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“Araripina é Estrela do Araripe 

Urbe que se alteia bonita 

Nesse majestoso araxá do gesso 

... 

As origens tão remotas 

Da bela Araripina 

É Araripe, é a serra 

Irmã gêmea de Ibiapina 

Ou ainda de Ibiapaba 

Onde o encanto predomina 

... 

- Meu Comandante Camarão, olha lá! 

Astro rei dos “RARI” 

É o sol, é o dia, é – Araripina Estrela – luz 

Que alumia a mente tupiná do meu Sertão.” 

 

Trecho do poema “Canto às Origens” do Profº Vicente Alexandre Alves. 

 

 



 

RESUMO 

 

 

O município de Araripina, localizado no oeste do estado de Pernambuco, caracteriza-se 

pela sua Geodiversidade, sob aspectos mineralógicos, paleontológicos e 

Geomorfológicos. Devido à relevância de seus valores abióticos, faz-se necessária a 

identificação e tomada de ações para a sua Geoconservação. Este trabalho apresenta a 

representação da geodiversidade do município de Araripina na forma de um mapa 

através da inventariação dos elementos: geologia, paleontologia, geomorfologia, 

recursos hídricos, solos, e recursos minerais. Foi estabelecido um Índice de 

Geodiversidade (IG) a partir da soma dos valores dos elementos abióticos 

individualmente. Esses valores foram classificados em muito baixo, baixo, médio, alto, 

e muito alto. A partir dos resultados foi possível constatar que: o valor muito baixo 

apareceu nas áreas planas, no topo da chapada e na Depressão Sertaneja; o valor baixo 

se estabeleceu nas áreas onde há ruptura de declive da chapada e variação estratigráfica; 

os valores médios estão nas áreas de encosta da chapada; o valor alto se destaca por uma 

maior variação litológica e presença de drenagens; e os valores muito altos concentram-

se onde está grande parte dos sítios fossilíferos, e maior diversidade litológica e 

geomorfológica. O mapa da Geodiversidade proporcionou a visualização das áreas de 

maior interesse para a geoconservação e o geoturismo. Este trabalho representa uma 

ferramenta de auxílio ao planejamento urbano e a exploração sustentável dos recursos 

naturais, propondo aplicações que beneficiam o desenvolvimento econômico e social do 

município. 

 

Palavras-Chave: Geodiversidade, Geoconservação, Valores. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The city of Araripina, located in the western state of Pernambuco, is characterized by its 

Geodiversity, by mineralogical, paleontological and Geomorphological aspects. Due to 

the relevance of abiotic values, it is necessary to identify and take action for their 

Geoconservation. This work presents the representation of the geodiversity of the city of 

Araripina on the form by a map through the inventory of elements: geology, 

paleontology, geomorphology, water resources, soils, and mineral resources. Was 

established a Geodiversity Index (IG) by the sum of the values of abiotic elements 

individually. These values were classified as very low, low, medium, high, and very 

high. From the results it was established that: the very low value appeared in the plain 

areas, such as on the top of plateau and Sertaneja Depression; the low value is 

established in areas where there is the limit of the plateau, with slope break, and 

stratigraphic variation; the medium values are in the slopes areas of the plateau; the high 

value stands out for greater lithological variation and the presence of drainage; and the 

very high values are concentrated in the central portion of the city, where are the much 

of the fossiliferous sites, and more lithological and geomorphological diversity. The 

map of Geodiversity provided a visualization of the areas of greatest interest to 

geoconservation and geotourism. This work represents a tool to support urban planning 

and sustainable exploitation of natural resources, proposing applications that benefit the 

economic and social development of the city. 

 

Keywords: Geodiversity, Geoconservation, Values. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

 A geodiversidade representa todos os aspectos do meio físico, tratando-se de 

uma importante ciência para auxiliar no planejamento e na gestão territorial. A 

avaliação da geodiversidade de uma área pode informar desde recursos naturais com 

potencial de exploração a áreas de risco geológico que devem ser evitadas, ou ainda 

áreas com relevante interesse histórico e científico que merecem ser conservadas. O 

estudo da geodiversidade visa antes de tudo reconhecer os principais aspectos do meio 

abiótico e sua importância, para que assim possam ser aproveitados pela sociedade de 

forma racional e sustentável. 

 O município de Araripina, localizado no oeste do estado de Pernambuco, 

caracteriza-se pela sua geodiversidade, especialmente sob aspectos mineralógicos com o 

a extração do mineral gipsita e a inserção do município no Polo Gesseiro de 

Pernambuco, paleontológicos com os fósseis de vertebrados, invertebrados e de vegetais 

da Formação Romualdo da Bacia do Araripe, e geomorfológicos com a Chapada do 

Araripe, suas escarpas e morros testemunhos e a Depressão Sertaneja.  

A geodiversidade do município de Araripina representa uma parte da história 

geológica da Terra associada ao rifteamento de Gondwana e à abertura do Atlântico Sul, 

quando houve a separação dos continentes e a formação da Bacia do Araripe, deixando 

registrado informações sobre os eventos geológicos ocorridos e sobre o paleoambiente 

da região, seja na forma de rochas e estruturas tectônicas, ou na forma de fósseis. 

Diante dessa importante apresentação do meio abiótico no município, faz-se 

necessário a inventariação e quantificação dos elementos da geodiversidade do 

município, utilizando-se a metodologia de Pereira et al., (2013) adaptada a uma 

abordagem municipal com os devidos ajustes necessários, neste trabalho foi 

representada a geodiversidade do município de Araripina atráves de um mapa do Índice 

de Geodiversidade (IG), ao qual classifica áreas do município em 5 valores de 

geodiversidade: muito baixo; baixo; médio; alto; e muito alto.  Para se alcançar os 

valores finais do IG foi necessário quantificar inicialmente os valores individuais de 

cada elemento da geodiversidade encontrado no município, neste trabalho foram 
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calculados os valores dos índices de geologia, geomorfologia, paleontologia, solos e 

recursos minerais. 

 O Mapa de Geodiversidade de Araripina representa uma ferramenta de auxílio 

para o planejamento e gestão urbana e territorial do município, facilitando a utilização 

do conhecimento do meio abiótico para gerar renda e desenvolvimento para a população 

a partir da aplicação de programas específicos que visam aproveitar os recursos 

oferecidos pela geodiversidade existente. Neste trabalho são apresentadas também 

propostas para aplicação do conhecimento da geodiversidade com o objetivo de 

desenvolver economicamente e socialmente o município.  

I.1.Objetivos 

I.1.1. Objetivo Geral 

 

  Este trabalho tem como objetivo mapear a geodiversidade do município de 

Araripina – PE através da aplicação de uma metodologia que visa avaliar todos os 

componentes da Geodiversidade evitando sobrestimar qualquer componente em 

particular. O mapa será realizado a partir do cálculo do Índice de Geodiversidade, onde 

serão identificados os valores dos índices encontrados nos mapas geológico, 

geomorfológico, paleontológico, de solos e de recursos minerais. 

  

I.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar e compilar mapas de geologia, geomorfologia, paleontologia, solos e recursos 

minerais do município de Araripina – PE; 

 Inventariar os sítios paleontológicos do município de Araripina – PE; 

 Calcular os valores dos Índices de Geodiversidade encontrados e elaborar o mapa do 

Índice de Geodiversidade do município de Araripina – PE. 

 

I.2. Justificativa 

 

O conhecimento da geodiversidade de uma região representa grande importância na 

conscientização da população em preservar o ambiente e utiliza-lo da maneira apropriada. O 

mapa dos valores da Geodiversidade de Araripina vai permitir uma melhor visualização dos 
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elementos naturais existentes no município, favorecendo um melhor uso e exploração dos 

recursos naturais, assim como, a partir do momento que o conhecimento desses elementos 

alcança a população favorece também a aplicação de sua geoconservação. 

