa grande, a senzala, o barracão e a 
moita. Esse pátio confere um valor especial ao conjunto, um espaço agradável e 
aconchegante. A casa grande é constituída de apenas um pavimento e porão. Cercada por 
terraços, tem o corpo principal formado por um grande retângulo. O estado de conservação é 
bom. É utilizada como casa de campo. A moita conserva suas características originais, 
possuindo ainda a roda d'água e peças típicas dos engenhos como a forma de "pão-de-
açúcar" e charretes em ferro. A senzala encontra-se modificada e disposta em forma de "L". 
Sua construção original é feita em taipa. O antigo barracão é original, com pequenas 
modificações e funciona como oficina e garagem. 

Conta-se que, em 1616, o Engenho Moreno já existia, tendo sido a partir destas terras que 
começou a povoação de Moreno. Pertencia a dois irmãos de sobrenome Moreno, de quem 
lhe veio a denominação. Em meados de séc. XIX, foi adquirido por Antônio Souza Leão, que 
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recebeu o título de Barão do Moreno do próprio Imperador D. Pedro II em 1859. Ainda hoje a 
propriedade se conserva em mãos desta família. A atual Casa Grande foi construída em 
meados do século passado, pois em 1859, recém-concluída, hospedou o Imperador. A Casa 
Grande é considerada um dos mais perfeitos solares do Brasil, no seu equilíbrio e elegância. 
Sua fachada ostenta onze balcões agrupados em três séries, todos com sacadas de ferro. 
Possui dois pavimentos. Tem no andar térreo um parapeito murado. A capela do engenho, 
sob a invocação de Nossa Senhora da Apresentação, embora sem unidade arquitetônica com 
o sobrado, deve ter sido construída em época contemporânea ao primeiro. A capela apresenta 
um frontão barroco e fachada neoclássica. Possui sacadas de ferro na fachada. Encontra-se 

em bom estado de conservação.  

O Engenho Carnijó é uma construção típica do final do séc. XVIII, quando o ferro era bastante 
utilizado. Ainda é possível ver a moita do engenho com as características originais, e a antiga 
roda d'água em ferro e madeira, (em estado ruim de conservação). A casa está bem 
conservada e é utilizada como residência. Possui um criatório de peixes e plantas 
ornamentais. A propriedade pertence a Manoel Felipe de Souza Leão.  

Segundo registros históricos, o Engenho Gurjaú de Cima já existia em 1591. Do antigo 
engenho só restam a casa grande (bastante danificada e com acréscimos), a Capela de São 
Miguel e as ruínas da moita. A casa foi construída em calçada alta em tijolo rebocado, com 
dois pavimentos e telhado de quatro águas, tendo no alto uma pequena platibanda decorativa 
e, no centro relevos em massa. O pavimento superior é sustentado por colunas jônicas. O 
Engenho encontra-se desativado, sendo apenas um fornecedor de cana-de-açúcar.  

No Engenho Pocinho merece destaque a primeira casa grande, um chalé com planta em 
forma retangular e varandas em três dos seus lados. A coberta é em duas águas com telha 
tipo canal. As varandas possuem cobertas independentes e beirais em madeira. No alto, uma 
pequena janela indica o sótão. A capela é dedicada a São Vicente Férrer e data do ano de 
1840. Seu frontão é ladeado por pináculos e frontispício triangular. A torre sineira é localizada 
ao lado do corpo da igreja. A casa grande encontra-se em regular estado de conservação e a 
capela em bom estado. Situa-se em meio a vegetação de Mata Atlântica e árvores frutíferas 

Foi fundado em data anterior a 1630, o Engenho São Braz, na ocasião da invasão holandesa, 
pertenceu aos invasores que ali construíram benfeitorias. A capela é um exemplo raro de 
arquitetura religiosa. É o elemento de maior importância no conjunto. Destacam-se os 
trabalhos de talha do altar-mor, dos altares colaterais, do púlpito e das safenas. Encontra-se 
abandonada, quase em ruínas. A senzala, assentada à esquerda da capela, ainda possui sua 
estrutura original. É utilizada como moradia dos trabalhadores do engenho. Entre a capela e 
a senzala, foi construída uma casa recente de um pavimento, prejudicando a qualidade do 
conjunto. Hoje pertence à Usina Bom Jesus, no Cabo. É apenas fornecedor de cana. Situa-
se em meio a reservas vegetais e grandes espelhos de água, os açudes Sucupema e Gurjaú.  

As casas de farinha oferecerem sua produção artesanal de beijus, goma, massa de mandioca 
e farinha. A típica casa de farinha da Zona da Mata não possui paredes, apenas pilares de 
madeira sustentam o telhado. Na fabricação de artesanal, os utensílios utilizados também são 
artesanais, como a prensa de madeira, gamela, urupema, estrator e o forno de barro, em 
formato circular. Há também o rodo de madeira que serve para mexer a farinha enquanto é 
preparada.  São exemplos locais a Casa de Farinha de Fita, a Casa de Farinha do Engenho 
Mato Grosso e a Casa de Farinha do Sr. Ederaldo. 

Outros patrimônios históricos do município são: a Vila Operária do Cotonifício Moreno, possui 
um casario datado de 1910, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (1935), ao lado 
da qual existe uma pequena gruta votiva à Virgem e o prédio da Estação Ferroviária (séc. 
XIX). 
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Dentre as opções de lazer oferecidas pelo município, estão os banhos no rio Jaboatão (no 
trecho denominado Banho do Salu) e as caminhadas ecológicas na Mata do Engenho Pocinho 
(vegetação de Mata Atlântica). 

Moreno é um dos polos produtores de artesanato em madeira no estado de Pernambuco.  
Talhas e esculturas multiplicam-se e marcam presença em mercados, galerias, feiras típicas 
e principais pontos turísticos do Estado. São chaveiros, talhas, imagens de santos, objetos 
utilitários e muitas outras peças singulares que mostram a fecunda dimensão da força criativa 
de cada local.  

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias. 

No município existem treze projetos de assentamento rural: Enegnho Jussara, Engenho 
Laranjeira I, Engenho Laranjeira II, Granja Jumbo, Timbó, Hebert de Souza, Jardim de 
Moreno, Serraria, Canzanza, Mato Grosso, Jaboatão, Porção F e Dom Helder Camara, 

totalizando 785 famílias assentadas (INCRA, 2017). 

PESQUEIRA 

Histórico  

A história de Pesqueira começa em fins de 1659 ou início de 1660 com a fundação de uma 
missão da Congessão do Orotário pelo padre João Duarte do Sacramento. Tal missão fora 
fundada junto à tribo cariri de nome Xukuru, que habitava a Serra do Ororubá (ou Urubá, ou 
até Ararobá, como aparece nos registros mais antigos). O local foi batizado pelo padre de 
Monte Alegre, que depois se tornou Cimbres e fora elevada à categoria de vila em 1762. A 
partir de 1800, uma fazenda começou a ser instalada ao pé da serra por Manoel José de 
Siqueira. A fazenda recebeu o nome de "Poço Pesqueiro" (ou "da Pesqueira", como também 
se encontra nos registros mais antigos) e começou a progredir com rapidez. Tanto que a 13 
de maio de 1836, Poço Pesqueiro já era uma povoação vistosa e fora elevada a vila com o 
simplório nome de "Pesqueira". Junto com a elevação a vila, Pesqueira recebeu a sede do 
Município de Cimbres (que no alto da serra, já não era tão viável para assuntos políticos e o 
comércio). Depois disso a cidade progrediu como nenhum outro lugar do sertão, devido à 
instalação de fábricas de doces e beneficiamento de tomate. Em 1880 a vila foi elevada a 
cidade com o nome de "Santa Águeda de Pesqueira", que não vingou e recebeu o nome de 
"Pesqueira". A vila de Cimbres foi a ela anexada e, juntas, Cimbres e Pesqueira formaram o 
Município de Cimbres até 1913, quando "Pesqueira" passou definitivamente a ser o nome do 
município, passando a antiga sede a mero distrito. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 70): 

Quadro 70 - Calendário de Eventos Anuais de Pesqueira. 

Janeiro 18 a 20 - Festa de São Sebastião  

Fevereiro 
Carnaval de Pernambuco  
01 a 05 - Festa de Santa Águeda  

Abril 

Via Sacra do Cruzeiro  
Pesqueira Moto Fest  
Semana Santa – Paixão de Cristo  
20 - Aniversário da cidade  

Maio 13 - Confraria de Malabá  

Junho 
01 a 13 - Festa de Santo Antônio  
São João Cultura e Tradição  
14 - Procissão de Corpus Christi  
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23 - A busca da Lenha – Festa de Nossa Senhora das Montanhas  

Agosto 
23 a 31 - Festa de Nossa Senhora das Graças  
Festa da Renascença de Pesqueira  

Setembro 
Exposição de Animais  
(25 de setembro a 04 de outubro - Festa de São Francisco  

Novembro 

Feira do Doce, da Renda e do Negócio de Pesqueira  
Festa dos Ex-alunos  
Encontrão de Cristo Rei  
29 de novembro a 08 de dezembro - Festa de Nossa Senhora da Conceição  

Dezembro 
Natal da Graça  
Expoarte  
Festa da Virada  

Santuário de Nossa Senhora das Graças da Serra Santa é o ponto de maior religiosidade de 
Pesqueira. Localizado aos pés da Serra do Guarda, o local é onde, em 6 de agosto de 1936, 
Nossa Senhora das Graças apareceu diante de duas meninas, Maria da Luz Teixeira e Maria 
da Conceição. O santuário foi mandado construir por Artur Teixeira de Carvalho, pai de uma 
delas.  

Quando ocorreu a notícia de que a Santa havia aparecido, foi chamado o padre do local, padre 
José Kherle, um alemão. Ele foi até o sítio, juntamente com as duas meninas e lá formulou 
perguntas à Virgem, em alemão e as meninas respondiam fluentemente, sem nunca terem 
aprendido este idioma. A partir daí, começaram as romarias ao local.  

Para se chegar ao local exato da aparição de Nossa Senhora, existe uma escadaria com 358 
degraus, intercalados por rampas de cimento. Em intervalos na escadaria, existem as praças 
dos Mistérios Gasosos, dos Mistérios Dolorosos e dos Mistérios Gloriosos, todas com 
pedestais contendo quadros em azulejos pintados, retratando a vida de Maria. O Sítio Guarda 
conta com uma pequena capela, lanchonete, chalés mobiliados para retiros espirituais e um 
rancho que servem de apoio aos romeiros, além de uma lojinha de souvenirs. O mês mais 
visitado é o de agosto. Atualmente, o Santuário de Nossa Senhora das Graças está em 
processo de reconhecimento pelo Vaticano, como local de aparição da Virgem.  

Mas, este não é o único ponto de religiosidade do município. Um cruzeiro comemorativo ao 
início do século XX, foi colocado nas encostas da Serra do Ororubá. No caminho para chegar 
ao mirante do Cruzeiro, como é conhecido, existem pequenos altares, representando as 
quatorze estações da Paixão de Cristo.  

A Serra do Ororubá é um sistema de altas montanhas, de grande extensão, emoldurando a 
cidade. Nela está localizada a reserva indígena dos Xucurus, com 26.980ha de área, 
ocupados por remanescentes dos Índios Xucurus, divididos em 24 aldeias que compõem a 
tribo. Visitar o local é uma oportunidade para conhecer seu artesanato e rituais. A Pedra do 
Reino (local sagrado para os indígenas) e a Rampa Xucuru de Vôo Livre, além de lagos, 
barragem, açudes e cachoeiras são outros pontos de interesse no local.  

Também é imperdível conhecer as rendas renascença produzidas em Pesqueira. E o mapa 
do artesanato do Município é ainda ampliado pela oferta de cestaria (em palha de milho) e 
bordados.  

Pesqueira possui, ainda, atrativos naturais como as cachoeiras do Vale das Cascatas e do 
Comorongo, a Lagoa da Fazenda São Francisco, a Pedra do Dinheiro (a emitir um curioso 
som de moedas), a trilha do Gavião. 

Em termos de patrimônio histórico, se destaca o conjunto de casarios históricos da Praça 
Comendador José Didier, no centro da cidade. 
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A Indústria Carlos de Brito, conhecida como Fábrica Peixe44, foi a primeira unidade industrial 
instalada no Nordeste. Fundada, no município de Pesqueira em 1898, por Maria da Conceição 
Cavalcanti de Brito (Dona Yayá), que decidiu investir na fabricação de goiabada caseira. Em 
1904, ela comprou tachos a vapor de fabricação inglesa e mecanizou a produção, contratando 
dezenas de operários. Em 1907, a Fábrica Peixe adquiriu um bonde e quatro troles para 
transportar matéria-prima e equipamentos. Em 1910, recebeu, na Bélgica, o Grande Prêmio 
da Exposição Internacional de Bruxelas, consagrando-se como uma das maiores indústrias 
do Brasil. Produzia doces e creme de tomate. Entre as décadas de 1940/50, entrou em 
decadência, permanecendo apenas como um monumento à prosperidade do passado. Em 
fevereiro de 1998, o Grupo Bombril-Círio adquiriu e iniciou sua recuperação. Mas, antes 
mesmo do final daquele ano, a 20/11/1998, a fábrica foi novamente fechada e todos os 
funcionários demitidos. O grupo alegou dificuldades decorrentes da escassez de água na 
região e quebra na safra de matéria-prima. Na sua melhor fase, entre as décadas de 
1910/1930, trouxe prosperidade ao município de Pesqueira que chegou a contar com 
aeroporto nacional, jóquei clube, revendedora de automóvel Ford e cinco jornais semanais. 

A Peixe também fez surgir concorrência, representada pelas fábricas de doces Rosas, Tigre, 
Touro e outras. A Rosa, por exemplo, construiu uma vila operária, coisa rara na década de 

40. 

A edificação da Fábrica Rosa45 é um destaque do patrimônio histórico local. O prédio, onde 
funcionava a fábrica fundada por Tonhé Didié, teve sua fachada reformada em 1910. 
Acrescentou uma porta e modificou a altura da platibanda frontal em um longo trecho. Hoje, 
o local abriga setores da prefeitura e a sede da Academia Pesqueirense de Letras e Artes - 
APLA.   

Na Praça Dom José Lopes estão: o antigo casario e a majestosa catedral de Santa Águeda, 
em estilo neoclássico (séc. 19) e o conjunto Ferroviário (séc.19). Há, também, casarões 
históricos ruas Zeferino Galvão e Lídio Paraíba, além do Convento de São Francisco, em 
estilo gótico, de 1906, a Vila Real de Cimbres, do século 17, com a igreja de Nª Sª das 
Montanhas, de 1692, fundada pelos Jesuítas, o prédio do antigo senado do Sertão, de 176246. 

O artesanato local é diversificado, coma produção de bordados, cestarias e trançados e renda. 

Os dois registros no CNSA são justamente de sítios históricos, conforme o Quadro 71. 

Quadro 71 - Registro no CNSA/IPHAN para o município de Pesqueira. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00357 - Palma 1 Sítio histórico em meia encosta colinar ocupada por plantio de palma. 

PE00358 - Palma 2 
Sítio histórico em porção de meia encosta colinar ocupada por mandiocal.  
Sítios relacionados: Palma 1 

O município possui um quilombo, Comunidade Negros do Osso, com aproximadamente 20 

famílias (ID 1.520 01420.000398/2005-19). 

Neste município se localiza o aldeamento indígena do Xucurus. Este grupo indígena, com 
população estimada em 1.050 famílias, está dividido em 24 aldeias, numa área de 26.980 ha. 
A comunidade desenvolve a agricultura de subsistência, horticultura e fruticultura. 
Confeccionam renda renascença e artesanato indígena como fonte de melhoria da renda 

 
44 Disponível em: https://www.pe-az.com.br/editorias/economia/343-fabrica-peixe Acesso: set. 2019. 
45 Disponível em: http://www.pesqueirahistorica.com/2012/03/17/fabrica-rosa-no-comeco-do-seculo-xx/ Acesso: 
set. 2019. 
46Disponível em: https://vozdoplanalto.com.br/pesqueira-entre-o-agreste-e-o-sertao-oferece-muitas-atracoes/ 
Acesso: set. 2019. 

https://www.pe-az.com.br/editorias/economia/343-fabrica-peixe
http://www.pesqueirahistorica.com/2012/03/17/fabrica-rosa-no-comeco-do-seculo-xx/
https://vozdoplanalto.com.br/pesqueira-entre-o-agreste-e-o-sertao-oferece-muitas-atracoes/
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doméstica. Conservam suas tradições religiosas, revivendo, anualmente, por ocasião da festa 
de Nossa Senhora da Montanha e de São José, antigos rituais, cantos e danças. São devotos 
de Tupã, Tumain (Nossa Senhora das Montanhas) e depois os mestres da luz. Situam-se em 
vários pontos da Serra e recebem visitas, que geralmente são guiadas por pessoas locais. O 
dia ideal para visitas é domingo, quando os índios se reúnem à tarde neste sítio para dançar 
o toré. Usam então seus brincos, colares, pulseiras, "togo" (capacete), tanga, braceletes e 
tornozeleiras. O "togo" é um capacete com penacho de folha de palmeira enfeitado com flores 
naturais. As demais peças são de palha de milho, ao natural ou desfiadas.  

No município existem treze projetos de assentamento rural: Pau Ferro II, Fazenda Nova, 
Tiogó, São João, Campo Alegre, Fazenda Esperança, Nossa Senhora do Rosário, Campo 
Alegre, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Cachoeira, Lage 
Grande, Carrapicho, totalizando 650 famílias assentadas (INCRA, 2017). 

POÇÃO 

Histórico  

As terras de Poção figuravam, em 1832, no espólio do capitão-mor Francisco Xavier Paes de 
Melo Barreto, que residiu na fazenda Poço dos Patos, no antigo termo de Cimbres, localizada 
à margem da atual estrada que liga Pesqueira a Poção. A fundação de Poção deu-se em 
1871, pelo padre Monsenhor Estanislau Ferreira de Carvalho, ao erigir a capela de Nossa 
Senhora das Dores em terreno do patrimônio doado por Francisco José Bezerra, a quem 
coube a iniciativa de construir a primeira casa nas imediações de um grande poço, de onde 
adveio o nome da localidade – Poção. O município foi criado em 29 de dezembro de 1953, 

desmembrado do de Pesqueira. 

Aspetos culturais e de uso público47 (Quadro 72): 

Quadro 72 - Calendário de Eventos Anuais de Poção. 

Abril 
Romaria ao Mirante do Cruzeiro  
Domingo de Ramos – Semana Santa  

Setembro 12 a 15 - Festa de Nossa Senhora das Dores  

Dezembro 29 - Aniversário da cidade 

A Renascença é um dos principais atrativos do município de Poção, renda de origem europeia, 
trazidas pelos portugueses e era ensinada nos colégios internos de Recife. Na década de 30 
a Renascença chegou à Poção por meio da senhora Maria Pastora. A renda é tecida em 
almofadas, com pontos diferenciados e aplicada a diversos itens. Poção é o maior produtor 
de renda renascença do Brasil, sendo exportada para diversos estados brasileiros e para sete 
países da América, Europa e Ásia, tendo recebido o título de Capital da Renascença (Lei Nº 
14.365, de 22 de Agosto de 2011). Essa atividade artesanal, assumida pela grande maioria 
da população como meio de vida, pode ser facilmente encontrada na Cooperativa Arte 

Rendas e na feira popular, realizada aos sábados. 