O mapa servirá também como uma ferramenta educacional associada às 

geociências, além de auxiliar no melhor planejamento urbano e territorial da cidade e, se 

administrado, poderá ser utilizado ainda como atrativo turístico na região, proporcionando 

meios para o seu desenvolvimento social e econômico. 
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II. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

II.1. Localização da Área de Estudo 

A área de estudo está localizada no extremo noroeste do Estado de Pernambuco 

(Figura 1) na mesorregião Sertão, microrregião Araripina, distante 679 km da capital, e com 

altitude média de 622m. A cidade de Araripina localiza-se nas coordenadas 7°34‟34” sul e 

40°29‟54” oeste, limitando-se ao norte com o Estado do Ceará, a oeste com Estado do Piauí, a 

leste com os municípios de Trindade e Ipubi, e ao sul com o município de Ouricuri. 

 Figura 1. Localização de Araripina no Estado de Pernambuco. 

 
 

II.2. Município de Araripina 

O município de Araripina possui 7 Distritos (Figura 2): Araripina (Sede), 

Morais, Gergelim, Nascente, Rancharia, Marcolândia e Lagoa do Barro (IBGE, 2010), 

distribuídos em  uma área de cerca 1 847,470 Km
2
, com densidade populacional de 

42,11 hab/Km
2
.  

A cidade possui o 5º maior PIB do sertão pernambucano (Figura 3), tendo como 

principal produto de exportação o gesso extraído da gipsita pelas mineradoras da área, e 

o algodão como principal produto de importação utilizado na fabricação de tecidos. 
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Araripina possui um distrito industrial com Indústrias de Fiação de fios de algodão 

ARTESA - Araripe Têxtil S/A., Fiação Pé de Serra S/A e de calçados ARECA S/A.   

 

 Figura 2. Delimitação (em tracejado) dos distritos em Araripina, PE. Fonte: IBGE (2010), 

adaptado. 

 

 

Figura 3. Produto Interno Bruto do município de Araripina – PE. IBGE (2010). 
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O Índice de Desenvolvimento Humano, que representa a média entre os índices 

de renda, longevidade e educação, é de 0,65 no município, considerado médio. De 

acordo com o PNUD (2000), em uma comparação entre os anos de 1991 e 2000 houve 

um aumento do índice de 0,53 para 0,65, com maior relevância no taxa de longevidade, 

que demonstra uma melhora significativa da saúde e saneamento básico da população. 

Araripina destaca-se economicamente na indústria com o extrativismo mineral 

(figura 4) devido as grandes reservas de gipsita localizadas na Bacia do Araripe, que 

ocupa um lugar de destaque no cenário nacional e mundial, com 40% das reservas de 

gipsita do mundo. A maior região produtora de gesso encontra-se no chamado Polo 

Gesseiro do Araripe/PE, que é responsável por aproximadamente 90% da produção 

brasileira, através das 45 minas e das 62 calcinadoras (DNPM, 2002). Na área que 

compreende o distrito mineiro os principais depósitos situam-se nos municípios de 

Araripina, Trindade, Ipubi e Ouricuri.  

 

Figura 4: Empregos por atividade formal em Araripina. Fonte: Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS/Ministério do Trabalho e Emprego – MTE/Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados – CAGED, 2010. 

Araripina também se destaca na apicultura com a produção de mel, de acordo 

com a Pesquisa da Pecuária Municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE 2010), o município de Araripina ocupa o primeiro lugar na produção de mel no 

Brasil e, junto com outras dez cidades do sertão do Araripe, responde por 80% da 

produção do estado de Pernambuco. A atividade tem crescido significativamente nos 

últimos três anos e emprega em média 800 pessoas no município. De acordo com a 
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pesquisa em 2009 Araripina produziu 580 toneladas de mel, equivalendo a 1,5% de toda 

a produção brasileira (Figura 5). 

Na agricultura destaca-se a produção de mandioca, milho e feijão em lavouras 

temporárias, e produção de banana, castanha de caju e coco-da-baía em lavouras 

permanentes. 

 

 

Figura 5. Produção de origem animal em Araripina. Fonte: IBGE 2010. 

 

II.3. APA da Chapada do Araripe 

 

Dentro do município existe uma Área de Preservação Permanente onde está 

localizada a porção correspondente a Chapada do Araripe (Figura 6), esta APA foi 

criada pelo decreto n° 148 de 04 de agosto de 1997, e abrange uma área de 1.063.000 

hectares, sendo 47% no estado do Ceará (15 municípios), 36% no estado do 

Pernambuco (12 municípios) e 17% no estado do Piauí (11 municípios). Em 

Pernambuco engloba os municípios de Araripina, Trindade, Ouricuri, Ipubi, Exu, Santa 

Cruz, Bodocó, Cedro, Moreilândia, Granito e Serrita. 

A APA da Chapada do Araripe foi criada com o intuito de proteger a fauna e a 

flora, especialmente as espécies ameaçadas de extinção; garantir a conservação de 

remanescentes de mata aluvial, dos leitos naturais das águas pluviais e das reservas 

hídricas; e garantir a proteção dos sítios cênicos, arqueológicos e paleontológicos do 

cretácio inferior, da Bacia do Araripe. Ordenar o turismo ecológico, científico e cultural 

e as demais atividades econômicas compatíveis com a conservação ambiental; 

incentivar as manifestações culturais e contribuir para o resgate da diversidade cultural 
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regional e assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais, com ênfase na melhoria da 

qualidade de vida das populações residentes na APA e no seu entorno são também seus 

propósitos (ICMBio, 2013). 

 

Figura 6. Localização da APA da Chapada do Araripe. Fonte: ICMBio (2013). 

Ficam proibidas ou restringidas na APA Chapada do Araripe, entre outras, as 

seguintes atividades: 

I - implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, que 

impliquem danos ao meio ambiente e afetem os mananciais de água; 

II - realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas 

iniciativas importarem alteração das condições ecológicas locais, principalmente nas 

zonas de vida silvestre; 

Ill - exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão, o assoreamento 

das coleções hídricas ou o comprometimento dos aqüíferos; 

IV - exercício de atividades que impliquem matança, captura ou molestamento de 

espécies raras da biota regional; 

V - despejo, nos cursos d'água abrangidos pela APA, de efluentes, resíduos ou 

detritos, capazes de provocar danos ao meio ambiente; 
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II.4. Contexto Geológico Regional 

 

Para Brito Neves (1990), existem duas características marcantes do Araripe: a 

poli-história, tectônica e litoestratigráfica, e o estigma de herança tectônica das 

estruturas do embasamento por todos os estágios evolutivos. As descontinuidades 

geotectônicas, estruturais e litológicos do embasamento preexistente sempre presidem 

por toda a história evolutiva da bacia sedimentar. 

A Bacia do Araripe está localizada geotectonicamente sobre o sistema estrutural 

da Zona Transversal da Província Borborema, estando sua maior parte sobre o Terreno 

Piancó-Alto Brígida. De oeste para leste são identificados altos e baixos estruturais 

(Figura 7), de direção NE-SW, a saber: Altos Araripina-Quinquererê, Dom Leme, Horst 

de Barbalha, Altos de Milagres, Horst Mauriti-Brejo Santo; Subbacias de Feira Nova, 

Crato Juazeiro, Missão Velha, Marurupá-Anauá, São Miguel – Serrote Cacimbas (Brito 

Neves, 1990). 

Figura 7. Mapa estrutural da Bacia do Araripe evidenciando Horts e Grabens. (Ponte & Ponte 

Filho, 1996). 

 

II.4.a. Embasamento Pré-Cambriano 

 

A área de estudo está inserida no contexto regional da Província Borborema, 

uma extensa faixa colisional pré-cambriana resultante da convergência dos crátons 

Oeste África-São Luís, Amazônico e São Francisco-Congo, formada pela acresção e 

amalgamento de diferentes terrenos tectono-estratigráficos ao final da Orogênese 

Brasiliana-Pan Africana na consolidação do Supercontinente Oeste Gondwana (Jardim 

de Sá, 1994). 
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Nessa província são individualizados três segmentos tectônicos fundamentais, 

limitados por importantes zonas de cisalhamento brasilianas, denominados em CPRM 

(2003) de Subprovíncia Setentrional, Subprovíncia da Zona Transversal ou Central e 

Subprovíncia Externa ou Meridional, as quais foram subdivididas em domínios, 

terrenos ou faixas, com base no patrimônio litoestratigráfico, feições estruturais, dados 

geocronológicos e assinaturas geofísicas. 

O município de Araripina está inserido no domínio da Zona Transversal (Figura 

8), situada ao norte do Lineamento Pernambuco.  Esta Zona abrange, de oeste para leste, 

o terreno Granjeiro/Ouricuri, a faixa Piancó-Alto Brígida e os terrenos Alto Pajeú, Alto 

Moxotó e Rio Capibaribe (CPRM, 2001). 

Esses terrenos se orientam na direção NE-SW, seus limites correspondem à 

zonas de cisalhamento transcorrentes do sistema de zonas de cisalhamentos 

intermediárias entre os Lineamentos Patos e Pernambuco. 

O terreno Granjeiro/Ouricuri constitui um bloco arqueano/paleoproterozóico, 

que representa uma extensão do embasamento exposto no Domínio Rio Grande do 

Norte, ao norte do Lineamento Patos. Ele limita-se com o terreno Piancó-Alto Brígida 

através da zona de cisalhamento transcorrente dextral de Ouricuri. O terreno composto 

Piancó-Alto Brígida engloba o bloco paleoproterozóico de Icaiçara, a nappe de Piancó 

(meso/neoproterozóica), a faixa turbidítica neoproterozóica Cachoeirinha e o rifte 

Salgueiro-Riacho Gravatá (Cariris Velhos). Seu limite com o terreno Alto Pajeú é a 

zona de cisalhamento transcorrente Fernandes Vieira e a syenitoid line (CPRM, 2001). 

A denominação de Faixa Piancó-Alto Brígida coube a Brito Neves (1975), mas 

ela teria sido referenciada como Faixa Salgueiro/Cachoeirinha por Jardim de Sá (1984) . 

A faixa é composta por dois Grupos: Grupo Cachoeirinha (Gomes et al. 1981), 

compreende filitos e mica xistos de baixo grau, metagrauvacas, quartzitos, 

metavulcânicas ácidas, formações ferríferas, metacarbonatos e metaconglomerados. O 

Grupo Salgueiro é constituido por micaxistos de facies anfibolítico, paragnaisses, 

mármores, quartzitos, anfibolitos e metavulcânicas ácidas.  

Os granitoides neoproterozóicos do Terreno Piancó-Alto Brígida estão 

relacionados à orogênese brasiliana, sendo caracterizados pela ausência de um fabric 

tectônico (lineação/foliação) penetrativo ou, quando estruturados, sua assinatura é 

correlacionável à tectônica transcorrente (Medeiros, 2004). Sial et al. (1981) subdividiu 

os granitóides encontrados na área em quatro grupos distintos: o grupo cálcio-alcalino, 
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representado por tonalitos a granodioritos contendo epidoto e ilmenita, seria equivalente 

ao tipo Conceição; o grupo cálcio-alcalino potássico seria equivalente ao tipo 

Itaporanga; o grupo peralcalino incluiria o tipo Catingueira e o grupo de afinidade 

trondhjemítica continental, denominado tipo Serrita. 

 

 

Figura 8. Domínios tectônicos e principais estruturas da Província Borborema. Zonas de 

cisalhamento: Sobral-Pedro II (SO), Senador Pompeu (SP), Orós-Aiuaba (OR), Porto Alegre 

(PO), São Vicente (SV), Piauí-João Câmara (JC), Malta (MA), Serra do Caboclo (SC), Congo-

Cruzeiro do Nordeste (CC), Serra da Jabitaca (SJ), Jatobá-Itaíba (JI), Macururé-Riacho Seco 

(MR), Belo Monte-Jeremoabo (BJ), São Miguel do Aleixo (SA), e Itaporanga (IA); 

Lineamentos: Patos (PA) e Pernambuco (PE); Nappes da Faixa Riacho do Pontal (RP). Fonte: 

Gonçalves, 2009.  
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O terreno Granjeiro-Ouricuri, localizado no extremo noroeste de Pernambuco 

(Figura 9), constitui um segmento paleoproterozóico penetrado por diversas intrusões 

graníticas brasilianas (CPRM, 2001) e faz parte do Domínio do Rio Grande do Norte. 

Figura 9. Compartimentação Tectônica do Estado de Pernambuco (CPRM, 2001). 

 

O Terreno Granjeiro ocorre ao longo de uma faixa relativamente estreita, que se 

inflete para SW- NE na sua porção mais oeste, apresenta vestígios de fragmentos 

arqueanos imbricados tectonicamente (E-W) em rochas paleoproterozóicas. Este terreno 

é composto pelas rochas do Complexo Granjeiro, representadas por ortognaisses 

arqueanos com afinidade geoquímica tonalito-trondjhemito-granodiorito (TTG), datados 

pelo método U/Pb em 2,54 Ga e idade modelo TDM em 2,80 Ga, intercalados com 

enclaves de anfibolitos e ortognaisses graníticos a granodioríticos cálcio-alcalinos 

paleoproterozóicos. A deformação imposta a este terreno é uma estruturação penetrativa 

E-W, associada ao desenvolvimento do sistema de cisalhamento transcorrente do 

Lineamento Patos (CPRM, 2001). 

 

II.4.b. Bacia do Araripe 

 

Implantada em terrenos pré-cambrianos a Bacia do Araripe localiza-se entre os 

estados de Pernambuco, Ceará e Piauí (Figura 10) com extensão de 

aproximadamente10.000 km
2
, com cerca de 230 km de leste a oeste e 70 km de norte a 

sul. A bacia encontra-se a sul do lineamento de patos, e seu arcabouço estratigráfico está 
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relacionado ao período de importantes eventos tectônicos, que vai do Jurássico Superior 

ao Cretáceo Superior. 

 

Figura 10. Mapa Geológico da Bacia do Araripe (Assine, 1990). 

 

As sequências estratigráficas foram geradas em ambientes tectônicos distintos, 

apresentando contextos paleogeográficos e ecológicos diferentes, mas integrado a outras 

bacias adjacentes, como a Bacia do Cedro, do Parnaíba, de São José do Belmonte e 

outras bacias interiores do Nordeste do Brasil, assim como também possui relação com 

algumas bacias no continente Africano, associado ao período da separação dos 

continentes. 

A estratigrafia da Bacia do Araripe foi objeto de muitos estudos ao longo do 

século XX (Figura 11), Small (1913) dividiu a estratigrafia da bacia em cinco 

sequências: Conglomerado basal, Arenito Inferior, Calcáreos Santana e Arenito 

Superior no topo da bacia. Beurlen (1963) dividiu a sequência Calcáreos Santana em 

Formação Santana e Formação Crato. 

Posteriormente Beurlen (1971) denominou o Calcáreos Santana de Formação 

Santana dividindo-a em Membros Romualdo, Ipubi e Crato. Mabesoone & Tinoco 

(1973) estudaram a paleoecologia da Formação Santana, admitindo que três 

membros refletiam, cada um deles, diferentes condições paleoambientais, reinantes nos  
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seus sítios deposicionais. Porém, Assine (2007) afirma que essa subdivisão da Formação 

Santana não é apropriada, tendo em vista que a classificação do o Membro Ipubi foi 

baseada em critérios ambientes e não em bases litoestratigráficas (Lima, 1979). No 

entanto, sabendo-se que as camadas de gipsita são de idade neoaptiana e cronocorrelatas 

aos evaporitos das bacias marginais (Regali, 1989), e que constituem importante marco 

estratigráfico da bacia, Assine (2007) propôs a reclassificação da denominação para 

“Camadas Ipubi”, posicionadas estratigraficamente no topo do Membro Crato. 