O turismo religioso está presente em Poção, sobretudo durante a Semana Santa, quando 
milhares de romeiros visitam o seu Centro de Instrução Bíblica. Situado em uma área de três 
hectares, o Centro une a paisagem natural, privilegiada em mirantes e arborização, aos mais 
variados símbolos e elementos religiosos, a exemplo do cruzeiro e dos nichos alusivos às 
estações da Via Sacra - compondo um espaço essencialmente místico.  

Outros locais de visitação interessante são o Sítio Araçá, com casa de farinha em 
funcionamento e a nascente do rio Capibaribe (que corta o Recife); e a Cachoeira do Cafundó, 

 
47 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/Poção Acesso: set. 2019. 

http://inventariope.blogspot.com/search/label/Poção
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propícia aos banhos. Poção é também conhecido por suas fazendas de gado, pela realização 
de vaquejadas e pelo clima frio e agradável. O seu centro urbano, típico das cidades do interior 
pernambucano, apresenta como destaque a igreja dedicada à padroeira, Nossa Senhora das 
Dores, em frente a qual está a Praça Estanislau Ferreira de Carvalho, com seu coreto e 
canteiros floridos. Nela, a indicação do local onde existia o poço que deu origem ao 

povoamento e ao nome do Município. 

A Casa de Farinha do Sítio Araçá é uma típica casa de farinha da zona rural, mas 
diferenciando-se das existentes na zona da mata, onde as construções são abertas, possui 
paredes e portas.  

O Mirante do Cruzeiro está localizado no Cruzeiro e Centro de Instrução Bíblica Visual. O local 
de romaria ocupa uma área de 3 ha, com construções e esculturas retratando cenas bíblicas.  

O rio Capibaribe, que é considerado o rio que dá vida ao Recife, nasce em Poção e inicia seu 
longo percurso em busca do mar.  

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

No município existe um projeto de assentamento rural: Macambira, totalizando 36 famílias 
assentadas (INCRA, 2017). 

SANHARÓ 

Histórico 

As terras onde hoje se localizam o município pertenciam à sesmaria de Ororubá, doada a 
José Vieira de Melo. No início do século XVIII, foi fundada a povoação de Sanharó por José 

Francisco Leite, no entorno da qual prosperavam fazendas de gado. 

O distrito foi criado pela lei municipal nº 18, de 12 de novembro de 1912, subordinado ao 
município de Pesqueira. Foi elevado à categoria de município com a denominação de 
Sanharó, pela lei estadual nº 375, de 24 de dezembro de 1948, desmembrado de Pesqueira 

e instalado em 2 de janeiro de 1949. 

O nome Sanharó veio de uma espécie de abelha negra existente neste local, denominada 
sanharó, que em vocábulo indígena significa zangado ou excitado. 

Aspetos culturais e de uso público48 (Quadro 73): 

Quadro 73 - Calendário de Eventos Anuais de Sanharó. 

Janeiro 20 - Festa de São Sebastião (co-padroeiro) 

Maio Cavalgada das amazonas 

Junho 
Festa do Curral  
Todos os sábados - São João de Sanharó 

Setembro Feira do leite  

Outubro Sagrado Coração de Jesus (padroeiro) 

Dezembro 
24 - Aniversário da cidade  
Última semana - Festa do Beco 

 
48 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sanharó Acesso: set. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sanharó
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O município tem forte tradição na música, possui uma das mais antigas e tradicionais bandas 
de músicas do estado, a centenária Sociedade Musical Santa Cecília, fundada em 1908, pelos 
músicos Manuel Fernandes Bezerra e Joaquim Francisco de Assis Aquino. Em 1956, sobre a 
regência do grande mestre Ulisses de Souza Lima, a banda participou do tradicional Concurso 
Pernambucano de Bandas de Música do Interior, o "Salve a Retreta", e sob o solo de 
clarinetas em "O Guarani" de Carlos Gomes, conquistou o título de "Segunda Melhor Banda 
do Interior". 

Outra importante manifestação cultural do município é o grupo cultural dos Bacamarteiros de 
Sanharó, com toda a tradição dos tiros de bacamarte.  

Possui, também, o grupo de Coco da Barriguda, o bloco da porca e as orquestras de frevo no 
carnaval, o Palhoção do Povo e as quadrilhas, no São João. 

O espetáculo da Paixão de Cristo é encenado todos os anos na cidade por atores locais.  

Com a ajuda da prefeitura, Sanharó realiza anualmente um concurso de quadrilhas 

estilizadas.  

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

SÃO CAETANO 

Histórico49  

A povoação do município tem início em 1838 com a chegada de José Pedro de Pontes, 
proveniente de Bezerros. Primeiramente, ele se estabeleceu onde hoje se localiza a sede 
municipal. No ano seguinte, ergueu uma igreja sob a inovação do São Caetano de Thiene. 

O povoado cresceu ao redor desse templo, de modo que, em 1844, foi elevado à categoria 
de freguesia, denominada Freguesia de São Caetano, e criado o distrito homônimo, 
pertencente ao município de Bezerros. Mais tarde, a sede da freguesia foi transferida para o 
povoado de Caruaru, elevada à Matriz, retornando a sua situação anterior em 1859. A 
localidade tornou-se vila em 1909. Dois anos depois, o distrito de São Caetano passou a 
integrar parte do território do município de Caruaru. 

Aspetos culturais e de uso público50 (Quadro 74): 

Quadro 74 - Calendário de Eventos Anuais de São Caetano. 

Agosto 7 - Festa de São Caetano 

Dezembro 29 - Aniversário da cidade 

No ano de 1978, em São Caetano - PE, na região nordeste do Brasil, o jovem maestro Mozart 
Vieira, originário de uma família tradicional de músicos instrumentistas, tem a ideia de utilizar 
a música como um veículo de socialização de menores de baixa renda. A Banda Sinfônica do 
Agreste, conhecida atualmente como Banda dos Meninos de São Caetano, nasce em 1987 e 
é fruto desta iniciativa.  

 
49 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/São%20Caetano Acesso: set. 2019. 
50 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/São_Caetano_(Pernambuco) Acesso: set. 2019. 
Disponível em: https://poraqui.com/caruaru-e-regiao/a-emocionante-historia-da-fundacao-musica-e-vida-de-sao-
caetano/ Acesso: set. 2019. 

http://inventariope.blogspot.com/search/label/São%20Caetano
https://pt.wikipedia.org/wiki/São_Caetano_(Pernambuco)
https://poraqui.com/caruaru-e-regiao/a-emocionante-historia-da-fundacao-musica-e-vida-de-sao-caetano/
https://poraqui.com/caruaru-e-regiao/a-emocionante-historia-da-fundacao-musica-e-vida-de-sao-caetano/
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Em 1993, depois que uma reportagem do jornalista Geneton Moraes Neto foi exibida no 
programa Fantástico, da Rede Globo, mostrando a orquestra formada por meninas e meninos 
carentes tocando músicas clássicas no alto do Morro do Cruzeiro, o então Governador de 
Pernambuco, Joaquim Francisco, doou um antigo casarão colonial no centro da cidade para 
abrigar as aulas de música e ser a sede oficial da recém-criada Fundação Música e Vida de 

São Caetano. 

A Fundação Música e Vida de São Caetano é uma instituição sem fins lucrativos, inaugurada 
em outubro de 1993. Atualmente é a sede do Ponto de Cultura Música Vida e Continuidade, 
(Parceria com a FUNDARPE/ Órgão Governamental).  

No ano seguinte, o cantor Ivan Lins lançou, pelo seu selo fonográfico Velas, o disco Os 
Meninos de São Caetano / Banda Sinfônica do Agreste. Por fim, chegaram os convites para 
as viagens nacionais e internacionais. O desenrolar dessa história foi contada em 2008 no 
filme A Orquestra dos Meninos, dirigido por Paulo Thiago, com Murilo Rosa, Priscila Fantin e 

Othon Bastos no elenco. 

O Museu Histórico de São Caetano possui um grande acervo cultural e histórico sobre o 
Sertão nordestino, agreste e Zona da Mata, apresentando o estilo de vida dos sertanejos. Ali 
são encontrados materiais sobre a Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro, Luiz Gonzaga, 
Padre Cícero, o poeta José Marcolino, Patativa do Assaré, Zumbi dos Palmares, além de 
amplo histórico sobre o cangaço brasileiro, inclusive com vídeos originais da rotina do 
cangaceiro Lampião e seu bando etc. O rico acervo rendeu ao museu o título de segundo 
maior museu de história do sertão no Brasil, perdendo apenas para o Museu do Homem do 

Nordeste, no Recife.  

Na paisagem seca da caatinga, destaca-se a Pedra do Cachorro, afloramento rochoso de 475 
metros de altura - um grande desafio para aventureiros e amantes dos esportes radicais. É o 
cenário da terceira Reserva Particular do Patrimônio Natural de Pernambuco, uma 
propriedade de 23 hectares, dos quais 18 foram transformados em unidade de conservação. 
O título de RPPN foi concedido pela Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(CPRH) em junho de 2002.  

O Cruzeiro de Padre Cícero e Frei Damião foi construído no ano de 1984, há cerca de cinco 
quilômetros do centro de São Caetano e é referência religiosa na cidade. O início das 
peregrinações foi marcado pelo réveillon de 1899 para 1900, quando fiéis católicos ergueram, 
no alto da serra, uma cruz. A data foi escolhida por ser considerada como tempo forte. Hoje, 
mais de cem anos depois, centenas de fiéis saem de suas casas durante a madrugada da 
Sexta-Feira Santa para acompanhar a Via Sacra, meditando as 14 estações da morte e paixão 
do Senhor.  

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Em São Caetano existem duas comunidades quilombolas51: 

• Quilombo Japeacanga (Processo: 01420.010716/2011-06) 

• Sítio Barro Vermelho (Processo: 01420.010716/2011-06) 

No município existe um projeto de assentamento rural: Santa Isabel, totalizando 19 famílias 

assentadas (INCRA, 2017). 

 
51 Disponível em: http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/COMUNIDADES-CERTIFICADAS.pdf 
Acesso: ago. 2019 

 

http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/COMUNIDADES-CERTIFICADAS.pdf
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TACAIMBÓ 

Histórico52  

A povoação de Tacaimbó teve início com a vinda do Senhor Luiz Alves Maciel, natural de 
Água Preta, que se instalou em uma fazenda. Mais tarde com a criação de gado, onde havia 
vários currais, passou o lugarejo a denominar-se de CURRALINHO. 

Pouco tempo depois, o Senhor Luiz Alves Maciel construiu uma casa no local onde hoje é a 
Avenida Luiz Alves Maciel, também conhecida como Rua Velha, construindo-se, em seguida, 
várias casas comerciais, começando então, a se desenvolver o povoado. 

Alguns anos depois, foi construída a estrada de ferro da antiga Great-Western (hoje Rede 
Ferroviária S/A), cuja inauguração se verificou em, 25 de dezembro de 1896, tendo o povoado 
recebido o nome de Antônio Olinto, em homenagem ao engenheiro mineiro, que construiu a 
estação. 

No ano de 1950, o senhor João Clemente da Silva, sentindo a necessidade de um templo 
maior para a população, que já era então vultosa e através de um gesto generoso, reconstruiu 
e ampliou a capela, onde hoje é a Igreja Matriz, consagrada a Santo Antônio. Assim, o primeiro 
nome deste município foi Antônio Olinto, passando depois, para TACAIMBÓ. Esta mudança 
se deve ao fato já existir no Estado de Minas Gerais, outro município com este mesmo nome. 

O nome TACAIMBÓ é de origem indígena, tendo existido uma tribo com este nome, na 
Fazenda Itacaité, passando este nome, a vigorar no ano de 1945. A criação desta 
denominação deve-se ao historiador Mário Melo. 

Formação Administrativa  

• Distrito criado com a denominação de Antônio Olinto, pela lei municipal de 15-11-1907, 
subordinado ao município de Caruaru.  

• Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Antônio Olinto figura 
no município de Caruaru.  

• Pela lei estadual nº 1931, de 11-09-1928, é criado o município de São Caetano 
passando o distrito de Antônio Olinto a pertencer ao novo município de São Caetano.  

• Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Antônio Olinto figura 
no município de São Caetano.  

• Assim permanecendo em divisão territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.  

• Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943, o distrito de Antônio Olinto passou a 
denominar-se Tacaimbó.  

• No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito já denominado 
Tacaimbó figura no São Caitano ex-São Caetano.  

• Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito de Tacaimbó figura no município 
de São Caitano.  

 
52 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/Tacaimbó Acesso: ago. 2019 
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/tacaimbo/historico Acesso: ago. 2019  

http://inventariope.blogspot.com/search/label/Tacaimbó
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/tacaimbo/historico
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• Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.  

• Elevado à categoria de município com a denominação de Tacaimbó, pela lei estadual 
nº 4982, de 30-12-1963, desmembrado de São Caitano. Sede no antigo distrito de 

Tacaimbó. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-03-1964.  

• Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.  

• Pela lei municipal nº 50, de 20-03-1968, é criado o distrito de Riacho Fechado e 
anexado ao município da Tacaimbó.  

• Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005.  

• Alteração toponímica distrital: Antônio Olinto para Tacaimbó alterado, pelo decreto-lei 
estadual nº 952, de 31-12-1943.  

• Transferência distrital - Pela lei estadual nº 1931, de 11-09-1928, transfere o distrito 
de Antônio Olinto para o novo município de São Caetano. 

Aspetos culturais e de uso público (Quadro 75): 

Quadro 75 - Calendário de Eventos Anuais de Tacaimbó. 

Junho 13 - Festa de Santo Antônio 

Dezembro 29 - Aniversário da cidade 

Não existem muitas informações disponíveis sobre este município. 

Existem dois registros no CNSA/IPHAN, no entanto, se trata do mesmo sítio. Apresentamos 
o registro mais novo, possivelmente uma atualização (Quadro 76). 

Quadro 76 - Registro no CNSA/IPHAN para o município de Tacaimbó. 

Nome do Sítio Descrição sumária do sítio 

PE00811 - Furna da Janela 
Outras designações e siglas: 
Furna da Pedra do Cachorro 

Caverna situada quase no topo da Serra do Cachorro, com uma 
abertura lateral, natural, que dá para o vale. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

TRACUNHAÉM  

Histórico  

Segundo o Dr. Theodoro Sampaio, é vocábulo de origem indígena e significa: panela de 
formiga. O povoamento da região iniciou-se na primeira metade do século XVIII a partir da 
exploração do pau-brasil e do gado. Diversos engenhos instalaram-se na região, mas não 
trouxeram prosperidade ao local. O artesanato em barro se desenvolveu graças à criatividade 

dos artesãos e ganhou destaque no município.  

Os principais artistas são: Maria Amélia da Silva, Manuel Gomes da Silva - o Mestre Nuca, 
Nilson Tavares e Saturnino José Joaquim da Silva Xavier - o Zezinho de Tracunhaém. 
Tracunhaém foi citada como distrito de Nazaré em ata do Conselho do Governo, datada de 
18 de julho de 1834. Em 20 de dezembro de 1963 a Lei Estadual 4951 criou o município de 
Tracunhaém, desmembrado do de Nazaré da Mata. 



         
                                                                                                                    

Produto 1 – Diagnóstico da Bacia do Rio Capibaribe - PE – Pág.:   151 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Recursos Hídricos 

Aspetos culturais e de uso público53 (Quadro 77): 

Quadro 77 - Calendário de Eventos Anuais de Tracunhaém. 

Março 19 - Festa do Artesão  

Junho 13 - Festa de Santo Antônio  

Agosto 22 e 23 - Festa do Folclore  

Dezembro 20 - Aniversário da cidade  

Ressalta-se como um dos maiores centros de produção artesanal do País. Em Tracunhaém, 
residem e trabalham dezenas de artistas do "barro", desenvolvendo a cerâmica utilitária e 
decorativa - com especial destaque para as imagens sacras.  

Também compõem o cenário do Município, os engenhos, abrigando construções dos séculos 
XVIII e XIX, como o Engenho Abreus se encontra em área povoada desde a segunda metade 
do século XVII, por exploradores de algodão. Na época da colonização, foi largamente 
utilizado para criação de gado. Do antigo Engenho, restam apenas a casa-grande e a capela. 
A atual casa grande, foi construída em 1917 e apresenta características comuns aos chalés 
típicos do início do século. A capela, sob a invocação de São Bernardo, apresenta estrutura 
de alvenaria e tijolo. Ambas estão em bom estado de conservação. Atualmente, o Engenho 
Abreus funciona como fornecedor de cana para usinas.  

O Engenho Juá foi construído no século XVIII. É um exemplo típico da arquitetura rural do 
ciclo do açúcar. Pertencia à freguesia de Lagoa Seca, no município de Nazaré da Mata. No 
século XIX, o engenho foi movido à tração animal, passando depois a vapor. Sua sede 
compõe-se de duas casas grandes de diferentes épocas, sendo a primeira do século XVIII e 
a segunda construída em 1934, com traços semelhantes aos das construções urbanas. O 
estado de conservação da primeira é regular e da segunda é bom. O estado de conservação 
da moita é regular, adaptada para uso como estábulo. Atualmente o Engenho é fornecedor 
de cana para usinas.  

Do antigo Engenho Penedo Velho, construído no século XVIII, apenas a capela conserva suas 
características primitivas, apresentando regular estado de conservação. Sua estrutura é de 
alvenaria de tijolo, com nave única, capela-mor e sacristia. O prédio da antiga moita, também, 
em estado regular de conservação, funciona como estrebaria. O Engenho, pela sua 
denominação, talvez seja um dos mais antigos do Município. Foi inicialmente "engenho de 
bestas", depois a vapor. Atualmente, é fornecedor de cana para usinas. A maior parte das 
suas edificações está situada no alto de aclives. 

O Engenho Primavera é do século XIX. Das edificações encontradas na sede engenho, 
apenas a capela conserva suas características arquitetônicas primitivas, com estrutura de 
alvenaria e tijolo, apresentando um estado de conservação regular. Está situado em área 
desbravada no século XVII por exploradores de pau-brasil e povoada no século XVIII com 
criadores de gado, plantadores de algodão e de cana-de-açúcar. Foi, inicialmente, um 
engenho movido à tração animal, e, posteriormente, a vapor. Atualmente, funciona como 

fornecedor de cana para usinas.  

Além da cerâmica utilitária, que remonta ao período colonial, Tracunhaém se destaca pela 
arte figurativa e decorativa do barro, criando santos, anjos, bichos – como o famoso leão com 
cachos – e figuras humanas, inspirados nas imagens do cotidiano, da cultura popular e, 
sobretudo, da fé religiosa. Tracunhaém ficou nacionalmente conhecida em 1980, na ocasião 
das gravações da novela Coração Alado da Rede Globo, a novela contava a história do 
ceramista e escultor Juca Pitanga, interpretado pelo ator Tarcísio Meira, o personagem mora 

 
53 Disponível em: http://inventariope.blogspot.com/search/label/Tracunhaém Acesso: ago. 2019. 

http://inventariope.blogspot.com/search/label/Tracunhaém
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na cidade e muda-se para o Rio de Janeiro logo no início da trama ao descobrir que Leandro 
um atravessador interpretado por Ney Latorraca, comercializa suas peças pelo dobro do 
preço. 

No CNSA não existem registros de sítios arqueológicos neste município. 

Não foram localizadas comunidades tradicionais nas pesquisas secundárias.  

 
2.4. ASPECTOS FUNDIÁRIOS 

Para a realização do diagnóstico prévio fundiário dos 42 municípios que abrangem a Bacia do 
Rio Capibaribe foram consultadas as bases de dados, disponíveis na rede mundial de 
computadores, dos Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Secretaria 
de Patrimônio da União – SPU, vinculada ao Ministério da Economia, Instituto de Terras e 
Reforma Agrária do Estado de Pernambuco – ITERPE, Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente de Pernambuco – SEMA, entre outros órgãos públicos.  

O Estado de Pernambuco está localizado no centro leste da Região Nordeste e faz limite com 
os estados da Paraíba, Ceará, Alagoas, Bahia e Piauí, além de possuir o arquipélago de 
Fernando de Noronha como parte de seu território. O estado é formado por 185 municípios e 
ocupa um território de 98.068,021 Km² ou 9.806.802,10 hectares (IBGE, 201954) e conta com 
uma população de 8.796.448 habitantes (IBGE, 2010), cerca de 80,2% dos habitantes do 
estado moram em zonas urbanas e a densidade demográfica estadual é de 89,5 hab./km².  

Conforme dados do IBGE (Censo 2010), de toda a população do estado de Pernambuco cerca 
de 75% residem nos 42 municípios abrangidos pela Bacia do Rio Capibaribe, sendo que 90% 
estão concentrados na área urbana desses municípios e 10% na área rural, como 
apresentado no Quadro 78. 

Quadro 78 - População residente no Estado de Pernambuco e Municípios da Bacia do Rio Capibaribe. 

  
População Residente 

Área Urbana 
(ha) 

Área Rural 
(ha) 

Área 
Urbana - 

(%)                                                              

Área 
Rural 
(%)           

Estado de Pernambuco 8.796.448  7.052.210  1.744.238  80,2 24,7 

Municipios da Bacia do 
Capibaribe 

6.673.346  6.056.495  616.851  90,8 10,2 

 
A Bacia do Rio Capibaribe é abrangida por 05 Regiões de Desenvolvimento do estado que se 
dividem entre as regiões de desenvolvimento do estado da seguinte forma: 12 municípios na 
RD Agreste Central; 16 municípios da RD Agreste Setentrional; 07 municípios da RD Mata 
Norte; 03 municípios da RD Mata Sul e 04 municípios da RD Metropolitana (Quadro 79).55 
 

Quadro 79 – Regiões de desenvolvimento de PE. 

REGIÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 

MUNICÍPIOS ABRANGIDOS 

RD Agreste Central 
Belo Jardim, Bezerros, Brejo da Madre de Deus, Caruaru, Gravatá, 
Jataúba, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sanharó, São Caetano, 
Tacaimbó 

 
54 Área da unidade territorial: Área territorial brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2019 
55 Foi adotado como referência metodológica na definição desses territórios a Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional (PNDR. MI, 2007), elaborada pelo Governo Brasileiro, e os resultados do estudo sobre 
as Regiões de Influência das Cidades Brasileiras (REGIC. IBGE, 2008). 
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REGIÃO DE 
DESENVOLVIMENTO 

MUNICÍPIOS ABRANGIDOS 

RD Agreste Setentrional 

Bom Jardim, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, Frei Miguelinho, João 
Alfredo, Limoeiro, Passira, Salgadinho, Santa Cruz do Capibaribe, Santa 
Maria do Cambucá, Surubim, 
Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertente do Lério, Vertentes 

RD Mata Norte 
Carpina, Chã de Alegria, Glória do Goitá, Lagoa do Carro, Lagoa do 
Itaenga, Paudalho, Tracunhaém 

RD Mata Sul 
Chã Grande, 
Pombos, Vitória de Santo Antão 

RD Metropolitana Camaragibe, Moreno, Recife, São Lourenço da Mata 

 

2.4.1 Estrutura Fundiária da Bacia 

De acordo com a classificação definida pela Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, o tamanho 
das propriedades rurais leva em conta o módulo fiscal (e não apenas a metragem), que varia 
de acordo com cada município.  
 
Da área rural total dos municípios da Bacia do Capibaribe cerca de 508.286 hectares são 
utilizados por 55.323 estabelecimentos rurais, sendo que o município de João Alfredo é que 
possui o maior número de estabelecimentos rurais e o município de Pesqueira a maior área 
destinada a atividade rural (Quadro 80). 

Quadro 80 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos agropecuários. 

Município Est.* 
Área** 

(ha) 
Município Est.* 

Área** 
(ha) 

Belo Jardim (PE) 1.502 14.165 Passira (PE) 2.273 15.182 

Bezerros (PE) 1.750 17.094 Paudalho (PE) 898 14.659 

Bom Jardim (PE) 3.832 11.428 Pesqueira (PE) 2.600 32.927 

Brejo da Madre de Deus (PE) 1.442 25.762 Poção (PE) 895 8.761 

Camaragibe (PE) 12 179 Pombos (PE) 2.108 13.892 

Carpina (PE) 398 6.703 Recife (PE) 242 842 

Caruaru (PE) 1.405 22.469 Riacho das Almas (PE) 1.421 14.951 

Casinhas (PE) 1.903 6.670 Salgadinho (PE) 770 2.804 

Chã de Alegria (PE) 321 4.159 Sanharó (PE) 873 13.573 

Chã Grande (PE) 1.502 5.302 Santa Cruz do Capibaribe (PE) 435 17.546 

Cumaru (PE) 2.407 20.737 Santa Maria do Cambucá (PE) 1.740 3.639 

Feira Nova (PE) 771 5.599 São Caitano (PE) 1.684 12.531 

Frei Miguelinho (PE) 1.336 11.067 São Lourenço da Mata (PE) 727 13.533 

Glória do Goitá (PE) 2.347 13.438 Surubim (PE) 2.442 10.734 

Gravatá (PE) 1.897 15.383 Tacaimbó (PE) 571 4.781 

Jataúba (PE) 1.094 28.597 Taquaritinga do Norte (PE) 1.584 29.574 

João Alfredo (PE) 2.748 8.644 Toritama (PE) 33 512 

Lagoa do Carro (PE) 659 5.858 Tracunhaém (PE) 242 9.830 

Lagoa de Itaenga (PE) 709 3.853 Vertente do Lério (PE) 610 3.039 

Limoeiro (PE) 1.721 16.195 Vertentes (PE) 790 12.201 

Moreno (PE) 795 8.512 Vitória de Santo Antão (PE) 1.834 20.961 

TOTAL 30.551 251.814 TOTAL 24.772 256.472 

Fonte: IBGE, Resultados Preliminares 2017. 

A utilização do solo de cada município abrangido pela Bacia do Rio Capibaribe consta do 
Anexo II, destacamos que o município de Vitoria de Santo Antão possui a maior área 
destinada à lavoura com 10.520 ha; Taquaritinga do Norte possui a maior área destinada à 
pastagem com 19.644 ha; com relação a área de mata e florestal é o município de Jatúaba 
que possui a maior porção com 20.421 ha; quanto aos sistemas agroflorestais a sua maior 
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concentração está no município de Pesqueira com 4.971 ha e no município de Taquaritinga 
do Norte está a maior área de Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas públicas 
para aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras degradadas e de terras 
inaproveitáveis, com 5.873 ha.  
 
Com relação a condição legal dos estabelecimentos e suas respectivas áreas, após análise 
das informações levantadas junto o IBGE – Censo Agropecuário – Resultados Preliminares 
2017, observa-se que a maioria das áreas são de propriedade particular, seguido por áreas 
em regime de comodato, terras arrendadas de terceiros, terras cedidas por órgão fundiário 
sem título definitivo, terras ocupadas e terras a título de parceria em poder do produtor. A 
discriminação por município dessa situação consta do Anexo III - Área dos estabelecimentos 
agropecuários e Condição legal das terras. 
 
A estrutura produtiva dos municípios da Bacia do Rio Capibaribe reflete nas formas de uso do 
solo da região, onde as pastagens predominam como principal forma de ocupação da terra 
em volume de área disponível para atividades produtivas nos municípios estudados, conforme 
o Quadro 81.  
 

Quadro 81 - Quantidade e área dos estabelecimentos agropecuários por tipo de uso do solo nos 

Municípios da Bacia do Rio Capibaribe. 

Utilização da Terras Est. 
Área 
(ha) 

Lavouras 

Permanentes 15.095 17.883 

Temporárias  45.821 102.244 

Área para cultivo de flores 521 624 

TOTAL 61.437 120.751 

Pastagens 

Naturais 18.058 161.529 

Plantadas em boas condições 6.150 41.703 

Plantadas em más condições 5.818 36.688 

TOTAL 30.026 239.920 

Matas ou florestas     

Naturais 2.330 28.701 

Naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal   3.553 28.147 

Florestas plantadas 128 910 

TOTAL 6.011 57.758 

Sistemas agroflorestais     

Área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e 
pastoreio por animais 2.172 20.443 

TOTAL 2.172 20.443 

Outros     

Lâmina d'água, tanques, lagos, açudes, área de águas públicas para 
aquicultura, de construções, benfeitorias ou caminhos, de terras degradadas e 
de terras inaproveitáveis 50.092 64.725 

TOTAL 50.092 64.725 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário (Resultados Preliminares - 2017) 
 

A pecuária é a atividade que utiliza a maior área do território da Bacia, cujo maior rebanho é 
o de bovinos. O Quadro 82, a seguir, apresenta-se um resumo das espécies criadas na região 
e no Anexo IV consta o detalhamento por município. 
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Quadro 82 - Estabelecimentos agropecuários com pecuária por espécie. 

Espécies Est. (Unid.) Cabeças (Unid.) 

Bovinos 18.677 201.470 

Bubalinos 11 1.052 

Equinos 4.775 15.781 

Asininos 4.192 5.349 

Muares 1.764 2.564 

Caprinos 8.788 85.992 

Ovinos 5.481 71.877 

Suinos 6.122 45.690 

Aves (galinhas, galos, frangas e frangos) 26.605 10.469.274 

TOTAL 76.415 10.899.049 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário (Resultados Preliminares - 2017) 

 
As áreas de preservação permanente e reserva legais já averbadas serão analisadas nos 
futuros produtos quando houver a definição das áreas prioritárias para a criação das unidades 
de conservação, tendo em vista o grande número de CARs localizados em cada município e 
a necessidade de obtenção da documentação imobiliária desses imóveis. 
 
2.4.2. Imóveis da União 

Inicialmente, é importante citar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 2056, define 
como bens da União: i) os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; 
ii) as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções 
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; iii) 
os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem 
mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 
estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; iv) as 
ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas 
oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto 
aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no 
art. 26, II; v) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; 
vi) o mar territorial; vii) os terrenos de marinha e seus acrescidos; viii) os potenciais de energia 
hidráulica; ix) os recursos minerais, inclusive os do subsolo; x) as cavidades naturais 
subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; xi) as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios.  
 
E o Decreto-Lei 9.760/194657 acrescenta como bens da União: i) os terrenos marginais dos 
rios navegáveis, em Territórios Federais, se, por qualquer título legítimo, não pertencerem a 
particular; ii) os terrenos marginais de rios e as ilhas nestes situadas na faixa da fronteira do 
território nacional e nas zonas onde se faça sentir a influência das marés; iii) as ilhas situadas 
nos mares territoriais ou não, se por qualquer título legítimo não pertencerem aos Estados, 
Municípios ou particulares; iv) a porção de terras devolutas que for indispensável para a 
defesa da fronteira, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais; v) as 
terras devolutas situadas nos Territórios Federais; vi) as estradas de ferro, instalações 
portuárias, telégrafos, telefones, fábricas oficinas e fazendas nacionais; vii) os terrenos dos 
extintos aldeamentos de índios e das colônias militares, que não tenham passado, legalmente, 
para o domínio dos Estados, Municípios ou particulares; viii) os arsenais com todo o material 
de marinha, exército e aviação, as fortalezas, fortificações e construções militares, bem como 
os terrenos adjacentes, reservados por ato imperial; ix) os que foram do domínio da Coroa; x) 

 
56Constitução Federal do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso: jul. 2019. 
57 Decreto-Lei 9.670/1946, Dispõe sôbre os bens imóveis da União e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9760compilado.htm. Acesso: ago. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9760compilado.htm
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os bens perdidos pelo criminoso condenado por sentença proferida em processo judiciário 
federal; xi) os que tenham sido a algum título, ou em virtude de lei, incorporados ao seu 
patrimônio. 
 
Estes bens podem ser classificados, conforme sua destinação, em três tipos diferentes:  
 

• Bens de uso comum do povo: São aqueles necessários à coletividade e, por isso, seu 
uso deve estar disponível a todos os cidadãos. Podemos citar como exemplos os rios, as 
praças, as vias públicas e as praias. 

• Bens de uso especial: São os imóveis que se destinam à execução de serviços 
administrativos ou à prestação de serviços públicos em geral, tais como prédios de 
repartições públicas. Um prédio onde esteja instalado um hospital público ou uma escola 
pública também se enquadram na categoria de bens de uso especial. 

• Bens dominiais: Os bens dominiais não têm uma destinação específica e não são 
ocupados pela administração pública. Por isso, podem ser disponibilizados inclusive para 
o uso privado, conforme os instrumentos de destinação previstos na legislação, tais como 
aforamentos; Concessões de Direito Real de Uso (CDRU); e Concessão de Uso Especial 
para fins de Moradia (CUEM). A utilização privada dos bens dominiais da União enseja, 
no entanto, o pagamento de uma retribuição pecuniária pela utilização privada de um bem 
que é público.  

 
O patrimônio da União é administrado pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), ligada 
ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a quem compete administrar, 
fiscalizar e outorgar a utilização, nos regimes e condições permitidos em lei, dos imóveis da 
União. 
 
O levantamento de informações dos imóveis da União foi realizado por meio do acesso ao 
banco de dados disponível no endereço eletrônico da SPU. No estado do Pernambuco, os 
dados obtidos junto a Secretaria de Patrimônio da União – SPU58 indicam a existência de 
84.104 imóveis de propriedade da União dispersos nos 42 municípios abrangidos pela Bacia 
do Capibaribe, sendo a sua maior parte no município de Recife, conforme o Quadro 83.  
 

Quadro 83 - Quantidade de imóveis de propriedade da União nos municípios da Bacia do Capibaribe. 

Município 
Quantidade 

Imóveis 
Município 

Quantidade 
Imóveis 

Belo Jardim (PE) 22 Passira (PE) 5 

Bezerros (PE) 4 Paudalho (PE) 14 

Bom Jardim (PE) 30 Pesqueira (PE) 18 

Brejo da Madre de Deus (PE) 4 Poção (PE) 1 

Camaragibe (PE) 3 Pombos (PE) 2 

Carpina (PE) 4 Recife (PE) 83868 

Caruaru (PE) 46 Riacho das Almas (PE) 2 

Casinhas (PE) 0 Salgadinho (PE) 2 

Chã de Alegria (PE) 0 Sanharó (PE) 2 

Chã Grande (PE) 1 Santa Cruz do Capibaribe (PE) 2 

Cumaru (PE) 1 Santa Maria do Cambucá (PE) 0 

Feira Nova (PE) 1 São Caitano (PE) 2 

Frei Miguelinho (PE) 0 São Lourenço da Mata (PE) 1 

Glória do Goitá (PE) 3 Surubim (PE) 2 

Gravatá (PE) 10 Tacaimbó (PE) 2 

Jataúba (PE) 3 Taquaritinga do Norte (PE) 1 

 
58 Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/consulta-de-imoveis-da-
uniao/imoveis-dominiais. Acesso: jul. 2019. 
 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/consulta-de-imoveis-da-uniao/imoveis-dominiais
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/consulta-de-imoveis-da-uniao/imoveis-dominiais
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Município 
Quantidade 

Imóveis 
Município 

Quantidade 
Imóveis 

João Alfredo (PE) 4 Toritama (PE) 0 

Lagoa do Carro (PE) 0 Tracunhaém (PE) 3 

Lagoa de Itaenga (PE) 0 Vertente do Lério (PE) 0 

Limoeiro (PE) 5 Vertentes (PE) 0 

Moreno (PE) 10 Vitória de Santo Antão (PE) 28 

 

Os imóveis da União possuem diversas classificações e naqueles localizados na Bacia do 
Capibaribe, identificamos que 05 imóveis possuem destinação funcional; 538 são de uso 
especial, ou seja, são utilizados pela administração pública; e 83.561 são bens dominiais, que 
não possuem destinação pública e podem ser utilizados por terceiros não vinculados a 
atividades públicas e que estão concentrados nos municípios de Caruaru e em sua grande 
maioria no município de Recife, conforme o Quadro 84. 
 

Quadro 84 – Quantidade por classificação dos imóveis. 

CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL MUNICIPIO QUANTIDADE 

DOMINIAL 
Caruaru                        21 

Recife                         83.540 

IMOVEL FUNCIONAL 

Bezerros 1 

Bom jardim 1 

Pesqueira 3 

USO ESPECIAL 
  

Belo jardim 22 

Bezerros 3 

Bom jardim 29 

Brejo da Madre de Deus 4 

Camaragibe 3 

Carpina 4 

Caruaru 25 

Cha grande 1 

Cumaru 1 

Feira nova 1 

Gloria do goita 3 

Gravata 10 

Jatauba 3 

Joao alfredo 4 

Limoeiro 5 

Moreno 10 

Passira 5 

Paudalho 14 

Pesqueira 15 

Pocao 1 

Pombos 2 

Recife 328 

Salgadinho 2 

Sanharo 2 

Santa Cruz do capibaribe 2 

Sao caitano 2 

Sao lourenco da Mata 1 

Surubim 2 

Tacaimbo 2 

Taquaritinga do norte 1 

Tracunhaem 3 

Vitoria de santo antao 28 

Riacho das Almas 2 

TOTAL 84.106 
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O regime de utilização reflete o uso dado ao imóvel conforme os instrumentos de utilização 
existentes na legislação, entre eles destaca-se o aforamento, a concessão real de direito de 
uso - CDRU, a concessão de uso especial para fins de moradia – CUEM e a simples 
ocupação. 
 
O aforamento59 é o contrato entre a União e o Particular, em que a União transmite o domínio 
útil ao particular e fica com o domínio direto, utilizado quando existem a conveniência de 
destinar o imóvel e, ao mesmo tempo, manter o vínculo da propriedade com a União. O 
aforamento pode ser gratuito ou oneroso, conforme os critérios estabelecidos na legislação, 
sendo possível a isenção desse pagamento para as famílias de baixa renda, no caso, aquelas 
que tenham renda familiar de até cinco salários mínimos. 
 
A concessão real de direito de uso – CDRU60 é uma espécie de contrato administrativo em 
que se transfere direitos reais da propriedade, de forma onerosa ou gratuita, podendo ser 
aplicada nos casos previstos em Terrenos de Marinha e acrescidos – áreas inalienáveis, 
assim como em áreas vazias destinadas à provisão habitacional; em áreas ocupadas, sujeitas 
à pressão imobiliária ou em áreas de conflito fundiário; no uso sustentável das várzeas e para 
a segurança da posse de comunidades tradicionais; para fins comerciais. Já a concessão de 
uso especial para fins de moradia – CUEM pode ser outorgada àquele que, até 30 de junho 
de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até 250 m² de 
imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua própria moradia ou de sua 
família.  
 
A simples ocupação ou inscrição de ocupação está prevista na Lei nº 9.636, de 1998, e no Decreto-
Lei nº 9.760, de 1946, é um ato administrativo precário que pressupõe o efetivo 
aproveitamento do terreno pelo ocupante, não gerando direito real sobre o imóvel, sendo 
apenas para o reconhecimento de uma situação de fato. Caso o ocupante realize benfeitorias 
de boa-fé e sem autorização da SPU, as mesmas podem ser indenizadas. No entanto, a 
ocupação é proibida em áreas de uso comum do povo; em áreas de segurança nacional; em 
áreas de preservação ambiental; em áreas necessárias à preservação dos ecossistemas 
naturais, à implantação de programas ou ações de regularização fundiária de interesse social; 
em áreas afetas a ações de demarcação de reservas indígenas; em áreas remanescentes de 
quilombos, em vias federais de comunicação; em áreas reservadas para construção de 
hidrelétricas ou congêneres. 
 