A Formação Exu foi inicialmente identificada por Small (1913) e 

denominada "Arenito Superior", mais tarde Beurlen (1962) estudou formalmente 

esta unidade estratigráfica e a denominou “Formação Exu”. Barros (1963) propôs para 

a mesma unidade o nome de Formação Arajara, enquanto que Gaspary & Anjos (1964) 

considerou impróprias as duas designações alegando que nenhuma delas era derivada 

de uma localidade-tipo adequada, propondo a designação de Formação Feira Nova. 

Logo, a formação foi subdividida em Membro Superior e Membro Inferior por 

Mabesoone & Tinoco (1973), até que Lima (1978) defendeu a manutenção do nome 

para Formação Exu novamente alegando a prioridade pela precedência na data de 

publicação e, finalmente, afirmando que o nome deriva da localidade de Exú Velho, 

localizada sobre a área de afloramentos da formação. 

Ainda Ponte & Appi (1990) denominou o Grupo Vale do Cariri, de idade 

neojurássico (?) a eocretácica englobando os registros da primeira fase de sedimentação 

contínua da bacia. Inclui três formações: Brejo Santo, Missão Velha e Abaiara. As duas 

primeiras correlacionáveis com as unidades da Sequência Pré-Rifte, e a última 

com a sequência Rifte, das bacias pericratônicas do Nordeste.  

O Grupo Araripe (Ponte & Appi 1990) de sedimentação meso-cretácea, forma 

Chapada do Araripe, assentado ora sobre o Grupo Cariri, ora sobre o Complexo do 

Embasamento. O grupo engloba quatro formações: Rio Batateira, Santana, Arajara e 

Exú. A Formação Santana, por complexidade litológica, foi subdividida em três 

membros: Crato, Ipubi e Romualdo. Localmente, as formações Rio da Batateira e 

Santana, exibem pequenos falhamentos e leves basculamentos produzidos por uma  

reativação tectônica  albiana.   



34 

 

Neumann & Cabrera (1999) propuseram uma nova estratigrafia para a sequência pós-

rifte da Bacia do Araripe, onde o enchimento dessa sequência deve ser incluído em uma 

nova unidade: o Grupo Santana, que compreende as formações Rio da Batateira,Crato, 

Ipubi, Romualdo e Arajara.  

Ainda, Neumann & Cabrera (1999) integraram os grupos Vale do Cariri e 

Santana e a Formação Exu em um super grupo denominado Supergrupo Araripe. Desse 

modo foram agrupadas todas as unidades que integram o registro estratigráfico das 

etapas pré-rifte, sin-rift e pós-rift (Figura 12). 

       NEUMANN & CABRERA (1999) ASSINE (2007) 
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Figura 12. Comparação das Cartas Estratigráficas de Neumann e Cabrera (1999) e Assine 

(2007). 
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Assine (2007) elaborou uma carta estratigráfica para a bacia utilizando 5 

sequências tectônicas: Sequência Paleozóica, com a Formação Cariri; Sequência Pré-

Rifte, com as Formações Brejo Santo e Missão Velha; Sequência Rifte, com a 

Formação Abaiara; e a Sequência Pós-Rifte, subdividida em Sequência Pós-Rifte I e 

Sequência Pós-Rifte II, a primeira com as Formações Barbalha e Santana, e a segunda 

com as Formações Araripina e Exu. A sequência Pós-Rifte I e II pertence ao agora 

denominado Grupo Araripe. 

Assine & Neumann (no prelo), subdividiram o Grupo Araripe (Assine, 2007) em 

Grupo Santana e Grupo Araripe. No primeiro grupo os membros Romualdo e Crato 

passam agora a ser Formações, e além da Formação Barbalha é incluída a Formação 

Ipubi, onde era conhecida a discordância Camadas Ipubi por Assine (2007). No segundo 

grupo estão agora apenas as Formações Araripina e Exu (Figura 13). Esta classificação 

estratigráfica da Bacia do Araripe de Assine & Neumann (no prelo) foi a utilizada no 

presente trabalho. Em Araripina – PE, estão presentes apenas as sequências Pós-Rifte. 

A sequência Pós-Rifte I pertence ao Grupo Santana (Assine & Neumann, no 

prelo), de idade Aptiana, resultante da subsidência flexural térmica, compreende um 

ciclo deposicional transgressivo/regressivo, em três sistemas distintos: Fluviolacustre-

carbonático, Aptiano-Albiano; Transicional-evaporítico e marinho raso, Meso-Albiano 

e o Fluvioentrelaçado meandrante, Albo-Cenomaniano (CPRM, 2001). 

A formação Barbalha está localizada na base da Sequência Pós-Rifte I, 

compreende dois ciclos fluviais com granodescrescência ascendente, cujo topos são 

marcados pela presença de intervalos pelítico-carbonáticos lacustres (Assine, 2007). 

O primeiro ciclo se encerra com um intervalo de folhelhos betuminosos pretos, 

ricos em lâminas carbonáticas de origem algálica, coprólitos, ostracodes, restos de 

peixes (Dastilbe elongatus) e fragmentos vegetais carbonificados. 

Esta sequência é composta pelas Formações Barbalha, Crato, Ipubi e Romualdo, 

descritas a seguir: arenitos grossos e conglomerados fluviais localizam-se no topo da 

formação, representando o início do segundo ciclo sedimentar da Formação Barbalha 

(Assine, 2007). Em direção ao topo, os arenitos se tornam mais finos, com intercalações 

de folhelhos calcíferos de cor verde. 

A formação Crato é composta, da base para o topo, por folhelhos cinza e 

castanho escuro e negros, caleiferos, laminados, e por calcáreos micríticos, cinza claro e 

creme, argilosos e estratificados em lâminas paralelas e uniformes. A espessura 
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média deste membro é da ordem de 50 metros, estimando-se que possa atingir espessuras 

máximas de até 80 metros. Segundo Silva (1983), estes sedimentos constituem as fácies 

centrais de um sistema deposicional lacustre que batizou de "Lago Araripe" (Figura 15) 

(Ponte & Appi, 1990). 

 

 

Figura 13. Estratigrafia da Bacia do Araripe proposta por Assine & Neumann (no prelo). 

 

Esta formação pelítico-carbonática atesta a ampliação dos sistemas lacustres, 

indicando condições de baixa energia no ambiente deposicional, com influxo terrígeno e 

turvação da água paulatinamente decrescentes, sendo comum nos carbonatos a presença 

de filamentos algálicos. 
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Figura 14. Tectônica e Magmatismo da Bacia do Araripe (Assine, 2007). 
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Figura 15. Reconstrução da paleo-laguna da Formação Crato. (Martill, 1993) 

 

Segundo Neumann & Cabrera (1999) a Formação Crato apresenta seis 

associações de fácies carbonáticas (C1 a C6) principais (Figura 16), constituídas 

principalmente por calcários laminados micríticos de coloração cinza e amarelada, 

alternando com folhelhos e arenitos finos. A sedimentação destas sucessões 

carbonáticas foi gerada nas zonas centrais e marginais da bacia, formando corpos 

carbonáticas que apresentam espessura e diâmetro variados. A calcita é o mineral 

dominante em todas essas seções, enquanto a dolomita aparece em menor frequência.  

 

Figura 16. Reconstituição do paleolago “Araripe” à direita o movimento dos pulsos de 

expansão/retração do carbonato que originou os calcários laminados da formação Crato (Azul), 

intercalados com as rochas siliciclástica (Amarelo) proposto por Neumann & Cabrera, (1999). 