2.4.3. INCRA 

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA tem como missão 
institucional a execução da reforma agrária e o ordenamento fundiário nacional e para realizar 
alcançar esse objetivo desenvolve diversas atividades, tais como: implantação da 
infraestrutura básica necessária às áreas destinadas à reforma agrária; assistência técnica 
aos beneficiários de terras, titulação de territórios quilombolas, cadastro dos imóveis rurais 
existentes no território nacional, a certificação do georreferenciamento dos imóveis rurais, 
entre outras. 
 
A certificação do georreferenciamento dos imóveis rurais passou por dois sistemas: SNCI – 
Sistema Nacional de Certificação de Imóveis Rurais, vigente no âmbito da 2ª Norma Técnica 
de Georreferenciamento expedida pelo INCRA e o SIGEF – Sistema de Gestão Fundiária, 
atualmente vigente no âmbito da 3ª Norma Técnica de Georreferenciamento. Os dados dos 
imóveis cadastrados em ambos os sistemas estão disponíveis no site do INCRA e foram 
utilizados para verificar a existência de 1.223 imóveis georreferenciados no estado de 
Pernambuco (Quadro 85). 

 
59 Previsão legal do Aforamento: Decreto-Lei nº 9.760, de 1946; Decreto-Lei nº 2.398, de 1987; Decreto-Lei nº 
3.438, de 1940 e Lei nº 9.636, de 1998. 
60 Prevista no Decreto-Lei nº 271, de 1967, e na Lei nº 9.636, de 1998 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9636.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9760.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9760.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9760.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del2398.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del3438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del3438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9636.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0271.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9636.htm
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Quadro 85 - Imóveis públicos e privados constantes do cadastro de imóveis georreferenciados do 
INCRA. 

Dominialidade Sistema de Cadastro Quantidade 

Particulares 
SNCI 102 

SIGEF 2024 

TOTAL 2126 

Públicos 
SNCI 32 

SIGEF 1191 

TOTAL 1223 

TOTAL 3349 

 
De acordo com esse banco de dados, o INCRA possui no estado de Pernambuco 448 projetos 
de assentamento para reforma agrária em diversas fases de consolidação (conforme quadro 
abaixo): 
 
Criado: A criação é feita através da publicação de uma portaria, onde constam os dados do 
imóvel, a capacidade estimada de famílias, o nome do projeto de assentamento e os próximos 
passos que serão dados para sua implantação. 
 
Instalação: É o marco inicial da vida no assentamento. É nessa fase que a família recebe sua 
gleba, para explorar e morar.  
 
Estruturação: Após a instalação das famílias e de posse de um Plano de Desenvolvimento do 
Assentamento (PDA), o Incra começa os investimentos em obras de infraestrutura dos 
assentamentos. 
 
Em consolidação: O assentamento está em processo de desenvolvimento para se tornar 
emancipado. 
 
Consolidado: É um assentamento que, após ter participado de diversas políticas públicas de 
apoio, conseguiu encontrar seu caminho de desenvolvimento econômico estando consolidado 
e apto a integrar-se a vida do município em que está implantado. A emancipação se dá por 
ato do INCRA, observadas as determinações legais e regulamentares. A esta nova condição 
do assentamento dá-se o nome de “Emancipado” ou em processo de desenvolvimento 
econômico. Como mostra o Quadro 86. 
 

Quadro 86 - Situação dos projetos de assentamentos do INCRA no estado de Pernambuco 

Fases  
Quantidade de 
Assentamentos 

Assentamento Criado 205 

Assentamento em Instalação 106 

Assentamento em Estruturação 96 

Assentamento em Consolidação 32 

Assentamento Consolidado 7 

Sem informação 2 

TOTAL 448 

 
Especificamente na área da Bacia do Rio Capibaribe foram localizados 45 Assentamentos 
conforme demonstrado na Quadro 87 e ilustrado na Figura 28. 
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Quadro 87 - Relação dos Projetos de Assentamentos na Bacia do Rio Capibaribe. 

Fases  Municipio Nome do Assentamento 
Área dos 

Assentamentos 

Assentamento 
Criado 

CARUARU PA DONA ISABEL 8.827.156 

MORENO PA HEBERT DE SOUZA 14.362.000 

PASSIRA PA POÇO GRANDE 11.208.600 

SAO LOURENCO DA 
MATA PA AGAPTO SANTOS 

3.779.200 

TRACUNHAEM 
PA CHICO MENDES I 7.096.006 

PA ISMAEL FELIPE 

TOTAL 52.046.086 

Assentamento 
em Consolidação 

BEZERROS PA MUNDO NOVO 9.017.292 

CARUARU 

PA CACHOEIRA SECA 4.091.000 

PA MACAMBIRA/BORBA 8.367.000 

PA NORMANDIA 5.568.933 

GRAVATA 

PA 
PERSEVERANÇA/CUMBE 

5.130.000 

PA VÁRZEA GRANDE 3.858.099 

JOAO ALFREDO PA PAU SANTO 5.500.000 

SAO LOURENCO DA 
MATA 

PA CONCÓRDIA/SANTA 
CRUZ 

10.080.036 

VITORIA DE SANTO 
ANTAO 

PA ENGENHO SERRA 9.000.000 

PA SERRA GRANDE 

TOTAL 68.199.468 

Assentamento 
em Estruturação 

BOM JARDIM PA LAGOA COMPRIDA 2.335.000 

MORENO PA SERRARIA 8.702.000 

PAUDALHO 

PA SITIO I 6.675.170 

PA SOUTO MAIOR 8.410.589 

PA VELHO II 2.111.037 

POMBOS PA DIVINA GRAÇA 2.019.594 

SALGADINHO PA RECREIO 3.640.000 

SAO LOURENCO DA 
MATA 

PA SITIO II 4.115.805 

PA VELHO I 3.994.958 

PA VENEZA 

TOTAL 47.742.055 

Assentamento 
em Instalação 

BELO JARDIM PA OURO 1.862.764 

CARUARU PA CAJÁ 1.490.782 

GLORIA DO GOITA PA BRIOSA 4.106.721 

GRAVATA 

PA FLORESTA 5.108.955 

PA NOSSA SENHORA DAS 
GRAÇAS 

3.841.825 

PA SANTA HELENA 3.037.885 

PA VALENTIM 3.292.126 

MORENO 

PA DOM HELDER 
CAMARA 

1.254.049 

PA JABOATÃO 6.427.179 

PA JARDIM DE MORENO 5.103.800 

PA MATO GROSSO 5.705.200 

PA PORÇÃO F 2.436.916 

PESQUEIRA 
PA NOSSA SENHORA DE 
FATIMA 

7.023.272 

POCAO PA MACAMBIRA 6.955.448 

POMBOS PA RONDA 11.480.000 

SAO LOURENCO DA 
MATA 

PA SANTO ANTÔNIO 3.382.061 

VITORIA DE SANTO 
ANTAO 

PA CACIMBAS 2.611.284 

PA CARICÉ 2.040.239 

PA LIVRAMENTO 
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Fases  Municipio Nome do Assentamento 
Área dos 

Assentamentos 

  TOTAL 

TOTAL 248.596.615 

 
 

 

Figura 28 - Assentamentos Agrários na bacia do rio Capibaribe. 

Fonte: INCRA. 

 
Quanto às comunidades quilombolas estão descritas no item 2.5.    
 
2.4.4. Cadastro Ambiental Rural – CAR  

Para a análise das informações obtidas nos bancos de dados do SICAR - Pernambuco, foram 
considerados os imóveis total ou parcialmente inseridos na área de estudo e cadastrados no 
Cadastro Ambiental Rural61 nos termos da Lei Federal 12.651 de 2012, que institui o Código 
Florestal. 
 
Em todos os 42 municípios que compõe a Bacia do Capibaribe existem62 32.210 CARs que 
abrangem uma área de 4.630.328.815,00 hectares (Quadro 88). Note-se que a área somada 
é imensamente maior que a área total da Bacia e do Estado, essa divergência de informações 
ocorre em razão do CAR ser declaratório e permitir sobreposição entre os diversos cadastros, 
fazendo com que o cálculo total da área não desconsidere essas informações. 
 

Quadro 88 - Cadastros Ambientais Rurais na Bacia do Rio Capibaribe 

Município 
Quantidade 

CAR 
Área (ha) Município 

Quantidade 
CAR 

Área (ha) 

Belo Jardim  2465 304.932.160 Passira  420 96.765.454 

Bezerros  1024 182.491.391 Paudalho  358 118.647.554 

Bom Jardim  1313 70.635.032 Pesqueira  1089 1.087 

Brejo da Madre 
de Deus  

1069 277.203.091 Poção  1276 133.368.813 

Camaragibe  19 1.092.381 Pombos  629 152.271.608 

 
61 http://www.car.gov.br/. Acessado em 26.08.2019 
62 Data-base de levantamento dos dados: agosto de 2019. 

http://www.car.gov.br/
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Município 
Quantidade 

CAR 
Área (ha) Município 

Quantidade 
CAR 

Área (ha) 

Carpina  122 72.991.742 Recife  13 3.788.957 

Caruaru  2517 396.978.701 Riacho das Almas  1995 162.980.874 

Casinhas  1133 43.153.437 Salgadinho  64 15.362.747 

Chã de Alegria  65 26.972.046 Sanharó  802 113.277.729 

Chã Grande  394 26.397.202 
Santa Cruz do 

Capibaribe  
433 103.012.111 

Cumaru  600 91.479.694 
Santa Maria do 

Cambucá  
493 20.019.003 

Feira Nova  537 33.603.494 São Caitano  1995 224.203.977 

Frei Miguelinho  291 57.075.704 
São Lourenço da 

Mata  
102 139.849.606 

Glória do Goitá  1290 99.609.969 Surubim  1744 113.885.980 

Gravatá  1743 225.404.533 Tacaimbó  1308 150.275.580 

Jataúba  1119 270.983.819 
Taquaritinga do 

Norte  
1029 259.723.568 

João Alfredo  180 26.218.385 Toritama  75 3.896.289 

Lagoa de Itaenga  427 47.086.426 Tracunhaém  55 92.145.394 

Lagoa do Carro  127 13.979.352 Vertente do Lério  477 28.646.156 

Limoeiro  208 60.240.216 Vertentes  622 83.923.398 

Moreno  47 107.586.873 
Vitória de Santo 

Antão  
541 178.167.282 

Quant. CAR - 
TOTAL 

32.210 Área (ha) - TOTAL 4.630.328.815 

 

2.4.5. Imóveis Estaduais - ITERPE 

No âmbito estadual, o Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco – ITERPE, 
vinculado à Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, é o responsável pela gestão das 
áreas públicas estaduais, além da execução da política agrária, ordenação e reordenação 
fundiária rural do Estado de Pernambuco; intermediação dos conflitos pela posse de terras; 
aquisição de propriedades para assentamentos de agricultores; adquirir terras através de 
procedimentos judiciais ou extrajudiciais para regularização fundiária urbana e rural; Promover 
a regularização fundiária e a legalização das terras públicas para o assentamento de 
agricultores familiares sem ou com pouca terra; entre outras atividades.63 
 
Assim, foi realizada a pesquisa na base de dados do ITERPE sobre imóveis públicos 
estaduais, assentamentos estaduais, informações sobre quilombolas e imóveis públicos 
eventualmente titulados aos cidadãos. 
 
As informações disponíveis no site da instituição trazem pouca ou nenhuma informação que 
permita verificar a quantidade e/ou a exata localização das áreas públicas, de assentamentos 
ou de quilombolas. 
 
Com relação aos assentamentos existentes no Estado de Pernambuco, foram obtidas as 
informações sobre os respectivos cadastros ambientais rurais – CAR que indicaram a 
existência de 18 assentamentos, todos registrados em nome do Instituto de Terras e Reforma 
Agrária de Pernambuco, conforme o Quadro 89. No entanto, o site do ITERPE não fornece 
informações sobre a fase de implantação dos assentamentos, dado que será solicitado para 
aqueles que porventura estejam localizados nas áreas prioritárias para criação de Unidades 
de Conservação e Corredores Ecológicos nas próximas etapas. 
 
  

 
63 http://www.lai.pe.gov.br/web/iterp/institucional 

http://www.lai.pe.gov.br/web/iterp/institucional
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Quadro 89 - Relação dos assentamentos registrados em nome do ITERPE. 

Município Nome do imóvel Área (ha) Área Total (ha) 

Bezerros Canavieira 45,9293 45,9293 

Casinhas 
Fazenda Antônio Eleotério 170,0749 

294,1136 
Fazenda Umari de Casinhas 124,0387 

Glória de Goitá 
Fazenda Jatobá 79,5873 

133,3935 
Fazenda Maribondo 53,8062 

Gravatá 
Engenho Palmeiras 204,624 

432,9196 Fazenda Santo Antônio 228,2956 

Moreno 

Engenho Laranjeira I 93,8708 

435,8574 Engenho Laranjeira II 144,0742 

Engenho Timbó 197,9124 

Pesqueira 

Fazenda Campo Alegre 863,1521 

2474,9448 Fazenda Esperança 1207,9975 

Fazenda Nosa Senhora do rosário 403,7952 

São Lorenço da Mata Engenho Colégio 516,8752 516,8752 

Vitória de Santo 
Antão 

Assentamentos de Reforma Agrária: 
Engenho Figueira 

181,8226 

790,9351 
Assentamentos de Reforma Agrária: 
Engenho Galiléia 

504,8818 

Sítio Melos 78,3036 

Sítio Duarte de Natuba 25,9271 

TOTAL 5124,9685 5124,9685 

 
No site do ITERPE também foram obtidos dados de imóveis titulados em todo o estado64, 
porém não constam informações do local do imóvel, apenas o seu município. Esses imóveis 
foram titulados às famílias beneficiárias da regularização fundiária, consideradas aquelas que 
exercem a posse em terras públicas integrantes do patrimônio fundiário do Estado de 
Pernambuco e que receberão o Título de Domínio, assim como as pessoas que comprovem 
que o imóvel rural possui registro imobiliário há mais de quinze anos, as quais receberão o 
Título de Reconhecimento de Domínio. 
 
No âmbito do Convênio nº 722071/2009 - Reordenamento Fundiário Do Agreste Meridional, 
foram titulados 4.625 imóveis que totalizam uma área de 13.835,3305 hectares, porém não 
abrangeram a área de estudo. Além desta informação constam apenas arquivos indicando a 
titulação de área nos municípios de Carnaiba, Araripina, Bodoco e Ouricuri, nenhum deles 
abrangidos pela área de estudo. 
 
No entanto, foi possível verificar que o ITERPE65 possui um Termo de Cooperação Técnica 
com o INCRA com o objetivo de realizar a organização e/ou reorganização da malha fundiária 
no município de Caruaru-PE com vistas a legalizar as áreas rurais atendendo a grande 
demanda dos agricultores familiares e dos posseiros, beneficiando assim, aproximadamente, 
2.500 (duas mil e quinhentas) famílias/imóveis, correspondente a aproximadamente 
93.559,96 ha. Considerando que não há mais informações sobre o resultado do termo de 
cooperação técnica, caso o município de Caruaru seja abrangido pelas áreas prioritárias para 
criação de UC é de extrema importância que se tenha conhecimento do local onde os imóveis 
objeto da do TCT estão localizados. 
 
  

 
64http://www.lai.pe.gov.br/web/iterp/transparencia-ambiental/imoveis-rurais-titulados-pelo-
estado?p_p_id=publicador_repositorio_documento&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_c
ol_id=column-
11&p_p_col_count=2&_publicador_repositorio_documento_struts_action=%2Fpublicador_repositorio_documento
%2Fview_pub&_publicador_repositorio_documento_folderId=1299265. Acessado em 16/ago.2019 
65http://www.lai.pe.gov.br/web/iterp/transparencia-ambiental/programas-e-projetos-de-regularizacao-fundiaria 

http://www.lai.pe.gov.br/web/iterp/transparencia-ambiental/imoveis-rurais-titulados-pelo-estado?p_p_id=publicador_repositorio_documento&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-11&p_p_col_count=2&_publicador_repositorio_documento_struts_action=%2Fpublicador_repositorio_documento%2Fview_pub&_publicador_repositorio_documento_folderId=1299265
http://www.lai.pe.gov.br/web/iterp/transparencia-ambiental/imoveis-rurais-titulados-pelo-estado?p_p_id=publicador_repositorio_documento&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-11&p_p_col_count=2&_publicador_repositorio_documento_struts_action=%2Fpublicador_repositorio_documento%2Fview_pub&_publicador_repositorio_documento_folderId=1299265
http://www.lai.pe.gov.br/web/iterp/transparencia-ambiental/imoveis-rurais-titulados-pelo-estado?p_p_id=publicador_repositorio_documento&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-11&p_p_col_count=2&_publicador_repositorio_documento_struts_action=%2Fpublicador_repositorio_documento%2Fview_pub&_publicador_repositorio_documento_folderId=1299265
http://www.lai.pe.gov.br/web/iterp/transparencia-ambiental/imoveis-rurais-titulados-pelo-estado?p_p_id=publicador_repositorio_documento&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-11&p_p_col_count=2&_publicador_repositorio_documento_struts_action=%2Fpublicador_repositorio_documento%2Fview_pub&_publicador_repositorio_documento_folderId=1299265
http://www.lai.pe.gov.br/web/iterp/transparencia-ambiental/imoveis-rurais-titulados-pelo-estado?p_p_id=publicador_repositorio_documento&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-11&p_p_col_count=2&_publicador_repositorio_documento_struts_action=%2Fpublicador_repositorio_documento%2Fview_pub&_publicador_repositorio_documento_folderId=1299265
http://www.lai.pe.gov.br/web/iterp/transparencia-ambiental/programas-e-projetos-de-regularizacao-fundiaria
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2.5. Áreas indígenas e comunidades quilombolas na área da bacia  

De acordo com o Plano Hidroambiental (2010) a bacia hidrográfica do rio Capibaribe não 
conta com áreas de reservas indígenas no seu território. Cabe ressaltar que a reserva 
indígena Xucuru com superfície territorial de 27.555ha, que abriga uma população composta 
por 5.250 silvícolas, distribuídos em 17 aldeamentos (São José, Afeto, Gitó, Brejinho, Cana 
Brava, Courodanta, Bentivi, Lagoa, Santai, Caípe, Caetano, Calderão, Pé de Serra, 
Pendurado, Boa Vista, Cimbre e Gaurdo), embora integre o território do município de 
Pesqueira, não está posicionada na porção do território desse município inserida na região da 
bacia hidrográfica do rio Capibaribe, apresentando as seguintes coordenadas geográficas 
8º15’08,8888’’ e 36º47’49,3102’’ ao Norte, 8º17’02,5114’’ e 36º37’58,0828’’ a Leste, 
8º21’21,8900’’ e 36º42’11,7617’’ ao Sul e 8º23’38,4436’’ e 36º51’31,9739’’ a Oeste. 
 
Em relação às comunidades quilombolas, conforme descrito no item 2.3 deste documento, 
diversos municípos que fazem parte da bacia do Capibaribe possuem comunidades 
quilombolas. No entanto, como alguns desses municípios não estão totalmente inseridos na 
área da bacia, é necessário georreferenciar estas comunidades para garantir se estão ou não 
inseridos na área da bacia. Dados de georreferenciamento de comunidades quilombolas não 
foram localizados na pesquisa secundária impossibilitando este levantamento.  
 