 Devido à abundância de carapaças de ostrácodes, os folhelhos pirobetuminosos 

da Formação Crato contém teores de até 25% de carbono orgânico total (Assine, 1992). 
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São registradas grandes quantidades de fósseis, como conchostráceos, fragmentos 

vegetais lenhosos carbonizados, pequenos peixes (Dastilbe elongatus) e insetos 

(Mabesoone & Tinoco 1973). 

A formação Ipubi representa a primeira camada sedimentar na porção oeste da 

bacia, sobre o embasamento pré-cambriano. Na porção leste, essa formação está 

depositada sobre a Formação Crato. É a camada de maior importância econômica da 

Bacia do Araripe por conter o mineral gipsita, utilizado na região para fabricação do 

gesso. 

 Essa formação é constituída de evaporitos, principalmente por gipsita e anidrita e 

possui uma espessura média de 30 metros, com leitos de folhelhos escuros, cinza e verdes 

intercalados subordinamente. Segundo Silva (1983, 1988) esta formação representa o 

clímax de uma seqiiência sedimentar em um lago interior, cujas águas se tornaram 

progressivamente salinas devido à crescente evaporação. "Neste ambiente, gipsita e 

andrita se precipitaram em salinas e em planícies do tipo "sabka". (Silva, 1988). Berthou 

et al.,(1988) também admite um ambiente lacustre para estes evaporitos. A grande 

expansão lacustre do final do Aptiano se encerrou com o desenvolvimento da discordância 

prévia à sedimentação dos evaporitos da Formação Ipubi. 

Segundo Assine (2007), a descontinuidade das camadas, a existência de 

intercalações de folhelhos portadores de conchostráceos e a íntima associação com 

folhelhos pirobetuminosos pretos, ricos em ostracodes não-marinhos e fragmentos 

vegetais carbonificados, apontam no sentido de que a paleogeografia não era a de uma 

ampla bacia evaporítica marinha. A interpretação assumida é de que os evaporitos 

foram originados em ambientes costeiros (supramaré), sujeitos a variações relativas do 

nível do mar, em condições de clima árido a semi-árido. 

 A formação Romualdo é referente ao antigo Membro Romualdo de Beurlen 

(1971) e a Formação Santana de Martill (1993), é caracterizada pela presença de um 

horizonte contendo concreções calcíferas, sendo uma camada de grande importância 

paleontológica pelos fósseis encontrados dentro dessas concreções. 

É composta por arenitos interestratificados com folhelhos e margas na parte 

inferior, e para o topo o empilhamento é transgressivo e os arenitos costeiros cedem 

lugar a uma seção de folhelhos verdes, ricos em ostracodes (Assine, 2007). 
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Os folhelhos e margas, são de coloração cinza - esverdeada e bastante fossilíferos. 

Os calcários são normalmente argilosos, fossilíferos e têm ocorrência predominante 

na parte superior da unidade. Petrograficamente, as concreções contêm calcário micrítico 

finamente laminados (espessura < 1 mm), concordante com as camadas de folhelhos 

(Neumann & Cabrera, 1999). O nível de concreções fossilíferas ocorre em toda a bacia, 

sendo um importante marco estratigráfico e possível registro de evento de mortalidade 

em massa. Alguns metros acima do nível dessas concreções destaca-se a existência de 

uma camada de coquinhas, que pode atingir um metro de espessura (Assine, 2007).  

Maisey (1991), afirmou que os resultados dos estudos dos fósseis de peixes 

encontrados nessa formação não indicam um ambiente específico, marinho ou não-marinho. Já 

Viana (1993), concorda com a origem lacustre dessa formação, exceto pela camada de 

margas e calcários, com cerca de 12 metros de espessura, na parte superior da coluna, 

contendo conchas de gastrópodes e bivalves, e  equinóides (Beurlen, 1966) que 

evidenciam sedimentação marinha. 

A sequência pós-rifte II corresponde aos depósitos aluviais neocretáceos da bacia, 

pertencente ao Grupo Araripe (Assine & Neumann, no prelo), de idade Albiana-Cenomaniana 

e compreende as Formações Araripina e Exu. 

Assine (2007), propôs a denominação Formação Araripina para representar o 

membro inferior da Formação Exu, restrita apenas a porção oeste da Bacia do Araripe, e 

recebendo esta denominação por apresentar suas melhores exposições aos arredores da 

cidade de Araripina. 

Trata-se de uma associação de fácies heterolíticas, caracterizada por grande 

diversidade de litotipos. É constituída por ritmitos compostos por arenitos finos e 

lamitos com laminação plano-paralela, de coloração avermelhadas, arroxeadas e 

amareladas, podendo conter estruturas de sobrecarga, como pseudonódulos e almofadas 

e estruturas em chama. Segundo Assine (1992), os ritmitos são interpretados como 

produto de fluxo laminar não confinado, com transporte predominantemente por 

suspensão nos períodos de aumento da descarga fluvial. Os arenitos lenticulares 

representariam fácies de canais distributários, que progressivamente se dissipariam nas 

porções distais, conseqüência de diminuição da declividade. 

 A sequência de siltitos, argilitos e arenitos finos argilosos bem estratificados, 

exibe estruturas sedimentares do tipo marcas onduladas, laminações cruzadas e, 

eventualmente, estruturas de fluidização. Esta seção apresenta contato gradacional com a 



41 

 

Formação Romualdo, já observado por autores anteriores (Beurlen, 1963; Mabesoone & 

Tinoco, 1973), que preferiram classificá-la como um membro inferior da Formação Exú. 

A disponibilidade de fração areia muito fina nessa formação, resulta em 

acamamento lenticular (linsen) e ondulado (wavy), ou mesmo constitui níveis de 

arenitos argilosos finos a muito finos, que se apresentam em camadas centimétricas a  

decimétricas, com laminação cruzada cavalgante.  

Segundo Assine (1992), uma característica marcante é a presença freqüente de 

truncamentos na estratifícação, constituindo diastemas angulares internos à unidade. 

Interpretados como gerados durante a intervalos, os ritmitos podem apresentar-se com 

dobramentos convolutos, por deformação penecontemporânea. Em outros, apresentam-

se rompidos formando brechas intraformacionais, com contatos erosivos por sobre as 

litologias subjacentes. 

Os sedimentos da associação heterolítica são interpretados como depositados em 

planícies distais de leques aluviais, onde a área efetiva de sedimentação permaneceu 

freqüentemente saturada de água, de forma que feições de exposição, tais como gretas 

de ressecação, não são comuns (Assine, 1992). 

Encerrando a Sequência Pós-Rifte II está a Formação Exu que recobre as 

formações Araripina e Santana sobre uma superfície erosional formando uma 

discordância angular, de baixo ângulo. Na ausência dessas formações, repousa 

diretamente sobre o complexo do Embasamento, em discordância litológica. 

É constituída por uma sequência monótona de arenito vermelhos, friáveis, 

argilosos, de granulometria variável, geralmente caulínicos. Possui intercalações de 

arenitos grosseiros, conglomeráticos e friáveis. Essas litologias estão localizadas em 

bancos de acamamento grosseiro, com estratificações cruzadas (Ponte & Appi, 1990). 

Seu ambiente deposicional é constituído por um sistema fluvial entrelaçado e 

meandrante com associação de fácies psamíticas que registra o recobrimento das 

planícies aluviais argilosas por sedimentos tipicamente fluviais. Apresentando-se em 

ciclos com granodecrescência ascendente, dados por níveis seixosos na base seguidos 

de arenitos grossos, em meio aos quais ocorrem fácies lamíticas de planície de 

inundação (Assine, 1992).  