Passira é um município que está totalmente inserido na bacia, portanto, os quilombos: (i) Chã 
dos Negros (ID Quilombola 1.519. Processo FCP 01420.000286/2002-15 e Processo INCRA 
54140.000266/2008-42) e (ii) Cacimbinha (ID Quilomobla 1.518. Processo FCP: 
01420.000397/2005-74 e Processo INCRA: 54140.000505/2013-21) estão confirmados. Além 
destes, consta nos registros da Fundação Palmares o Processo FCP: 01420.000424/2005-17 
10/03/2005, em andamento, para o Quilombo Riacho da Pedra. 

Cumaru é outro município totalmente inserido na bacia. Consta nos registros da Fundação 
Cultural Palmares a existência de um processo em andamento para o Quilombo Campos 
Novos (Processo FCP: 01420.005100/2010-24 e Código IBGE: 2604908). Este, portanto, 
também se localiza na área da bacia. 
 
Segundo o Plano Hidroambiental da Bacia do Capibaribe (2010), cinco comunidades 
certificadas estão localizadas na área da bacia, conforme Quadro 90.  
 

Quadro 90 - Comunidades Quilombolas - comunidades certificadas na área da bacia hidrográfica do 
rio Capibaribe. 

Comunidade Município 
Data Publicação Diário 

Oficial da União 

Chão dos Negros Passira 10/12/2004 

Guaribas  Bezerros 10/12/2004 

Conte  Salgadinho  12/07/2005 

Negros do Osso Pesqueira  12/07/2005 

Cacimbinha Passira 12/07/2005 

Fonte: Plano Hidroambiental da Bacia do Capibaribe (2010) 

A partir da seleção das áreas potenciais, serão cruzados os dados relativos à existência de 
quilombos nos municípios onde essas áreas estiverem localizadas, para, em campo, realizar 
o georreferenciamento de quilombos existentes quando o município estiver parcialmente 
inserido na bacia. 

2.6. Unidades de Conservação  

No estado de Pernambuco foram identificadas 86 unidades de conservação estaduais e 22 
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federais criadas tanto pelo poder público quanto por particulares, conforme o Quadro 91. 
 

Quadro 91 - Unidades de Conservação no Estado de Pernambuco 

Categoria da UC Quantidade 

ESTADUAIS 86 

Estação Ecológica (ESEC) 3 

Parque Estadual (PE) 5 

Monumento Natural (MONA) 1 

Refúgio de Vida Silvestre (RVS) 33 

Reserva de Floresta Urbana (FURB) 8 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 15 

Área de Proteção Ambiental (APA) 20 

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) 1 

FEDERAIS 22 

Área de Proteção Ambiental (APA) 3 

Parque Nacional (PARNA) 2 

Reserva Biológica (REBIO) 3 

Floresta Nacional (FLONA) 1 

Reserva Extrativista (RESEX) 1 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 12 

Fonte: ISA/ICMBio/CPRH. 

 

Destas, 17 estão inseridas parcialmente ou totalmente na Bacia do Capibaribe, conforme 
apresenta os Quadros 92 e 93 e a Figura 29. Sendo que uma destas UCs, a ESEC Tapacurá, 
que é citada em algumas publicações, não apresenta diploma legal de criação, bem como 
não consta nos cadastros do ICMBio e CPRH. Também foi identificada uma UC municipal em 
Bezerros e 10 áreas protegidas em Recife (Quadro 94). 
 

Quadro 92 - Unidades de Conservação de proteção integral parcialmente ou totalmente inseridas na 
Bacia do Rio Capibaribe. 

Proteção integral 

Unidade de 
Conservação 

Diplomas Legais 
Município 

(% de área no 
Município) 

Área 
total 
(ha) 

Bioma Características 

MONA Pedra 
do Cachorro 

Decreto nº40. 549/14 

Brejo Madre 
de Deus 

1378,67 Caatinga 

Mais de mil metros 
de altitude, possui 
beleza natural rara 
com 580 espécies 

de plantas 
identificadas por 

pesquisadores da 
UFPE. 

São Caitano 

Tacaimbó 

PE Dois 
Irmãos 

Lei nº 11.622/98 Recife 412,19 
Mata 

Atlântica 

Floresta Estacional 
Semidecidual e 

Formações 
Pioneiras. 

Parque 
Natural 

Municipal de 
Serra Negra 

Lei municipal nº 

036/89 
Bezerros 3,24 Caatinga 

Brejo de altitude, 
situado do Planalto 

de Borborema. 

ESEC 
Tapacurá 

Não foi localizado 
diploma legal 

São Lourenço 
da Mata 

776 
Mata 

Atlântica 
Floresta Estacional 

Semidecidual de 
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Proteção integral 

Unidade de 
Conservação 

Diplomas Legais 
Município 

(% de área no 
Município) 

Área 
total 
(ha) 

Bioma Características 

Terras Baixas. 
Vegetação de mata 
seca predominante 

mente arbórea, 
atingindo cerca de 

30 m de altura. 

RVS Mata 
Tapacurá 

Lei nº 9989/87 (cria) 
Lei n° 14.324 /11 
(enquadra SEUC) 

São Lourenço 
da Mata 

100,92 
Mata 

Atlântica 

Floresta Estacional 
Semidecidual e 

Floresta Ombrófila 
Densa. 

RVS Mata do 
Eng° Tapacurá 

Lei nº 9989/87 (cria) 
Lei n° 14.324 /11 
(enquadra SEUC) 

São Lourenço 
da Mata 

316,32 
Mata 

Atlântica 

Floresta Estacional 
Semidecidual e 

Floresta Ombrófila 
Densa. 

RVS Mata do 
Outeiro do 

Pedro 

Lei nº 9989/87 (cria) 
Lei n° 14.324 /11 
(enquadra SEUC) 

São Lourenço 
da Mata 

51,24 
Mata 

Atlântica 

Floresta Estacional 
Semidecidual e  

Floresta Ombrófila 
Densa 

RVS Mata do 
Quizanga 

Lei nº 9989/87 (cria) 
Lei n° 14.324 /11 
(enquadra SEUC) 

São Lourenço 
da Mata 

228,4 
Mata 

Atlântica 

Floresta Estacional 
Semidecidual. Nas 
margens do Riacho 

da Bóia que é 
circundado por uma 
matriz de cana-de-

açúcar 

RVS Mata do 
Toró 

Lei nº 9989/87 (cria) 
Lei n° 14.324 /11 
(enquadra SEUC) 

São Lourenço 
da Mata 

80,7 
Mata 

Atlântica 
Floresta Ombrófila 

Densa. 

RVS Mata 
Camucim 

Lei nº 9989/87 (cria) 
Lei n° 14.324 /11 
(enquadra SEUC) 

São Lourenço 
da Mata 

40,24 
Mata 

Atlântica 
Floresta Estacional 

Semidecidual 

RVS Mata São 
João da 
Várzea 

Lei nº 9989/87 (cria) 
Lei n° 14.324 /11 
(enquadra SEUC) 

Recife 64,00 
Mata 

Atlântica 

Floresta Estacional 
Semidecidual; 

Formações 
Pioneiras 

RVS Mata de 
Miritiba 

Lei nº 9989/87 (cria) 
Lei n° 14.324 /11 
(enquadra SEUC) 

Abreu e Lima 272,00 
Mata 

Atlântica 
Floresta Estacional 

Semidecidual 

Fonte: CPRH/ ICMBio/ ISA. 

Quadro 93 - Unidades de Conservação federais e estaduais, de uso sustentável, parcialmente ou 
totalmente inseridas na Bacia do Rio Capibaribe. 

Uso sustentável 

Unidade de 
Conservação 

Diplomas 
Legais 

Município 
(% de área no Município) 

Área 
total (ha) 

Bioma Características 

APA Aldeia-
Beberibe 

Decreto nº 
34.692/10 

Abreu e Lima (24%) 

31.634 
Mata 

Atlântica 

Floresta Estacional 
Semidecidual e 

Formações 
Pioneiras. 

Araçoiaba (11%) 

Camaragibe (8%) 

Igarassu (23%) 

Paudalho (9%) 

Paulista (6%) 

Recife (16%) 

São Lourenço da Mata 
(2%) 
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Uso sustentável 

Unidade de 
Conservação 

Diplomas 
Legais 

Município 
(% de área no Município) 

Área 
total (ha) 

Bioma Características 

APA Estuarina 
do Rio 

Beberibe 

Lei nº 9.93
1/86 

Olinda 

- Mangue 

Ambiente flúvio-

marinho. Abriga 

grande 

biodiversidade e é 

área de reprodução 

das espécies 

marinhas. Em plena 

zona urbana, os 

estuários estão sob 

pressões 

antrópicas, como o 

lançamento de 

efluentes industriais 

e domésticos. 

Recife 

RPPN Fazenda 
Bituri 

Portaria 
CPRH N° 
225/1999 

(DOE 
23.07.99) 

Belo Jardim 110,21 
Mata 

Atlântica 

Brejo de altitude, 
com altitude acima 

dos 700 metros 
(encontra-se a 
1.050 metros). 

RPPN Karawa-
tá 

Portaria 
CPRH/ 

SECTMA 
N° 

001/2009 
 (DOE 

06.01.09) 

Gravatá 100,58 Caatinga 

Faz parte do 
complexo 

ecoturístico de 
Karawa-Tã. 

RPPN Pedra 
do Cachorro 

Portaria 
CPRH 

N°088/200
1 (DOE 

07.06.01) 

São Caitano 18 Caatinga 

Pedra do Cachorro, 
afloramento rochoso 

de 475 metros de 
altura. 

Fonte: CPRH/ ICMBio/ ISA. 

Quadro 94 - Unidades de Conservação municipais de Recife, totalmente ou parcialmente inseridas na 
bacia do rio Capibaribe. 

Unidade de Conservação Diplomas Legais Bairros Área total (ha) 

APA das Capivaras 16.719/2001 Apipucos 23,15 

APA Mata da  
Várzea 

16.176/1996 
(LUOS)  

Várzea 796,27 

APA Apipucos 16.609/2000 Apipucos 89,22 

ARIE Ilha do Zeca 16.869/2003 
Ilha Joana, Bezerra e Ilha do 

Retiro 
30,71 

UCN Sítio dos Pintos 
16.176/1996 

(LUOS) 
Sítio dos Pintos 152,55 

UCN Estuário do Rio 

 Capibaribe 
16.176/1996 

(LUOS) 

Imbiribeira, Afogados, 
Cabanga, Ilha do Retiro, 
Paissandu, Madalena, 
Derby, Graças, Torre, 

Jaqueira, Santana, Cordeiro, 
Poço da Panela, Iputinga, 

Monteiro, Ilha do Leite, Ilha 
Joana Bezerra, Coelhos, 

Santo Antonio, Santo Amaro, 
Recife, Brasília Teimosa, 

São José, Pina.  

477,82 
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Unidade de Conservação Diplomas Legais Bairros Área total (ha) 

UCN Dois Irmãos (abriga o 
Parque Estadual de Dois 

Irmãos) 

16.176/1996 
(LUOS) 

Dois Irmãos 578,64 

UCN Mata das 

 Nascentes 
16.176/1996 

(LUOS) 
Várzea 322,35 

UCN Iputinga 
16.176/1996 

(LUOS) 
Iputinga 44,85 

UCN Caxangá 
16.176/1996 

(LUOS) 
Caxangá 

  
107,81 

Fonte: Portal Prefeitura de Recife66.  

 

 
Figura 29 - Mapa das Unidades de Conservação na bacia do rio Capibaribe. Fonte: Adaptado, CPRH/ 

ICMBio/ ISA. 
 

2.7. Uso do Solo na Bacia 

Conforme já discutido anteriormente, atualmente, a maior parte da bacia encontra-se com 
vegetação antropizada, sendo na área de caatinga a ocupação predominante de pastos e na 
Mata Atlântica de cana de açúcar, pasto e áreas urbanizadas. O Quadro 95, relaciona as 
áreas e diferentes usos do solo conforme classificação e levantamento do MapBiomas (ver 
mapa de uso e cobertura do solo no anexo V).  
 
Nesse contexto, fica claro que os remanescentes de vegetação nativa mais conservada estão 
bastante fragmentados e restritos às áreas de serras, onde não é possível o plantio ou 
pastoreio. Ainda assim, principalmente nas áreas de brejos de altitude, há grande pressão 
pelo mercado imobiliário. 

 
66 Portal Prefeitura de Recife. Unidades de Conservação. Disponível em: 
<http://meioambiente.recife.pe.gov.br/unidades-de-conservacao> Acesso: setembro de 2019. 

http://meioambiente.recife.pe.gov.br/unidades-de-conservacao
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Quadro 95 – Uso e cobertura do solo na Bacia do Rio Capibaribe conforme levantamento do 

MapBiomas para 2018. 

Uso e Cobertura do Solo Area (ha) % 

Pastagem 398.130,71 53,50% 

Formação Savânica 216.874,11 29,14% 

Mosaico de Agricultura e Pastagem 70.091,01 9,42% 

Formação Florestal 27.891,34 3,75% 

Infraestrutura Urbana 17.322,93 2,33% 

Cultura Semi-Perene 8.805,42 1,18% 

Rio, Lago e Oceano 2.236,41 0,30% 

Formação Campestre 1.189,89 0,16% 

Outra Área não Vegetada 894,60 0,12% 

Cultura Anual e Perene 675,63 0,09% 

Outra Formação Natural não Florestal 44,73 0,01% 

Afloramento Rochoso 24,30 0,00% 

Mangue 9,00 0,00% 

Apicum 0,90 0,00% 

TOTAL 744.190,98 100% 

 
Em se tratando de áreas de Mata Atlântica, nos últimos anos (principalmente após a Lei da 
Mata Atlântica) houve uma diminuição considerável do desmatamento (segundo dados da 
SOS Mata Atlântica e do INPE), no entanto, pode-se observar que nas áreas de caatinga 
continua havendo um avanço do desmatamento. O quadro 96 e a Figura 30, extraída da 
plataforma MapBiomas, demonstra as transições de uso do solo ocorridas de 1985 a 2018. 
Fica evidente pela figura 30 que nos últimos 30 anos as maiores transições ocorreram na 
parte do agreste, inclusive com áreas consideráveis, principalmente nos municípios de 
Jataúba, Taquaritinga do Norte, Caruaru e Riacho das Almas. 
 
Quadro 96 - Transições de uso e cobertura do solo na Bacia do Rio Capibaribe de 1985 a 2018, 
conforme levantamento do MapBiomas para 2018. 

Classes Area (ha) % 

Transições que reduzem superfície de água 363,69 0,05% 

Transições que acrescem superfície de água 251,82 0,03% 

Transições de cobertura florestal ou áreas naturais não florestais para 
agropecuária ou áreas não vegetadas 

88.672,68 11,92% 

Transições de classes de agropecuária ou áreas não vegetadas para 
cobertura florestal ou áreas naturais não florestais 

57.287,79 7,70% 

Áreas sem transição ou transições que envolvem áreas não observadas 597.615,00 80,30% 

TOTAL 744.190,98 100,00% 
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Figura 30  - Mapa da transição de uso do solo da bacia do rio Capibaribe. Fonte: Adaptado do 

Mapbiomas. www.mapbiomas.org. 
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3. ÁREAS POTENCIAIS PARA CRIAÇÃO DE UCS E DE CORREDORES ECOLÓGICOS 

Para definição de áreas potenciais, inicialmente, foram considerados os aspectos e critérios 
já apontados em outros planejamentos, programas e estudos, descritos a seguir. 

Além disso, foi realizada análise das imagens de satélite, mapas, estudos e projetos já 
produzidos na região e disponíveis em outras instituições públicas e/ou privadas com 
indicativos de áreas significativas, contíguas, com cobertura natural de vegetação em 
razoáveis condições de conservação, que reúnem atributos ambientais relevantes para 
criação de Unidades de Conservação, assim como áreas potenciais para o estabelecimento 
de Corredores Ecológicos. Os dados da caracterização da bacia foram cruzados e definidas 

preliminarmente as áreas potenciais. 

3.1. Indicação de áreas prioritárias em planejamentos existentes 

3.1.1. Mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição de 
Benefícios da Biodiversidade Brasileira, MMA 

As Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos 
Benefícios da Biodiversidade são um instrumento de política pública que visa à tomada de 
decisão, de forma objetiva e participativa, sobre planejamento e implementação de medidas 
adequadas à conservação, à recuperação e ao uso sustentável de ecossistemas. Inclui 
iniciativas como a criação UCs, o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, a 
fiscalização, o fomento ao uso sustentável e a regularização ambiental. 

O instrumento abrange ainda o apoio a áreas protegidas já estruturadas, como UCs, terras 
indígenas e territórios quilombolas, a identificação de novas áreas prioritárias e de medidas a 
serem implementadas nesses locais. Além disso, disponibiliza banco de dados com 
informações sobre as prioridades de ação em cada área, levando em conta a importância 
biológica e o uso econômico e sustentável. 

As regras para a identificação de tais Áreas e Ações Prioritárias foram instituídas formalmente 

pelo Decreto nº 5092 de 21/05/2004 no âmbito das atribuições do MMA. 

O processo de identificação das áreas e ações prioritárias é atualizado periodicamente, a 
partir do surgimento de novos dados, informações e instrumentos. Prioridade do MMA, essa 
atualização está em consonância com as estratégias recomendadas pela Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB) e no Plano de Ação para Implementação da Política Nacional de 
Biodiversidade (PAN-Bio), aprovado na 9ª Reunião Extraordinária da Comissão Nacional de 
Biodiversidade - Conabio (Deliberação CONABIO nº 40 de 07/02/06) e no Plano Nacional de 
Áreas Protegidas (PNAP), instituído pelo Decreto nº 5758 de 13/04/2006. 

Cabe ao MMA disponibilizar os meios e os instrumentos necessários à atualização das Áreas 
e Ações Prioritárias, garantindo a participação da sociedade. O resultado deve refletir as 
decisões tomadas nas oficinas participativas, tendo como subsídio as bases de dados 
compiladas durante esse processo. 

A definição de áreas prioritárias se baseia na metodologia de Planejamento Sistemático da 
Conservação (PSC). Nesse processo, é feita, de forma simultânea, a coleta e o 
processamento de informações espaciais sobre a ocorrência de espécies e ecossistemas, 
custos e oportunidades para a conservação. O trabalho é complementado e validado por meio 
de consultas, em oficinas, a especialistas e representantes de diversos setores. É um 
processo contínuo de busca de subsídios e validação de resultados, que resulta na construção 
do mapa das áreas e definição de ações prioritárias para conservação da biodiversidade em 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5092.htm
http://www.mma.gov.br/estruturas/conabio/_arquivos/Delib_040.pdf
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/plano-de-areas-protegidas
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/plano-de-areas-protegidas
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5758.htm


         
                                                                                                                    

Produto 1 – Diagnóstico da Bacia do Rio Capibaribe - PE – Pág.:   172 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Recursos Hídricos 

todos os grandes biomas e na Zona Costeira e Marinha, além de um banco de dados com 

informações sobre as áreas. 

O primeiro exercício para a definição de áreas e ações prioritárias para a conservação da 
biodiversidade foi lançado em 2004. O processo de elaboração ocorreu entre 1997 e 2000 e 
baseou-se em abordagens participativas e de consulta a especialistas. Para isso, foi utilizado 
o recorte espacial de biomas e zona costeira e marinha e delimitadas 900 áreas prioritárias. 
 
Em 2006, houve a 1ª Atualização das Áreas Prioritárias para a Conservação da 
Biodiversidade, que contou com o apoio de diversas instituições e parceiros. O processo foi 
baseado em metodologia aprovada pela Conabio por meio da Deliberação Conabio nº 39 de 
14/12/2005. Os resultados foram sistematizados em banco de dados e no mapa com as novas 
áreas prioritárias, reconhecidas pela Portaria n° 9, de 23 de janeiro de 2007, do Ministério do 
Meio Ambiente. 