A espessura da Formação Exu, varia de 150 a 200 metros na parte leste da 

Chapada do Araripe a cerca de 100 metros na sua extremidade oeste, podendo atingir 
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espessuras maiores nos locais onde a formação recobre os baixos estruturais da 

bacia tectônica neocomiana.  

II.4.c. Coberturas Superficiais Cenozóicas 

 

As coberturas de sedimentos cenozóicos ocorrem em várias porções do Estado 

de Pernambuco, representados por Coberturas Terciárias, pelo Grupo Barreiras e por 

sedimentos quaternários de diversas origens (CPRM, 2001). 

Na região oeste do estado encontram-se depósitos elúvio-coluviais, terço-

quaternários, que constituem extensas coberturas de sedimentos consolidados a pouco   

inconsolidados, de composição areno-síltica a arenoargilosa, localmente  laterizados 

e/ou com porções carbonáticas. Nas partes inferiores destes depósitos podem também 

ocorrer horizontes conglomeráticos. 

As coberturas cenozoicas na Bacia do Araripe Pernambucano ocupam faixas 

bastante significativas, representadas por extensas áreas irregulares que se distribuem 

por toda bacia (Figura 17). 

Figura 17. Coberturas Cenozóicas Superficiais próximas à Bacia do Araripe. CPRM (2001, 

adaptado). 
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II.5. Paleontologia Regional 

 

A Bacia do Araripe possui grande importância científica pelo registro fossilífero 

encontrado em suas rochas, são fósseis que viveram há cerca de 110 milhões de anos, 

no período Cretáceo da era Mesozóica. Esses fósseis são conhecidos mundialmente por 

exibirem excelente estado de preservação, conservando tecidos moles como fibras 

musculares, pele sobre escamas, parede estomacal, aparelho branquial com artérias e 

veias e ovário com ovos em seu interior. 

A formação Romualdo da bacia se destaca na paleontologia pela abundância de 

fósseis, onde no membro Romualdo é encontrado uma grande quantidade e diversidade 

de peixes, incluindo tubarões e raias, répteis (quelônios, crocodilomorfos, dinossauros e 

pterossauros), invertebrados (moluscos e crustáceos) e plantas (troncos, folhas e 

frutificações) (Kellner, 2002). Na formação Crato os fósseis são diversificados, 

incluindo invertebrados (ostracodes, conchostráceos, insetos, aracnídeos, biválvios e 

gastrópodes), vertebrados (actinopterígios, celacantos, pterossauros, quelônios, 

crocodilianos, lagartos, aves e anuros) e vegetais (algas, gimnospermas e 

angiospermas), além de icnofósseis (coprólitos, pistas de invertebrados e estramatólitos) 

e palinomorfos (Viana, 2002). 

Os primeiros estudos fossilíferos da Bacia do Araripe se deu através de 

descrições fossilíferas da Formação Santana onde foram registrados espécies de peixe  

no Membro Romualdo (Santos, 1945) e no Membro Crato (Santos, 1947). A partir da 

década de 1960 intensificaram-se os estudos na bacia, e diversas outras espécies de 

fósseis foram encontradas. Beurlen (1963) descreveu alguns moluscos e os equinoides, 

que apontavam para uma influência marinha no topo da Formação Santana. E ainda, 

Santos (1968) que descreveu o primeiro peixe cartilaginoso, a raia Rhinobatos beurleni. 

A partir disso, os achados paleontológicos começaram a refletir a grande 

diversidade biológica da Formação Santana, abordando vários grupos fósseis (Carvalho, 

2005), como vegetais (Duarte & Japiassu, 1971); copépodes (Cressey & Patterson, 

1973); carófitas (Silva, 1975); ostracodes e insetos (Bate, 1972); polens (Lima, 1978); 

novos peixes (Santos, 1970);  e tartaruga (Price, 1971). Trabalhos sobre resinas (Castro 

et al., 1970) e paleoecologia (Mabesoone & Tinoco, 1973) foram também realizados. 
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No Membro Romualdo, Viana et al. (1989), assinalou restos vegetais 

carbonizados, ostracodes, peixes e coprólitos em camada de folhelhos pirobetuminosos. 

Foram descritos caranguejo (Martins-Neto, 1988), tubarão (Brito & Ferreira, 1989), e 

diversas espécies de peixes (Santos, 1990; Figueiredo & Gallo, 2004), actinopterígios  

(Santos, 1985) e os celacantídeos  (Campos & Wenz, 1982) (Figura 18). Foram 

estudados ainda um novo crocodiliano e vários gêneros de pterossauros, (Kellner, 1984, 

1987; 1989).   

 

 

Figura 18. Assembléia da Formação Santana. (Maisey, 1991). 

No Membro Crato Foram descritos um escorpião e diversos insetos (Campos, 

1986; Pinto & Purper, 1986), uma pena de ave (Martins-Neto & Kellner, 1988) e um 

anuro (Kellner & Campos, 1986). Foram registradas ainda gimnospermas e 

angiospermas (Barreto et al., 2000). 

Além destes, em Naish et al (2004) foi descrita uma espécie de dinossauro do 

grupo dos Coelurosauria na concreção calcária da Formação Santana, esta espécie foi 

nomeada de Mirischia asymmetrica (Figura 19), a sua descrição anatômica foi feita 

através de fragmentos encontrados da coluna vertebral, pelvis, fêmur, tíbia e fíbula 

dentro no município de Araripina, PE. 
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Figura 19. Reconstrução do esqueleto dos Compsognathus com os elementos conhecidos de 

Mirischia asymmetrica em pontilhado. Diagrama por cortesia tipo de Gregory S. Paulo em 

Naish et al (2004). 

 

II.6. Contexto Geomorfológico Regional 

 

A geomorfologia na área correspondente ao município de Araripina apresenta 

feições morfoesculturais que se originaram a partir da influência de processos erosivos e 

deposicionais influenciados pela geologia regional, que corresponde à Bacia do Araripe 

e ao embasamento pré-cambriano da Província Borborema. Sendo assim, o município 

está inserido no contexto de duas unidades geoambientais diferentes, a Chapada do 

Araripe, ao norte, e a depressão sertaneja, ao sul. 

 As formações superficiais relacionadas à Bacia do Araripe são a Chapada do 

Araripe, constituída pelas sequências do pós-rifte, e os morros testemunhos, 

representando relevos residuais do período em que a chapada abrangia uma maior área. 

Relacionadas a chapada surgem outras feições comuns na área, como escarpa erosiva, 

encosta e pedimentos. 

A Chapada do Araripe consiste em uma feição geomorfológica alongada na direção 

EW, de topo plano mergulhante suavemente para oeste com gradiente topográfico 

variando de 960 m na parte oriental, município de Jardim - CE, a 760 m na parte 

ocidental, município de Araripina - PE.  A chapada possui largura variável entre 50 e 70 

km, de norte a sul, e seu comprimento chega a 180 km no sentido leste-oeste (Figura 

20). 
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 Figura 20. Localização de Araripina em relação à Chapada do Araripe. 

A escarpa e o talude, com encostas, constituem-se no limite da chapada para se 

chegar à Depressão Periférica. A escarpa pode ser descrita como um relevo íngreme de 

transição brusca, com declividade acentuada, geralmente maior que 45°, onde 

predomina a erosão ou o desgaste das rochas e do solo (Araújo, 2004).  

Segundo Morais Neto et al., (2006), a topografia da Chapada do Araripe é 

atribuída a um período de soerguimento relacionado (ou imediatamente posterior) ao 

evento de resfriamento do Neocretáceo, iniciado por volta de 100 - 90 Ma (Figura 21). 

Já a configuração do relevo atual é atribuída a processos de denudação e erosão 

diferencial cujos efeitos poderiam estar registrados pelo evento de resfriamento do 

Cenozóico, entre 40 - 0 Ma. O lento soerguimento epirogênico regional, resultante da 

flexura da margem continental (Neumann, 1999), expôs as seqüências sedimentares 

pós-rift, sobretudo o Grupo Santana (Aptiano-Albiano) e a Formação Exu, sobre as 

quais se estruturou esta unidade. 