A 2ª Atualização das Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação, que ocorreu 
recentemente, destaca-se pelo avanço e refinamento das informações sobre a distribuição e 
ocorrência de espécies e ecossistemas utilizados no cálculo da camada de alvos e metas de 
conservação (dados cedidos pelo ICMBIO, principalmente) e pelo aprimoramento das 

informações espaciais das atividades incompatíveis e oportunidades para a conservação. 

Por fim, a consulta a especialistas temáticos e ou regionais, que discutiram e validaram os 
resultados obtidos pelos métodos computacionais, com base em dados e conhecimentos 
empíricos, tornaram este processo mais refinado e robusto, com a delimitação mais precisa e 

estratégica de áreas e ações prioritárias para a conservação.  

O trabalho desenvolvido para cada bioma contou com a execução de diferentes parceiros 
técnicos selecionados, por meio de edital público, entre instituições de ensino e pesquisa, e 
organizações não governamentais. E estes processos foram apoiados por diferentes projetos 

e utilizaram diferentes fontes de financiamento.  

Em todos os Biomas, foi utilizada a metodologia aprovada pela CONABIO por meio 
da Deliberação CONABIO nº 39 de 14/12/2005, e baseou-se na utilização do software 
Marxan, e na integração de atividades de modelagem computacional, com a validação da 

informação gerada por especialistas de diferentes setores e regiões dos biomas. 

Os resultados obtidos para cada um dos biomas são sistematizados em um único mapa (pdf 
e shapefiles) e em fichas descritivas das áreas com suas ações recomendadas, além da 
informação de importância biológica e prioridade de ação. 

A Portaria nº 463 de 18 de dezembro de 2018, do Ministério do Meio Ambiente incorpora os 
resultados da 2ª Atualização do Cerrado, Pantanal e Caatinga, já reconhecidos pela Portaria 
n°223, de 21 de junho de 2016. 

O processo da 2ª atualização das áreas prioritárias para conservação da Caatinga ocorreu 
durante os anos 2014 e 2015, a partir de um processo participativo, que contou com a 
presença de representantes de diversos órgãos federais (ex. MMA, ICMBio, IBAMA, IBGE), 
Secretarias do Meio Ambiente de 10 estados brasileiros, Universidades Federais, Estaduais 
e outros órgãos de pesquisa, além de ONGs nacionais e internacionais. Foi coordenado pelo 
MMA com o apoio de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
e da empresa Greentec Tecnologia Ambiental, contratada por meio de edital público do PNUD 
(BRA011). 

O processo da 2ª atualização das áreas prioritárias para conservação da Mata Atlântica 
ocorreu durante os anos de 2017 e 2018, por meio de várias reuniões técnicas temáticas, com 

http://areasprioritarias.mma.gov.br/images/arquivos/Delib_039.pdf
http://areasprioritarias.mma.gov.br/images/arquivos/Delib_039.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/01/2007&jornal=1&pagina=55&totalArquivos=64
http://areasprioritarias.mma.gov.br/images/arquivos/Delib_039.pdf
http://areasprioritarias.mma.gov.br/images/arquivos/Delib_039.pdf
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpesquisa.in.gov.br%2Fimprensa%2Fjsp%2Fvisualiza%2Findex.jsp%3Fjornal%3D1%26pagina%3D81%26data%3D22%2F06%2F2016&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNAFNfdqWM4ulLNW2rFqI-fP-ajA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpesquisa.in.gov.br%2Fimprensa%2Fjsp%2Fvisualiza%2Findex.jsp%3Fjornal%3D1%26pagina%3D81%26data%3D22%2F06%2F2016&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNAFNfdqWM4ulLNW2rFqI-fP-ajA
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a participação de pesquisadores, gestores de órgãos governamentais municipais, estaduais 
e federais, organização da sociedade civil, setores econômicos e representantes de diversas 
instituições. Foi coordenado pelo MMA, com o apoio técnico do Instituto de Pesquisas 
Ecológicas – IPÊ, contratado por meio de edital público do Projeto Biodiversidade e Mudanças 
Climáticas na Mata Atlântica, no contexto da Cooperação para o Desenvolvimento 
Sustentável Brasil-Alemanha no âmbito da Iniciativa Internacional de Proteção do Clima (IKI) 
do Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da natureza e Segurança Nuclear (BMU) 
da Alemanha. 

As áreas prioritárias definidas para Caatinga e Mata Atlântica na bacia do rio Capibaribe estão 
compiladas na Figura 31. 

 

Figura 31 - Mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição de 
Benefícios da Biodiversidade Brasileira (Caatinga e Mata Atlântica). Fonte: Adaptado do Portal 

MMA67. 
 
 

3.1.2. Reserva da Biosfera 

Reserva Biosfera (RB) é um modelo de gestão integrada, participativa e sustentável dos 
recursos naturais, para áreas de ecossistemas terrestres e costeiros, que é adotado 
internacionalmente. As RBs são reconhecidas pelo Programa “O Homem e a Biosfera (MaB)” 
da UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

 
67Portal MMA.Áreas Prioritárias – Mapas por Biomas. Disponível em: 
<https://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira/%C3%A1reas-priorit%C3%A1rias/item/489> 
Acesso: setembro de 2019. 

 

https://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira/%C3%A1reas-priorit%C3%A1rias/item/489
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Essas áreas em escala regional são locais indicados para trabalhos de excelência 
em: pesquisa científica, experimentação e demonstração de enfoques para conservação e 
desenvolvimento sustentável. E tem por objetivos principais a conservação, desenvolvimento 
e apoio logístico. 

No mundo as Reservas de Biosferas somam 669 áreas em 120 países, e no Brasil o Programa 
é gerido por sua comissão brasileira (COBRAMAB), presidida pelo Ministério do Meio 
Ambiente, segundo a de 18 de julho de 2000, Lei Nº 9985, a qual instituiu o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC), e regulamentada pelo Decreto 4.340 de 28/08/2002. 

A gestão de cada RB deve seguir um Sistema de Gestão participativo e, de preferência, 
paritário entre governo e sociedade civil. A gestão é feita por um Conselho Deliberativo, que 
tem como principais objetivos: aprovar a estrutura do sistema de gestão de sua RB, coordenar 
o sistema, elaborar planos de ação da RB, e incentivar sua implantação. Esse conselho é 
apoiado por Comitês Estaduais, que acompanham a implementação de suas diretrizes. 

As Reserva de Biosfera são divididas por biomas, como mostra a Figura 32. Cada uma delas, 
através de zoneamento, são constituídas de: áreas-núcleo (destinadas a Unidades de 
Conservação de Proteção Integral); zonas de amortecimento, onde somente prevê atividades 
não prejudiciais para as áreas-núcleo, e as zonas de transição, onde o plano de manejo é 

menos rígido e deve ser conduzido de modo participativo, visando a sustentabilidade. 

 

Figura 32 - Mapa das Reservas da Biosfera brasileiras. Fonte: Portal MMA68. 

 

 
68Portal MMA. Reserva Biosfera. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-
gestao/reserva-da-biosfera.html> Acesso: setembro de 2019. 

https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/reserva-da-biosfera.html
https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/reserva-da-biosfera.html
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Caatinga 

A Reserva Biosfera da Caatinga, exposta em 2001, tem o objetivo de conservação e 
recuperação das Bacias Hidrográficas existentes nesse bioma que é exclusivamente 
brasileiro, reforçando o combate a desertificação. A Caatinga está presente em 9 estados do 
Nordeste e do Norte de Minas Gerais, em região semi-árida. Totalizando uma área de 

aproximadamente 200 mil km2. 

O Programa também indica o desenvolvimento sustentável das atividades econômicas 
tradicionais, para favorecer a apicultura, incentivar o recaatingamento do Umbuzeiro e o do 
Licurizeiro, que servem de alimento humano e para a fauna da região. Além disso, incentiva 

o artesanato local assim como um Turismo voltado as belezas naturais e à cultura regional. 

Através de criação de Unidades de Conservação e corredores ecológicos o Programa 
pretende reverter o cenário tendencial para o bioma e estabelecer a manutenção da 
biodiversidade da Caatinga. 

Mata Atlântica 

A Reserva Biosvera para o bioma Mata Atlântica é a primeira no Brasil, já tem mais de 25 
anos de implantação. Tem objetivo de proteger remanescenes estratégicos à biodiversidade 
do bioma, que é uma das maiores do mundo. Isso a partir da conservação e recuperação de 
corredores ecológicos e fragmentos significativos de mata, assim como viabilizar seu uso 
sustentável.  
 
A Mata atlântica está presente em 17 estados, 13 são costeiros, que vão do Piauí ao Rio 
Grande do Sul; compreendendo também Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Com 
uma área total de 784.654 km2, essa floresta é a mais devastada do mundo. 
 
Tem como principais Programas Permanentes: o Anuário Mata Atlântica, o Programa 
Mosaicos e Corredores, o Turismo Sustentável, o Mercado Mata Atlântica, o Programa Ativos 
Ambientais, o Programa Costa e Mar e o Programa de Cooperação Internacional. 
 
A respeito das Reservas da Biosfera da Caatinga e Mata Atlântica, temos as seguintes áreas 
compreendidas na Bacia do rio Capibaribe, apresentadas pela Figura 33. 
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Figura 33 – Áreas da Reserva Biosfera da Caatinga e Mata Atlântica, dentro da bacia do rio 

Capibaribe. Fonte: Adaptado do Portal MMA - Reserva Biosfera. 

 
 
3.1.3. Atlas de Biodiversidade de Pernambuco 

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 97 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 97 - 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. 

Grupos Áreas Importância biológica 

Vertebrados 

Bacia Hidrodráfica do Rio Capibaribe Insuficientemente conhecida 

Tapacurá Extremamente Alta 

Bezerros a (parte) Insuficientemente conhecida 

Taquaritinga do Norte Extremamente Alta 

Invertebrados 

Brejo de Taquaritingua Alta 

Serra Negra de Bezerros a 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 de Deus Extremamente Alta 

Serra do Vento Muito Alta 

Brejo dos Cavalos Extrema 
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Grupos Áreas Importância biológica 

Serra Negra de Bezerros a Extremamente Alta 

Poção a Insuficientemente conhecida 

Tapacurá Extremamente Alta 

Fungos e líquens 

Brejo da Madre de Deus Insuficientemente conhecida 

Taquaritinga do Norte Insuficientemente conhecida 

Tapacurá Extremamente Alta 

Grande Recife a Extremamente Alta 
a A imprecisão da localização dessas áreas não permite determinar quanto da área prioritária se localiza 
na bacia hidrográfica do rio Capibaribe. 

Fonte: PERNAMBUCO, 2002. 

 

 

Figura 34 - Áreas prioritárias segundo o Atlas da Biodiversidade de Pernambuco, 2002. Fonte: 

Adaptado de PERNAMBUCO, 2002. 

 

3.1.4. Plano Hidroambiental da bacia Hidrográfica do rio Capibaribe  

O Plano Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe (PHA Capibaribe), publicado 
em 2010, é um instrumento de gestão para o cumprimento da Política Nacional de Recursos 
Hídricos (Lei N° 9.433/97) e da Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de 
Pernambuco (Lei N° 11.426/97 e Decreto N° 20.423/98). Elaborado com base em planos 
federais e estaduais como o Plano Diretor do Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 
Capibaribe (PDRH Capibaribe, 2002), o processo teve a participação de uma Câmara Técnica 
do Comitê da bacia. 

O PHA Capibaribe apresenta como produtos os Tomos I, II, III, IV e V; que dizem respeito ao 
Diagnóstico Hidroambiental, Cenários Tendenciais e Sustentáveis, Planos de Investimento, 
Resumo Executivo e Mapas, respectivamente. 
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No que se refere a sustentabilidade na Bacia do Capibaribe para garantir a maior abundância 
e qualidade das águas possível, no Tomo III são propostos Planos de Investimento para os 
próximos 15 anos, ou seja, até 2025. Os Planos de Investimento são divididos em diferentes 
eixos temáticos para atuar nos problemas e potencialidades mapeados pelo Diagnóstico 
Hidroambiental. 

O problema norteador do eixo I – Socioambiental é a extensão insuficiente de áreas protegidas 
prejudicando a quantidade e qualidade dos recursos hídricos, por isso esse eixo tem ações 
que visam o aumento da oferta de água na bacia. 

“Eixo I - SOCIOAMBIENTAL – agrega as ações relacionadas à recomposição do equilíbrio do 
ambiente, atuando sobre a qualidade da cobertura vegetal, a proteção dos solos e ao resgate 
da importância do rio Capibaribe no contexto da bacia e do Estado (PERNAMBUCO, 2010);” 

Dentro do contexto das ações pretendidas, dois Planos de Investimento são relacionados a 
promoção de Unidades de Conservação. Sendo eles: Apoio à Criação de Unidades de 
Conservação na bacia do rio Capibaribe e o Programa de incentivo à criação de Reservas 
Particulares do Patrimônio. O Quadro 98 apresenta de forma resumida os objetivos, metas, 
período de implantação, fonte de financiamento e custo destes planos; assim como os 
municípios escolhidos para a criação de UCs a partir de critérios estabelecidos pelo próprio 
documento. E na Figura 35 é apresentado, no mapa da bacia, os municípios onde se situam 
as UCs propostas pelo plano. 

O Plano de Investimento, apoio à criação de unidades de conservação na bacia do rio 
Capibaribe, segue a diretriz de proteção dos recursos hídricos, solos e biodiversidade dos 
biomas Mata Atlântica e Caatinga. Delimita as áreas prioritárias das ações para o alto 
Capibaribe em áreas de caatinga, nos municípios de Jataúba e Brejo da Madre de Deus; e 
para a Mata Atlântica, áreas que integrem fragmentos florestais em São Lorenzo da Mata e 
Vitória do Santo Antão a partir de corredores ecológicos. 

Jataúba abriga as cabeceiras do rio Capibaribe, o que atribui significativa importância na 
escolha das áreas de conservação. 

Os municípios de São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão, apresentam fragmentos 
significativos de mata, que compõem o sistema Tapacurá - Duas Unas de abastecimento de 
água. Onde se faz importante a proteção de áreas florestais no entorno de reservatórios para 
garantir o abastecimento hídrico dos munícipios, sem ter que buscar água de outras 
localidades. O sistema Tapacurá é responsável pelo abastecimento de parte do Recife, São 
Lourenço da Mata, Camaragibe e Jaboatão. 

Muitos dos fragmentos de florestas da região foram protegidos pela Lei Estadual N° 9.989 de 
1987, que define as reservas ecológicas da Região Metropolitana do Recife; essas reservas 
foram posteriormente categorizadas conforme o SNUC, sendo definidas como Refúgio de 
Vida Silvestre (Mata de Tapacurá, Mata do Engenho Tapacurá, Outeiro do Pedro, Mata de 

Camucim e Mata do Toró), sendo seus Planos de Manejo elaborados em 2017.  

Quadro 98 - Síntese das especificações dos Planos de Investimento. 

Eixo I - Socioambiental 

Plano de 
investimento 

Municípios 
envolvidos 

Objetivo 
Geral 

Metas 

Período 
de 

implan-
tação 

Órgãos 
responsá-

veis 

Fontes de 
financiamento 

Apoio à 
criação de 
unidades de 
conservação 

Jataúba, 
Brejo da 
Madre 
Deus, São 
Lourenço 

Caracterizar 
duas 
Reservas 
Ecológicas 
da RMR 

Concluir relatório de 
estudos e consultas 
públicas preliminares; 
elaborar mapa de 
localização das 

2 anos 
SRH/PE, 
CPRH. 

Recursos da 
compensação 
ambiental, 
FEHIDRO e 
Recursos do 
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Eixo I - Socioambiental 

Plano de 
investimento 

Municípios 
envolvidos 

Objetivo 
Geral 

Metas 

Período 
de 

implan-
tação 

Órgãos 
responsá-

veis 

Fontes de 
financiamento 

na bacia do 
Capibaribe. 

da Mata e 
Vitória de 
Santo 
Antão.  

como Ucs e 
conservar 
áreas de 
vegetação 
natural do 
Alto do 
Capibaribe. 

Unidades de 
Conservação 
propostas e 
regularização da área 
no registro de imóveis; 
Elaboração e 
aprovação de Planos 
de Manejo, incluindo 
zoneamento e 
programas, com 
definição de 
responsabilida-des e 
atividades.  

BANCO DO 
NORDESTE 
(Programa de 
Financiamento à 
Regularização e 
Recuperação de 
Áreas de Reserva 
Legal e de 
Preservação 
Permanente 
Degradadas 
“PRÓRECUPERA
ÇÂO 
AMBIENTAL”). 

Programa de 
Incentivo à 
Criação de 
Reservas 
particulares 
do Patrimônio 
Natural na 
bacia do rio 
Capibaribe 
“RPPN amiga 
da água”. 

A definir, 
em função 
da 
demanda. 

Incentivar a 
criação e 
implementa-
ção de 
RPPN na 
bacia do rio 
Capibaribe 

Criar 5 RPPN Amigas 
da Água criadas, em 
funcionamento de 
acordo com 
respectivos Planos de 
manejo de negócios. 

Variável, 
a partir 
do 
primeiro 
Edital  
(1 ano) 

SRH/PE, 
COBH – 
Capibaribe. 

FEHIDRO, Fundo 
de 
Interesses 
Difusos, FEMA e 
recursos 
internacionais.  

Fonte: Adaptado de PERNAMBUCO, 2010. 

 

Figura 35 – Munícipios das unidades de conservação propostas pelo Plano Hidroambiental do 
Capibaribe. Nota: Jataúba e Brejo da Madre de Deus na macrozona 1 (MZ1) e Vitória do Santo Antão 

e São Lourenço da Mata (MZ3). Fonte: PERNAMBUCO, 2010. 
 

Quanto ao bioma caatinga, que lida com fortes pressões antrópicas, ainda é o que possui 
menos áreas protegidas em UCs em comparação com outros biomas brasileiros; totalizando 
7% da caatinga em UCs, sendo somente 1% de proteção integral 69. Assim, segundo o PHA 
Capibaribe, é prioridade para a política de conservação da biodiversidade do estado ampliar 
e consolidar a proteção do Bioma Caatinga a partir de UCs. Também para a proteção dos 
recursos hídricos e geração de renda a partir do ecoturismo. 

 
69 Disponível em: https://www.mma.gov.br/biomas/caatinga/iniciativas-de-conserva%C3%A7%C3%A3o.html 
Acesso: set.2018 

https://www.mma.gov.br/biomas/caatinga/iniciativas-de-conserva%C3%A7%C3%A3o.html
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Para o município de Jataúba o Plano Hidroambiental prevê a criação de uma UC de Proteção 
Integral, onde além de ser uma região de nascentes do Capibaribe apresenta também áreas 
de caatinga ainda preservadas.  

Quanto ao Plano de Investimento, Programa de incentivo à criação de Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural na bacia do rio Capibaribe “RPPN amiga da água”, trata-se da 
implementação de RPPNs na Bacia do Capibaribe, sendo uma estratégia econômica para o 
uso sustentável dos ecossistemas naturas a partir de incentivos de políticas públicas. 

Visando a proteção dos recursos hídricos, o PHA indica os locais prioritários para a criação 
de RPPNs onde existem nascentes e áreas saturadas. A ocupação do solo na bacia do rio 
Capibaribe é caracterizada pelo uso agropecuário, assim, a criação de RPPNs é apresentada 
como uma alternativa sustentável para os usos de propriedades privadas. Permitindo a 
restauração florestal, proteção da vegetação natural e incentivos à produção sustentável. 