Segundo Araújo (2004), a chapada apresenta em sua dinâmica superficial uma 

estabilidade predominante, marcada pelo material geológico permeável (arenito), pelos 

latossolos de média ou grande profundidade (2m), pela maior tendência a infiltração do 
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que para o escoamento, baixa declividade (inferiores a 3%) e pela cobertura vegetal 

mais densa. 

 

 

Figura 21. Evolução hipotética da Bacia do Araripe confrontada com os eventos térmicos 

determinados pela análise de traços de fissão em apatita em Morais Neto et al., (2006)  

(modificado de Ponte & Ponte Filho, 1996). 

  

A depressão sertaneja é caracterizada por uma superfície de pediplanação 

suavemente ondulada sob embasamento pré-cambriano que teve origem a partir da 

coalescência dos pedimentos, que se alastraram por conta dos longos períodos de semi-

aridez que constitue as superfícies arrasadas do Nordeste. Acompanha a direção da 

calha do Rio São Francisco, iniciando no Norte de Minas Gerais, e terminando próximo 
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da foz do mesmo rio. Em termos geológicos caracteriza-se por apresentar uma litologia 

diversificada. 

Na depressão predomina o intemperismo físico representado pela desagregação 

das rochas. A dilatação e contração produzem sedimentos de granulação variada e, 

muitas vezes, dá origem a blocos e matacões. Os solos são rasos e pouco consistentes, 

devido ao reduzido teor de matéria orgânica produzido por escassa vegetação e à 

deficiência de sua incorporação ou transformação em húmus (Araújo, 2004). 

Em meio a superfície do embasamento pré-cambriano próximo a chapada, 

ocorre algumas unidades de relevos residuais, que outrora estavam conectados com a 

Chapada do Araripe e foram separados pela erosão regional, mas que representam cotas 

altimétricas e composição ainda similares (Figura 22). 

Figura 22. Relevo residual da Chapada do Araripe, Araripina – PE. 

 

II.7. Aspectos Climáticos Regionais 

O clima predominante na área é o do tipo BSh, segundo a classificação de Köppen, 

caracterizado por climas áridos, com altas temperaturas  e  chuvas de verão. A temperatura ao 

longo do ano varia com máximas de 30 a 34°C e mínimas de 19 a 23°C (Figura 23) e as taxas 

de evapotranspiração excedem a soma dos valores mensais de precipitação. 

As normais climatológicas do município de Araripina mostram que a 

precipitação distribui-se com predominância de chuvas nos meses de dezembro a abril 

(Figura 24). Essas chuvas são caracterizadas por aguaceiros torrenciais que podem 

desencadear processos intensos de erosão na área. Nos meses entre maio e outubro há 

uma escassez de chuvas, apresentando um período seco de estiagem, típico do clima 

semi-árido predominante na região. 



49 

 

 

Figura 23. Temperatura e Precipitação em Araripina, PE em 2013. Fonte: SOMAR, 2013. 

 

 

A topografia concedida pela Chapada do Araripe permite uma diferenciação 

climática nas áreas de topo com maiores cotas altimétricas e nas áreas de pediplano com 

cotas mais baixas, ocorrendo os maiores índices pluviométricos na porção leste da 

chapada, a barlavento, caracterizada pelo fenômeno das chuvas orográficas. Resultando 

a porção oeste da chapada o efeito de sotavento, com as condições mais severas nos 

limites dos três Estados.   

O fenômeno das chuvas orográficas proporcionado pelo relevo da Chapada do 

Araripe pode ser visualizado pelas isoietas da porção oeste da chapada (Figura 25), o 

município de Araripina, localizado nas encostas da elevação, registra pluviometria em 

torno dos 650 mm de médias anuais; enquanto Ouricuri, no pediplano, só alcança cerca 

de 590 mm. Sobre a Chapada, algumas localidades dos municípios de Ipubi e Exu 

podem apresentar médias em torno dos 850, chegando até a 900 mm, com cerca de 300 

mm de amplitude pluviométrica, se comparada ao pediplano. 

Segundo a classificação de Thornthwaite, o clima da Chapada situa-se entre o 

semi-árido e o seco-subúmido, com deficiência hídrica anual inferior aos 400 mm no 

topo da Chapada. Na sede de Araripina, sopé da Chapada, a deficiência hídrica é pouco 

superior aos 600 mm anuais; já em cima da Chapada, no mesmo município, é inferior 

aos 400 mm. Em Ipubi, sede, localizada na encosta, chega aos 435 mm e na Serra das 

Tabocas, distrito de Pedro Mateus em Exu, essa deficiência é de apenas 328 mm anuais 

(Mello, 1988). 
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Figura 24. Dados Climatológicos do município de Araripina, PE. Fonte: SOMAR, 2013. 

   

 
Figura 25. Isoietas na porção oeste da chapada do Araripe (Mello, 1988). 

 

 

 

 

III – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

III.1. Levantamentos Bibliográficos  
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 Para a realização do estudo foram realizados levantamentos bibliográficos acerca 

do tema de geodiversidade, geoconservação e mapeamento geomorfológico, assim 

como levantamentos cartográficos para utilização de mapas base. 

III.2. Estudos em Laboratório 

O diagnóstico paleontológico que ocorreu no Laboratório de Preparação de 

Amostras e no Laboratório de Paleontologia (PALEOLAB-DGEO-CTG-UFPE), com a 

limpeza, triagem, identificação e catalogação dos achados e inclusão de alguns 

exemplares na Coleção Científica Paleontológica do Departamento de Geologia da 

Universidade Federal de Pernambuco (Figura 26). 

 

 

Figura 26. Triagem de achados fossilíferos, Laboratório de Paleontologia – UFPE. 

 

 Para os mapeamentos realizados foram utilizados softwares de 

geoprocessamento, fotografias aéreas, imagens de radar, imagens de satélite e cartas 

topográficas. 

A representação dos resultados obtidos foi mapeada em ambiente SIG (Sistema de 

Informações Geográficas) através do softaware  ArcGIS 9.3, onde foram trabalhadas 

imagens de radar SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) com a união das folhas 

SB-24-Y-D e SB-22-Y-C de resolução espacial de 90 metros e sistema de coordenadas 

geográficas datum WGS-84, na escala regional de 1:250.000. Através da imagem obtida 
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com as folhas SRTM foram extraídos dados morfométricos, altimétricos e de 

declividade. 

A análise do ângulo de inclinação das feições e direção de queda dos sedimentos 

foi interpretada com o auxílio do software Global Mapper 12 (BLUE MARBLE 

GEOGRAPHICS, 2011), através da funcionalidade Slope Direction Shader, sendo 

importante no conhecimento da orientação dos fluxos na área, que constitui uma 

informação de relevância em uma bacia sedimentar. 

As imagens obtidas por sensoriamento remoto foram interpretadas com base nos 

seguintes elementos de interpretação: textura, tamanho, forma, sombra, altura, 

inclinação, padrão e localização. 

 Para a fotointerpretação foram utilizadas fotografias aéreas obtidas através da 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, em escalas de 1:70.000 e de 

1:30.000, e foram analisadas através do método de estereoscopia óptica e através de 

anaglifos extraídos do software AnaMaker 3D - Anaglyph Maker. 

III.3. Trabalhos de Campo 

Ao longo do mestrado foram realizadas duas idas à campo com o objetivo de 

estudar o relevo e visitar afloramentos afim de coletar informações paleontológicas e 

geológicas, além de reconhecer a hidrologia e os elementos dos recursos minerais 

explorados no município, onde foram visitadas várias mineradoras. O primeiro campo 

foi realizado entre os dias 1 a 14 de dezembro do ano de 2011, e o segundo campo entre 

os dias 20 e 26 de agosto do ano de 2012. 