O plano de investimento, voltado a criações de RPPNs, é atribuído à responsabilidade da 
Secretaria dos Recursos Hídricos de Pernambuco (SRH-PE) e do Comitê de Bacias do rio 
Capibaribe (COBH-Capibaribe). A meta que foi estabelecia no PHA é a de implementação de 
5 RPPNs a cada 2 anos, com previsão de 12 meses para implantação de RPPN. 

3.1.5. PSHPE - Criação de RPPNs 

O Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco (PSHPE) é um projeto do Estado de 
Pernambuco, que obtêm recursos do Banco Mundial (BIRD) e a Secretaria de Planejamento 
e Gestão do Estado de Pernambuco (SEPLAG) e Secretaria Executiva de Recursos Hídricos 
e Energéticos (SERH) são responsáveis por sua execução. As ações desenvolvidas pelo 

PSHPE são voltadas para a sustentabilidade hídrica na Bacia do rio Capibaribe. 

A criação de RPPNs é uma das estratégias do PSHPE, assim como proponhe as ações do 
Plano Hidroambiental da Bacia do Rio Capibaribe, para garantir a segurança hídrica dos 
mananciais da bacia. Assim, sob a supervisão da Agência Estadual de Meio Ambiente 
(CPRH), que é a instituição responsável pelas unidades de conservação de Pernambuco, o 
projeto contratou a empresa STCP Engenharia de Projetos Ltda. para a Execução dos 
Serviços de Apoio à Criação e Implementação de RPPN (Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural) na Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe. Após oficinas e levantamentos das áreas 
relevantes nos municípios da bacia, foram propostas a criação de cinco RPPNs, com 
diagnóstico completo delas. 

As RPPNs indicadas foram: RPPN Esperança, RPPN João Pedro, RPPN Luzeiro do Vale, 
RPPN Quizanga e RPPN Serra Velha. Destas, somente a RPPN Quizanga está para ser 
criada, com a transformação da RVS Quizanga em RPPN. Conversão que foi aprovada pelo 
Conselho Gestor da APA Aldeia-Beberibe, em 20 de março de 2019. As informações a 
respeito das outras RPPNs potenciais, que o estudo descreve, estão resumidas no Quadro 
99. E na Figura 36 é possível visualizar a localização das RPPNs propostas na bacia. 

Quadro 99 - RPPNs propostas pelo PSHPE. 

Nome 
RPPN 

Município 
Endereço 

(coordenadas) 
Área 
(ha) 

Características 

Esperança 
Brejo da 
Madre de 

Deus 

Sítio Jaracatiá 
(128,627,86 E 

9.092.871,56 N) 
2 

Brejo de Altitude. Situada no Planalto da 
Borborema, em uma área de transição entre 
o litoral e o sertão. Apresenta um conjunto 

de fragmentos de Floresta Estacional 
Semidecidual.  
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Nome 
RPPN 

Município 
Endereço 

(coordenadas) 
Área 
(ha) 

Características 

João 
Pedro 

Poção 

Sítio Padre 
Cícero, 

Comunidade Boa 
Ventura 

(756.488,24 E 
9.094.259,55 S) 

3,67 

Brejo de Altitude.Também está no Planalto 
da Borborema, apresentando vegetação 

referente a Floresta Estacional 
Semidecidual. É um prolongamento 

da Zona da Mata circundada por uma 
vegetação de Caatinga 

Luzeiro do 
Vale 

Glória de 
Goitá 

Rua Aurino 
Correa Lima, n° 
16 (249.348 E 
9.110.038 S) 

1,2 

Remanescentes de florestas ombrófila 
aberta 

de terras baixas, isoladas. A paisagem geral 
é configurada 

como um mosaico de áreas antropizadas. 
São encontrados pequenos 

fragmentos de Mata Atlântica 

Serra 
Velha 

Bezerros 

Rua Vitoriano 
Pereira de Lima, 

07 – Centro, 
Bezerros 

(192.078,54 E 
9.094.226,81 N) 

1,2 

Brejo de Altitude. 
Situado no Planalto da Borborema. São 
dominantes afloramentos rochosos. A 

vegetação original é constituída por floresta 
subcaducifólia, floresta caducifólia e áreas 

de transição entre as florestas caducifólias e 
a caatinga hipoxerófila. Alguns raros 

remanescentes dessa floresta úmida ainda 
podem ser encontrados.   

Fonte: SEPLAG e CPRH, 2018. 

 

Figura 36 – RPPNs propostas para a bacia do rio Capibaribe. Fonte: SEPLAG e CPRH, 2018. Fonte: 

Adaptado de SEPLAG e CPRH, 2018. 
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3.1.7. Diagnóstico realizado pelo CEPAN 

O CEPAN, Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, em documento publicado em 2002 
intitulado “Diagnóstico e Estratégia de Conservação do Centro de endemismo de 
Pernambuco”, propõe ações para a conservação da Mata Atlântica, avaliando os esforços 
aplicados no Centro Pernambuco nesse sentido, e caracterizando a degradação do bioma. 

Ainda no diagnóstico em questão, o CEPAN admite, a partir de levantamentos históricos e de 
dados da região, que parcela significativa de remanescentes florestais se encontram em 
propriedades privadas. Sendo a maior parte atribuída às usinas sucroalcooleiras que eram 25 
no estado de Pernambuco. O documento, também, cita usinas com maiores remanescentes 
de Mata Atlântica, que são as usinas de: Trapiche, Colônia, São José e Petribú (UCHOA 
NETO e TABARELLI, 2002).  

E apresenta o exemplo no estado do Alagoas da usina Serra Grande, que tem 9.000 hectares 
(20% da floresta remanescente do estado). Na usina existe o projeto Serra Grande, desde 
2001, em parceria com a UFPE e financiado pela CNPq, Conservação International do Brasil 
e a Fundação Boticário. E o próprio CEPAN em parceria com a UFPE executou o projeto. 

O projeto ajuda a conservar uma grande biodiversidade de fauna e flora, espécies endêmicas, 
ameaçadas e espécies chave; além de ser campo para projetos de pesquisas acadêmicas. 

Com esse exemplo de Serra Grande o CEPAN indica a potencialidade das áreas de usinas 
sucroalcooleiras para a implantação de projetos similares, na promoção da conservação da 
Mata Atlântica. Com a intenção, também, de servir de modelo para o setor canavieiro. 

No território da Bacia do rio Capibaribe, a Usina de Petribú S/A está localizada no município 
de Lagoa do Itaenga, na margem direita do Capibaribe. A usina tem 10.000 hectares de cultivo 
de cana distribuídos em dez municípios. Além disso também é dona de cinco fragmentos de 
Floresta Ombrófila Densa entre os municípios de São Lourenço da Mata e Paudalho. Os 
fragmentos de floresta são denominados: Mata de São João, Mata de Camurim, Mata de 
Gravatá e Mata de Indaiá (LIMA, 2011). E é proprietária também da unidade de conservação, 
RVS Mata Quizanga, segundo Portaria CPRH Nº 045/2012. Essas áreas de mata são 
apresentadas no Quadro 100 e ilustradas pela Figura 37. 

Quadro 100 – Características dos fragmentos de mata da Usina Petribú S/A. 

Fragmento florestais Características 

Mata de São João 
Área de 167,03 ha, localizado na Engenho Pitangueiras, as margens do 
Riacho Massurepe. Seu entorno é dominado por matriz de cana de 
açúcar. Coordenadas 07°56’67’’ S e 35°06’27’’ W. É reserva Legal. 

Mata de Camurim 
Área de 68,81 ha, localizado na Engenho Camurim, margeado pelo 
Riacho Camurim. Circundado por matriz de cana de açúcar. 
Coordenadas 07°55’73’’S e 35°04’69’’ W. 

Mata de Gravatá 

Área de 76,34 ha, localizado também na Engenho Camurim, as 
margens do Riacho Gravatá. Assim como os outros fragmentos é 
circundado por cana de açúcar. Coordenadas 07°56’43.3’’ S e 
35°03’57.8’’ W. 

Mata de Indaiá 
Área de 243,57 ha, localizado no Engenho Camurim, as margens do 
Riacho Massurepe. Seu entorno é dominado por cana também. 
Coordenadas 07°56’18’’ S e 35°03’53’’ W. 

Fonte: LIMA, 2011. 
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Figura 37 – Localização dos fragmentos florestais pertencentes a Usina Petribú S/A. Fonte: Adaptado 

do Google Earth, 2019. 
 
 

3.1.8. Planejamentos Municipais 

PMMA Glória do Goitá 

O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Glória do Goitá 
(PMMA), foi elaborado de acordo com a Lei Federal n° 11.428/06 (Lei Mata da Atlântica). O 
Plano indica programas, projetos e ações para a conservação e restauração do bioma. 

Os estudos realizados no PMMA identificaram áreas prioritárias para a conservação, sendo 
elas: a Mata das Negras, composta por propriedades particulares, cujas ação prevista junto 
aos proprietários é transformar em Unidades de Conservação de Proteção Integral e/ou como 
Área de Coleta de Sementes (ACS); a Mata de Ladeira, com a possibilidade de criação de 
uma RPPN em uma das propriedades; e a Reserva Legal do Assentamento Canavieira, que 
também tem indicação de se tornar ACS. 

Quanto as terras da União, foi localizada a área de 78 ha no Campo Sementeira, onde foi 
identificado a potencialidade de implementação de uma Área de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE). 

PMMA Carpina 

O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Carpina publicou 
através do Mapa das Áreas Prioritárias (Figura 38), a delimitação das Áreas de Proteção 
Permanente (APPs), dos remanescentes de Vegetação Nativa (RVN) e das Áreas Prioritárias 
para a Consevação e Recuperação (APCR) do município (Quadro 100). Assim como as ações 
voltadas a conservação e restauração dessas áreas, que estão dispostas no Quadro 101. 
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Figura 38 – Mapa do município de Carpina, com destaque às Áreas Prioritárias. Fonte: PREFEITURA 
DE CARPINA, 2016. 

 

Quadro 101 – Áreas Prioritárias para conservação e recuperação da Mata Atlântica, em Carpina. 

APCR DENOMINAÇÃO ÁREA (ha) 

APCR 01 Engenho Angústia 663,24 

APCR 02 Fazenda Boa Sorte 389,07 

APCR 03 Serra da Fonte 106,08 

APCR 04 Sítio Vassouras 40,65 

APCR 05 IAA 364,62 

APCR 06 Serra do Trapuã 301,71 

APCR 07 Fazenda Caraúba 535,09 

APCR 08 Morro da Conceição 23,67 

TOTAL 2424,13 

Fonte: PREFEITURA DE CARPINA, 2016. 
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Quadro 102 – Ações para a conservação e recuperação da Mata Atlântica no município de Carpina, 
quanto a criação de UCs e corredores ecológicos. 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIO DESEJADO AÇÕES PRIORIDADE 

Pouca presença de 
cobertura vegetal 

nativa com ameaça à 
fauna e flora 

Ampliar a cobertura 
vegetal com espécies 
nativas no município 

Identificar áreas para criação 
de Reservas Particulares 

(RPPNs) 
MÉDIA 

Elaborar e implantar projeto 
para restauração florestal no 

município, incluindo a formação 
de corredores ecológicos. 

MÉDIA 

Fonte: PREFEITURA DE CARPINA, 2016. 

PMMA Paudalho 

No município de Paudalho o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata 
Atlântica, também através de mapa das Áreas Prioritárias, delimita as áreas estratégicas 
(Quadro 102) e as ações voltadas a elas para a restauração e conservação do bioma (Quadro 
103). E as áreas e respectivas ações são ilustradas na Figura 39.  

Quadro 103 - Áreas Prioritárias para conservação e recuperação da Mata Atlântica, em Paudalho. 

APCR DENOMINAÇÃO ÁREA (ha) 

APCR 01 Pitangueira 4902,12 

APCR 02 Pindoba 1182,66 

APCR 03 Barragem do Cursaí (Orá) 1055,87 

APCR 04 Mata da Academia 1992,18 

APCR 05 Chã Alegre 1167,63 

APCR 06 Muriongo 1181,32 

APCR 07 Macacos 2788,74 

TOTAL 14270,52 

Fonte: PREFEITURA DE PAUDALHO, 2016. 

Quadro 104 - Ações para a conservação e recuperação da Mata Atlântica no município de Paudalho, 
quanto a criação de UCs e corredores ecológicos. 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIO DESEJADO AÇÕES PRIORIDADE 

Grande quantidade de 
remanescentes florestais 

significativos 

Remanescentes 
conservados 

Incentivar a criação de 
RPPNs 

ALTA 

Identificar áreas e elaborar 
projetos para implantação de 

corredores ecológicos 
ALTA 

Fonte: PREFEITURA DE PAUDALHO, 2016. 
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Figura 39 - Mapa do município de Paudalho, com destaque às Áreas Prioritárias. Fonte: 
PREFEITURA DE PAUDALHO, 2016. 
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3.2. Análise integrada e definição das áreas potenciais para criação de UCs e corredores 

ecológicos 

Complementando a análise e indicações existentes descritas nos itens anteriores, a seleção 
de áreas potenciais para criação de UCs foi baseada principalmente na análise da cobertura 
vegetal (combinada com a geomorfologia), mas também levando em consideração 
informações de fauna de interesse (endêmica e/ou ameaçada) e áreas ricas em 
biodiversidade ou prioritárias para conservação conforme descritas na bibliografia consultada. 
Dessa forma, foram determinadas as áreas de interesse do estudo, com os maiores 
remanescentes de vegetação nativa dentro da mais ampla heterogeneidade ambiental 

possível (ver Figura 40).  

Além dos aspectos físicos e bióticos, complementaram a análise, informações e mapas já 
existentes sobre as diferentes formas de uso e ocupação do solo, a existência de RPPNs e 
outras UCs existentes ou propostas, de comunidades tradicionais e de assentamentos da 

reforma agrária já existentes. 

 

Figura 40 - Esquema de sobreposição de camadas para definição das áreas potenciais. 
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O Quadro 105, a seguir, resume os aspectos encontrados nas áreas potenciais, mapeadas 

na Figura 41. 

Quadro 105 - Áreas potenciais para criação de UCs na bacia do rio Capibaribe. 

Núm Nome/referência Municípios Potencialidades 

1 
Serra Rampa do 

Pepê 

Taquaritinga do 
Norte e 

Vertentes 

• Área Prioritária para Conservação da 
Caatinga MMA (Criação de UC Proteção 
Imtegral) 

• Atlas da Biodiversidade - Prioridade Muita 
Alta 

• Indicada no Plano Hidroambiental  
• Reserva da Biosfera da Caatinga 
• 2° ponto mais alto do estado 
• Remanescentes de Caatinga 
• Turismo de Aventura - Asa Delta 
• Ilhas de Solo e Flora Xérica 

2 
Serra de Poção e 

Jataúba 
Poção e 
Jataúba 

• Área Prioritária para Conservação da 
Caatinga - MMA (Criação de UC de Proteção 
Integral) 

• Indicada no Plano Hidroambiental  
• Nascente do Rio Capibaribe 
• Grande Remanescente de Caatinga 
• Grande Pressão de Desmatamento 

3 

Serra do Ponto - 
Brejo de Madre de 
Deus & Região do 
entorno do MONA 
Pedra do Cachorro 

Brejo de Madre 
de Deus, 

Caruaru e Belo 
Jardim 

• Área Prioritária para Conservação da 
Caatinga MMA (Criação de UC Proteção 
Integral) 

• Atlas da Biodiversidade - Prioridade Alta e 
Muita Alta 

• Indicada no Plano Hidroambiental  
• Remanescentes de Caatinga 
• Pinturas rupestres 
• Ilhas de Solo e Flora Xérica 
• Pressão de Desmatamento 
• Entorno do MONA Pedra do Cachorro – 

corredor ecológico 

4 Bezerros Bezerros 

• Remanescentes de Vegetação 
• Na Borda da Área Prioritária para 

Conservação da Caatinga MMA (Criação de 
UC Proteção Integral) 

• Reserva da Biosfera da Caatinga 
• Atlas da Biodiversidade - Prioridade Muita 

Alta 
• Nascentes 

5 
“Serra Fina” de 
Santa Cruz do 

Capibaribe 

Santa Cruz do 
Capibaribe 

• Reserva da Biosfera da Caatinga 
• Nascentes e Cabeceiras: Riacho do Pará, 

Riacho das Almas, Riacho Travessão, Riacho 
Olho D’Água, Riacho da Onça, Riacho da 
Lagoa 

• Existência da Serra “Fina” com vegetação 
preservada com gradiente altitudinal em 
relação aos remanescentes também 
preservados do entorno 

6 “Ferradura” 

Vitória do Santo 
Antão, Pombos, 
Chã Grande e 

Gravatá  

• Área prioritária para Conservação da Mata 
Atlântica MMA 

• Indicada no Plano Hidroambiental  
• Remanescentes de Vegetação 
• Região com muita nascente 
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Núm Nome/referência Municípios Potencialidades 

7 
“Gravata Borboleta” 

- Área abaixo da 
Arena Pernambuco 

São Lourenço 
da Mata e 

Recife 

• Remanescentes de Vegetação Mata Atlântica 
• Área prioritária para Conservação da Mata 

Atlântica MMA 
• Atlas da Biodiversidade - Prioridade Muita 

Alta 
• Indicada no Plano Hidroambiental 
• Zona núcleo e tampão da Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica 
• Região com algumas nascentes 
• Área preservada pela família Brenand 

 
Após a definição prévia das áreas potenciais, foi realizado reconhecimento de campo, para 
levantamento de informações preliminares quanto à conservação e atributos ambientais das 
áreas, às formas de uso e ocupação do solo e ao contexto socioeconômico e fundiário local. 
Além de reuniões com o Grupo Técnico de Coordenação da CPRH e UGP-PSHPE. Como 

resultado, foram definidas as áreas prioritárias, que constam no produto 2.  

Já com relação às áreas potenciais para os corredores ecológicos, são aquelas que podem 
garantir a maior conectividade entre as UCs existentes e as áreas prioritárias (das UCs a 
serem propostas).  

Corredor ecológico ou corredor de biodiversidade são áreas que unem os fragmentos 
florestais ou unidades de conservação separados por interferência humana, como por 
exemplo, estradas, agricultura, atividade madeireira. O objetivo do corredor ecológico é 
permitir o livre deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura 
vegetal. Ele reduz os efeitos da fragmentação dos ecossistemas ao promover a ligação entre 
diferentes áreas e permitir o fluxo gênico entre as espécies da fauna e flora. Esse trânsito 
permite a recolonização de áreas degradadas, em um movimento que de uma só vez concilia 
a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento ambiental na região. 

O conceito surgiu durante os anos 90, em meio à debates na comunidade científica. Ele foi 
considerado como uma das principais estratégias a utilizar na conservação da biodiversidade. 
No Brasil, o conceito foi incorporado à legislação em 1993 pelo Decreto nº 750, já revogado, 
que dispunha sobre "o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos 
estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica". Ali havia a proibição de 
"exploração de vegetação que tenha a função de (...) formar corredores entre remanescentes 
de vegetação primária ou em estágio avançado e médio de regeneração". 

Hoje, a matéria está disposta na lei do SNUC (Lei 9.985/2000) que, através do art. 25, 
determina que "as unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva 
Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando 
conveniente, corredores ecológicos". 

Nesse sentido, são áreas potenciais, principalmente os remanescentes de vegetação nativa 
existentes e as APPs e Reservas Legais no entorno das UCs (existentes e propostas). Dessa 
forma, posteriormente à definição das áreas prioritárias para UCs serão realizadas análises 
para definição das áreas prioritárias para os corredores ecológicos. 
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Figura 41 - Mapa das áreas potenciais para criação de UCs na bacia do rio Capibaribe. 
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3.3. Aspectos fundiários das áreas potenciais 

Considerando os municípios abrangidos pelas áreas potenciais para criação das UC, verifica-
se que eles possuem cerca de 65% da população total residente na Bacia do Capibaribe e 
concentram-se na área urbana (Quadro 106). Destes municípios aquele que conta com a 
maior população é Recife, seguido por Caruaru e o que possui a menor população é o 

município de Poção, conforme quadro abaixo. 

Quadro 106 - População residente nos municípios abrangidos pelas áreas potenciais para criação de 
unidade de conservação.  

Municipios 
População 
residente  

Área 
Urbana 

Área 
Rural 

Área 
Urbana (%)                                                                

Área 
Rural (%)             

Belo Jardim 129.412 110.409 19.003 85,3 14,7 

Brejo da Madre de Deus 64.227 47.661 16.566 74,2 25,8 

Caruaru 606.283 557.686 48.597 92,0 8,0 

Gravatá 145.189 134.702 10.487 92,8 7,2 

Jataúba 24.289 16.409 7.880 67,6 32,4 

Passira 48.865 27.678 21.187 56,6 43,4 

Poção 21.914 13.663 8.251 62,3 37,7 

Recife 3.075.408 3.075.408 0 100,0 0,0 

Santa Cruz do Capibaribe 170.972 168.279 2.693 98,4 1,6 

Taquaritinga do Norte 38.544 27.714 10.830 71,9 28,1 

TOTAL 4.325.103 4.179.609 145.494 96,6 3,4 

 

3.3.1 Estrutura Fundiária  

Dos 11 (onze) municípios abrangidos pelas áreas potenciais para criação de unidade de 
conservação, 01 (um) possui modulo fiscal de 35 ha (Passira), 08 (oito) possuem módulo fiscal 
de 20 ha (Belo Jardim, Brejo da Madre de Deus, Caruaru, Gravatá, Jataúba, Poção, Santa 
Cruz do Capibaribe e Taquaritinga do Norte), 01 (um) possui modulo fiscal de 14 ha e 01 (um) 
possui modulo discal de 05 ha (Recife).  
 
Assim, para a maior parte desses municípios, é considerado minifúndio os imóveis rurais com 
área inferior a 20 ha, pequenas propriedades aqueles com área compreendida entre 20 e 80 
ha, média propriedade superior a 80 ha e até 300 ha, e grande propriedade os imóveis com 
área superior a 300 ha. Considerando que a maioria dos municípios possui modulo fiscal de 
20 ha, considerou-se, para esse estudo, minifúndio aquele abaixo de 20 ha, pequena 
propriedade de 20 ha a menos de 100 ha, média propriedade de 100 ha a menos de 500 ha, 
e grande propriedade aquelas com mais de 500 ha.  
 
Com base nessa classificação ajustada, os dados apresentados no Gráfico abaixo indicam 
que mais da metade das propriedades dos municípios estudados é composta por minifúndios 
com menos de 20 ha, sendo que o município de Passira possui a maior parte dos imóveis 
nesse grupo (Gráfico 1).  
 
Em recorte para os municípios abrangidos pelas áreas potenciais para criação das UCs 
verifica-se a existência de 14.603 estabelecimentos rurais ocupando uma área de 199.242 

hectares (IBGE- Censo Agropecuário – Resultados Preliminares 2017). 
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Gráfico 1 - Quantidade de propriedades rurais por classe de tamanho (minifúndio > 20ha; pequena 

propriedade ≤ 20ha e > 100ha; média propriedade ≤ 100ha e > 500ha; grande propriedade ≤ 500ha). 
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo Agropecuário – Resultados 
Preliminares 2017. 
 

3.3.2. Imóveis da União 

Considerando os municípios inseridos nas áreas potenciais para criação das unidades de 
conservação e corredores ecológicos temos 83.990 imóveis da União (Quadro 107). 
 

Quadro 107 - Quantidade de imóveis por município. 

Município Quantidade Imóveis 
Belo jardim 22  

Brejo da madre de Deus 4  

Caruaru                        46  

Gravata 10  

Jatauba 3  

Passira 5  

Pocao 1  

Recife                         83.868  

Santa Cruz do capibaribe 2  

Taquaritinga do Norte 1  

Vitoria de santo antao 28  

TOTAL 83.990  

 
O Quadro 108 apresenta o corte para os municípios abrangidos pelas áreas potenciais: 
 

Quadro 108 – Quantidade por classificação dos imóveis para o recorte de áreas potenciais. 

CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL MUNICIPIO QUANTIDADE 

DOMINIAL 
Caruaru                        21 

Recife                         83.540 

1.363

1.127
1.223

1.786

789

2.178

800

234 289

1.331

1.773

120 123 80

246

71 85
6

103
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CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL MUNICIPIO QUANTIDADE 

USO ESPECIAL 

Belo jardim 22 

Brejo da madre de deus 4 

Caruaru 25 

Gravata 10 

Jatauba 3 

Passira 5 

Pocao 1 

Recife 328 

Santa Cruz do capibaribe 2 

Taquaritinga do norte 1 

Vitoria de santo antao 28 

TOTAL 83.990 

 
Considerando que os imóveis de uso funcional ou de uso especial são aqueles utilizados pela 
administração pública, foram destacados os imóveis inseridos nas áreas potenciais para 
criação de unidades de conservação e que foram classificados como uso dominial e verificou-
se o regime de utilização atribuído a cada um deles. Conforme mostra o Quadro 109. 
 
Quadro 109 - Imóveis de uso dominial inseridos nas áreas potenciais. 

CLASSIFICAÇÃO 
DO IMÓVEL 

MUNICIPIO 
TIPO DO 
IMÓVEL 

REGIME DE 
UTILIZAÇÃO 

QUANTIDADE 

DOMINIAL 

Caruaru Terreno Vazio 21 

Recife Terreno 

Aforamento 47.589 

CDRU 4 

CUEM 2 

Ocupação 35.773 

Vazio 172 

TOTAL 83.561 

 
3.3.3. Cadastro Ambiental Rural – CAR  

Especificamente nos municípios abrangidos pelas áreas potenciais da Bacia do Capibaribe 
foram identificados 4.153 Cadastros Ambientais Rurais com área total de 84.435,77 hectares 
(Quadro 110). Este é um forte indicativo de futuros problemas fundiários entre particulares e 
destes com o poder público. As informações disponíveis sobre os CARs não permitem que 
seja feita uma distinção entre imóveis rurais cadastrados pelo poder público ou por 
particulares. Essa análise apenas poderá ser realizada com a disponibilização destas 
informações pelo governo estadual, o que será solicitado para as áreas definidas como 
prioritárias para criação de UCs. 

Quadro 110 - Cadastros Ambientais Rurais nos municípios das áreas potenciais para criação de 
unidade de conservação 

Municípios Quantidade CAR Área (ha) 

Belo Jardim 742 6.877,10  

Brejo da Madre de Deus 2043 47.034,72  

Chã Grande 23 139,69  

Gravataí 6 175,30  

Jataúba 408 13.916,60  

Passira 12 1.442,95  

Poção 10 496,87  

Pombos 56 1.698,85  

Santa Cruz do Capibaribe 129 5.842,33  

Taquaritinga do Norte 416 4.806,15  

Vertentes 308 2.005,21  

TOTAL 4153 84.435,77  
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ANEXO I – Lista de Espécies da Fauna Ameaça de Extinção com ocorrência confirmada 

ou provável na Bacia do Rio Capibaribe 

Taxa 
Nível de 
Ameaça 

Ende-
mismo 

Confirmação Informações Recentes 

Invertebrados 

Heraclides himeros baia EN EndMA 
Ocorrência 

potencial na bacia 
sem registro de localidade recente na 

bacia 

Morpho epistrophus 
nikolajewna 

CR EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
sem registro de localidade recente na 

bacia 

Morpho menelaus eberti CR EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
ainda ocorre em S lourenço da Mata 

Scada karschina delicata EN EndMA 
Ocorrência histórica 

na bacia 
ainda ocorre em Caruaru 

Melipona (Michmelia) 
scutellaris 

EN EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
ainda ocorre em diversas localidades 

entre Caruaru e Recife 

Lachnomyrmex 
nordestinus 

VU EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos 

Megalobulimus cardosoi CR EndCPE 
Ocorrência 

potencial na bacia 
sem registro de localidade recente na 

bacia 

Peixes 

Apareiodon davisi EN EndCaa 
Ocorrência 

potencial na bacia 
sem registro de localidade recente na 

bacia 

Anfíbios 

Chiasmocleis alagoanus EN EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
ainda ocorre em S lourenço da Mata 

Agalychnis granulosa VU EndMA 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos e outras matas 

Répteis 

Amerotyphlops 
paucisquamus 

VU  Ocorrência 
potencial na bacia 

registros em Ucs de bacias vizinhas 

Mamíferos 

Tolypeutes tricinctus EN EndCaa 
Ocorrência histórica 

na bacia 
registro histórico na porção de Caatinga 

da bacia 

Tayassu pecari VU  Ocorrência histórica 
na bacia 

Encontra-se extinto na bacia e no restante 
do CE Pernambuco 

Trichechus manatus EN  Ocorrência histórica 
na bacia 

Encontra-se extinto na região estuarina de 
Recife 

Alouatta belzebul VU  Ocorrência histórica 
na bacia 

Encontra-se extinto na bacia 

Sapajus flavius EN EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Encontra-se extinto na bacia 

Leopardus tigrinus EN  Ocorrência histórica 
na bacia 

ainda ocorre em diversas localidades da 
bacia 

Leopardus wiedii VU  Ocorrência histórica 
na bacia 

Ocorre no PE Dois Irmãos 

Puma concolor VU  Ocorrência histórica 
na bacia 

sem registro de localidade recente na 
bacia 

Puma yagouaroundi VU  Ocorrência histórica 
na bacia 

ainda ocorre em diversas localidades da 
bacia 

Furipterus horrens VU  Ocorrência histórica 
na bacia 

sem registro de localidade recente na 
bacia 

Natalus macrourus VU  Ocorrência histórica 
na bacia 

sem registro de localidade recente na 
bacia 

Lonchophylla dekeyseri EN  Ocorrência 
potencial na bacia 

sem registro de localidade recente na 
bacia 

Lonchorhina aurita VU  Ocorrência histórica 
na bacia 

sem registro de localidade recente na 
bacia 

Xeronycteris vieirai VU EndCaa 
Ocorrência 

potencial na bacia 
sem registro de localidade recente na 

bacia 

Kerodon rupestris VU  Ocorrência histórica 
na bacia 

registrado na serra do Pará 

Coendou speratus EN EndCPE 
Ocorrência 

potencial na bacia 
sem registro de localidade recente na 

bacia 
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Taxa 
Nível de 
Ameaça 

Ende-
mismo 

Confirmação Informações Recentes 

Aves 

Crypturellus noctivagus 
zabele 

VU EndCaa 
Ocorrência histórica 

na bacia 
sem registro de localidade recente na 

bacia 

Penelope superciliaris 
alagoensis 

CR EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Encontra-se extinto na bacia 

Penelope jacucaca VU EndCaa 
Ocorrência histórica 

na bacia 
sem registro de localidade recente na 

bacia 

Odontophorus capueira 
plumbeicollis 

CR  Ocorrência histórica 
na bacia 

Encontra-se extinto na bacia 

Leptodon forbesi EN EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
registros em Ucs de bacias vizinhas 

Calidris pusilla EN  Ocorrência histórica 
na bacia 

Encontra-se extinto na região estuarina de 
Recife 

Phaethornis margarettae 
camargoi 

CR EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre nas Ucs da cidade de Recife 

Thalurania watertonii EN EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos, ESEC 

Tapacurá e outras matas 

Momotus momota 
marcgraviana 

EN EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
sem registro de localidade recente na 

bacia 

Pyrrhura griseipectus EN  Ocorrência 
potencial na bacia 

sem registro de localidade recente na 
bacia 

Touit surdus VU EndMA 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos e outras matas 

Pionus reichenowi VU EndMA 
Ocorrência 

potencial na bacia 
sem registro de localidade recente na 

bacia 

Terenura sicki CR EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
sem registro de localidade recente na 

bacia 

Myrmotherula snowi CR EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre na ESEC Tapacurá 

Thamnomanes caesius 
caesius 

VU EndMA 
Ocorrência histórica 

na bacia 

Ocorria no PE Dois Irmãos, ESEC 
Tapacurá e outras matas, mas pode estar 

extinto na bacia 

Thamnophilus 
caerulescens 
pernambucensis 

VU EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos, ESEC 

Tapacurá e outras matas 

Thamnophilus aethiops 
distans 

EN EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos e outras matas 

Myrmoderus ruficaudus 
soror 

EN EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no Gurjaú, ESEC Tapacurá e 

outras matas 

Pyriglena pernambucensis VU EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos, ESEC 

Tapacurá e outras matas 

Conopophaga cearae EN EndMA 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos, ESEC 

Tapacurá e outras matas 

Conopophaga melanops 
nigrifrons 

VU EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos, ESEC 

Tapacurá e outras matas 

Dendrocincla taunayi EN EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre na ESEC Tapacurá 

Xiphorhynchus atlanticus VU EndMA 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos, ESEC 

Tapacurá e outras matas 

Dendrocolaptes medius VU  Ocorrência histórica 
na bacia 

Encontra-se extinto na bacia 

Xiphocolaptes falcirostris VU EndCaa 
Ocorrência 

potencial na bacia 
sem registro de localidade recente na 

bacia 

Xenops minutus alagoanus VU EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos, ESEC 

Tapacurá e outras matas 

Automolus lammi VU EndMA 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos e outras matas 

Synallaxis infuscata EN EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
ainda ocorre em diversas localidades 

entre Caruaru e Recife 

Schiffornis turdina 
intermedia 

VU EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
ainda ocorre no Gurjaú 

Iodopleura pipra 
leucopygia 

CR EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos e outras matas 
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Taxa 
Nível de 
Ameaça 

Ende-
mismo 

Confirmação Informações Recentes 

Xipholena atropurpurea VU EndMA 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos, ESEC 

Tapacurá e outras matas 

Platyrinchus mystaceus 
niveigularis 

VU EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos, ESEC 

Tapacurá e outras matas 

Phylloscartes ceciliae CR EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
sem registro de localidade recente na 
bacia, associado a brejos de altitude 

Hemitriccus griseipectus 
naumburgae 

VU EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos, ESEC 

Tapacurá e outras matas 

Hemitriccus mirandae VU EndMA 
Ocorrência histórica 

na bacia 
sem registro de localidade recente na 
bacia, associado a brejos de altitude 

Attila spadiceus 
uropygiatus 

VU EndMA 
Ocorrência 

potencial na bacia 
sem registro de localidade recente na 

bacia 

Anumara forbesi VU EndMA 
Ocorrência histórica 

na bacia 
ainda ocorre no Gurjaú 

Tangara fastuosa VU EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
Ocorre no PE Dois Irmãos, ESEC 

Tapacurá e outras matas 

Caryothraustes canadensis 
frontalis 

EN EndCPE 
Ocorrência histórica 

na bacia 
sem registro de localidade recente na 

bacia 

Spinus yarrellii VU  Ocorrência histórica 
na bacia 

ainda ocorre em diversas localidades da 
bacia 

VU = vunerável à extinção; EN = ameaçado de extinção; CR = criticamente ameaçado de extinção; EndMA = 
endêmico do bioma Mata Atlântica; EndCaa = Endêmico da Caatinga; EndCPE = endêmico do Centro de 
Endemismo Pernambuco 
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ANEXO II – Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos, 
por utilização das terras, condição legal do produtor, direção dos trabalhos do 
estabelecimento 
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Área Total dos 

estabelecimentos 

agropecuários 

Terras próprias 

nos 

estabelecimentos 

agropecuários 

Terras concedidas por 

órgão fundiário sem 

título definitivo nos 

estabelecimentos 

agropecuários 

Terras arrendadas de 

terceiros em poder do 

produtor nos 

estabelecimentos 

agropecuários 

Terras a título de 

parceria em poder do 

produtor nos 

estabelecimentos 

agropecuários

Área de terras em 

regime de comodato 

nos 

estabelecimentos 

agropecuários 

Área de terras 

ocupadas nos 

estabelecimentos 

agropecuários 

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)

Belo Jardim (PE) 14.165 13.142 16 84 27 18 879

Bezerros (PE) 17.094 15.584 371 114 34 972 18

Bom Jardim (PE) 11.428 10.686 7 301 64 311 59

Brejo da Madre de Deus (PE) 25.762 19.643 1.264 369 1.255 2.845 386

Camaragibe (PE) 179 X - - - X X

Carpina (PE) 6.703 6.142 1 431 31 81 17

Caruaru (PE) 22.469 20.713 308 140 164 1.269 1

Casinhas (PE) 6.670 6.073 71 14 125 383 3

Chã de Alegria (PE) 4.159 74.081 5 X X - 2

Chã Grande (PE) 5.302 5.035 X 41 91 X 131

Cumaru (PE) 20.737 18.258 28 267 432 543 1.223

Feira Nova (PE) 5.599 5.241 X 67 64 196 28

Frei Miguelinho (PE) 11.067 9.926 X 118 23 967 33

Glória do Goitá (PE) 13.438 10.034 346 1.157 32 352 1.517

Gravatá (PE) 15.383 14.510 280 116 301 0 176

Jataúba (PE) 28.597 24.926 575 100 355 2.640 X

João Alfredo (PE) 8.644 8.134 247 13 92 10 149

Lagoa do Carro (PE) 5.858 5.708 X 118 4 16 11

Lagoa de Itaenga (PE) 3.853 3.520 X 120 102 63 48

Limoeiro (PE) 16.195 21.034 114 748 143 513 223

Moreno (PE) 8.512 7.004 1.043 X 16 189 258

Passira (PE) 15.182 13.515 1.078 297 137 134 21

Paudalho (PE) 14.659 1.871.245 193 3.178 22 X 18

Pesqueira (PE) 32.927 27.670 3.844 362 209 79 763

Poção (PE) 8.761 8.497 110 31 55 X 68

Pombos (PE) 13.892 12.273 848 251 281 110 128

Recife (PE) 842 491 44 82 - 111 115

Riacho das Almas (PE) 14.951 13.663 X 542 155 529 78

Salgadinho (PE) 2.804 2.616 159 7 X 6 16

Santa Cruz do Capibaribe (PE) 17.546 13.065 60 133 X 4.213 -

Santa Maria do Cambucá (PE) 3.639 3.134 X 95 124 273 9

Surubim (PE) 10.734 10.119 51 120 164 271 9

Tacaimbó (PE) 4.781 4.312 196 8 29 237 -

Taquaritinga do Norte (PE) 29.574 28.136 X 321 X 355 754

Toritama (PE) 512 497 - X X X X

Tracunhaém (PE) 9.830 6.625 - 3.075 - - 129

Vertente do Lério (PE) 3.039 2.811 X 24 138 6 60

Vertentes (PE) 12.201 10.034 X 935 54 1.125 1

Vitória de Santo Antão (PE) 20.961 18.968 238 1.120 377 213 45

468.649 2.347.065 11.497 14.899 5.100 19.030 7.376

Símbolo Significado

-

0

X Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido.

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário - Resultados Preliminares 2017

Município

Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução.

Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 

kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas.
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ANEXO V - Mapa de uso e cobertura do solo da bacia do rio Capibaribe 
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