Os afloramentos visitados e a trajetória percorrida em campo foram 

representados por pontos no mapa da figura 27, onde os pontos de cor vermelha 

simbolizam os afloramentos onde foram encontrados fósseis, os de cor verde as 

mineradoras visitadas, e os de cor amarela toda a trajetória percorrida e estudada em 

campo. As coordenadas dos pontos podem ser encontradas no Anexo I. 

Em campo foram utilizadas câmeras fotográficas para registro de paisagens, o 

auxílio de GPS da marca Garmin 76CSx e uma bússola The Brunton, além dos mapas 

temáticos preparados em gabinete. 
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Figura 27. Pontos visitados em Araripina – PE. 

III.4. Mapeamento e Levantamento Cartográfico 

III.4.A. Mapa Geológico 

Para a confecção do mapa geológico de Araripina,PE na escala de 1:100.000, foi 

adotado como base o Mapa Geológico do Estado de Pernambuco (CPRM, 2001). 

Somando-se, foram realizados estudos de campo na área para verificação dos dados 

contidos no mapa, e algumas mudanças de limite são sugeridas neste trabalho. 

III.4.B. Mapa Geomorfológico 
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 Para a realização do mapeamento geomorfológico foram utilizados dados 

extraídos de imagens de radar (SRTM) e de satélite, além das cartas topográficas das 

Folhas Ouricuri SB.24-Y-D-IV, Simões SB.24-Y-C-VI, Fronteiras SB.24-Y-C-III e 

Campos Sales SB.24-Y-D-I, de escala de 1:100.000. O mapa geológico também foi 

utilizado como base, e trabalho de campo complementaram o estudo. 

A metodologia utilizada no mapeamento é fundamentada no conceito de 

morfoestrutura e morfoescultura e classificação taxonômica do relevo definida por Ross 

(1992). Esta concepção metodológica de Ross (1992) considera seis táxons distintos 

para um mapeamento geomorfológico de detalhe. Neste trabalho a escala utilizada para 

o mapeamento foi de 1:100.000 permitindo a classificação do relevo até o 4º Táxon. 

Para os dados de hidrografia foi utilizado o Mapa de Geodiversidade do Estado de 

Pernambuco do CPRM (2010), onde foi extraído os dados de drenagem referentes ao 

município de Araripina,PE, e conferidos em campo posteriormente. 

III.4.C. Mapa de Paleontologia 

O mapa de paleontologia consiste nos pontos onde foram encontrados sítios 

fossilíferos em Araripina, PE. Para o mapeamento desses sítios foi realizado um 

levantamento no banco de dados do Laboratório de Paleontologia – UFPE, a fim de se 

obter os pontos onde já foram encontrados esses sítios anteriormente. Somando-se a 

isto, através de idas a campo, foram encontrados novos sítios fossilíferos ainda não 

conhecidos. O mapa paleontológico final do município de Araripina é o mapeamento 

geográfico de todos esses pontos, ou seja, os pontos adquiridos pelo banco de dados do 

Laboratório de Paleontologia – UFPE mais os novos pontos encontrados em idas ao 

campo, representando um total de 21 pontos. 

III.4.D. Mapa de Recursos Minerais 

O Mapa de Recursos Minerais do município de Araripina,PE foi realizado através 

das informações do Mapa de Geodiversidade do Estado de Pernambuco, escala 

1:500.000 do CPRM (2010), onde contém os pontos onde são encontrados substâncias 

minerais e minerais industriais. Em campo foram visitadas e reconhecidas 14 

mineradoras na área, essas mineradoras foram mapeadas e entraram no mapa de 
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recursos minerais pela extração de gipsita. O mapa final de recursos minerais em 

Araripina consiste no mapeamento geográfico de todos esses pontos. 

III.4.E. Mapa de Solos 

O Mapa de Solos foi obtidos através do Mapa Exploratório-Reconhecimento de 

Solos do Município de Araripina, PE na escala de 1:100.000 disponibilizado pelo 

Embrapa Solos (2000). 

III.5. Índice de Geodiversidade 

Na confecção do mapa do Índice de Geodiversidade (IG) foi utilizada a 

metodologia de Pereira et al. (2013) aplicada a uma abordagem municipal com os 

devidos ajustes necessários. Ess índice expressa, da forma mais equilibrada possível, o 

conjunto dos aspectos que compõem a geodiversidade de um território sem a 

necessidade de utilizar ou privilegiar bases litológicas, geomorfológicas ou outras.  

Deste modo, é definido uma grade a ser sobreposta ao município de Araripina 

na escala de 1:100.000, onde em cada quadrícula serão contados os elementos da 

geodiversidade individualmente, obtendo-se assim os Índices de Geologia, 

Geomorfologia, Paleontologia, Pedologia e de Recursos Minerais, sendo posteriormente 

somados para se obter o valor do IG e com isso será confeccionado o mapa de isolinhas 

de igual valor de geodiversidade. 

 

III.5.A. Escala 

 A escala de representação define o nível de detalhe do mapeamento dos dados 

disponíveis, no Mapa do Índice de Geodiversidade em Araripina, PE a escala escolhida 

para o mapeamento do município de Araripina foi a de 1:100.000, considerada o 

suficiente para demonstrar os dados requeridos para os valores de geodiversidade na 

área. 

III.5.B. Grade 

 A grade é o conjunto de quadrículas sobrepostas ao mapa final, ela é de essencial 

importância no mapeamento do índice de geodiversidade de uma área, pois define o 

valor final dentro de cada quadrícula.  Sendo assim, quanto maior o tamanho das 
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quadrículas maior o índice de geodiversidade dentro dela, e quanto menor o tamanho, 

menor o índice de geodiversidade dentro dela. 

 Portanto, a escolha da grade é fundamental para a avaliação da geodiversidade 

em uma área. No presente estudo foram testados tamanhos de grades diferentes até se 

chegar ao valor de 5 x 5 km, considerado o valor que oferece o resultado mais preciso 

na área, sem detalhar e sem generalizar os dados.  

 Em comparação a metodologia utilizado por Pereira et al., (2013), que utilizou 

um tamanho de grade de 25 x 25 km, onde a soma dos índices de geologia e de 

geomorfologia em cada quadrícula ficou entre os valores de 1 a 11, no mapeamento 

realizado neste trabalho os valores encontrados dentro de cada quadrícula de 5 x 5 km 

em Araripina resultados da soma dos índices de geologia e geomorfologia variou entre 

os valores de 1 a 13.  

 Na sobreposição da grade sobre o município de Araripina é mostrada na Figura 

28, onde resulta em um total de 98 quadrículas nomeadas e, onde serão posteriormente 

calculados individualmente seus valores de IG. 

III.5.C. Índice Geológico 

O Índice de Geologia foi calculado com base no Mapa Geológico do Município 

de Araripina – PE confeccionado neste trabalho, na escala de 1:100.000. O mapa 

contém informações litológicas, estratigráficas e estruturais.  

No cálculo para se obter o valor do Índice de Geologia, foi definido 1 ponto para 

cada litologia existente dentro da quadrícula, assim como 1 ponto para cada unidade 

estratigráfica aflorante, em Araripina essas unidades são a Formação Exu e a Formação 

Santana da Bacia do Araripe. E ainda, mais 1 ponto se na quadrícula tiver alguma 

unidade estrutural, no caso de Araripina essas unidades são as zonas de cisalhamento. 
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Figura 28. Grade utilizada para avaliação do IG em Araripina, PE. 

 

III.5.D. Índice Geomorfológico 

O Índice de Geomorfologia é a soma dos sub-índices Relevo e Hidrografia. O 

sub-índice Relevo é calculado com base no Mapa Geomorfológico de Araripina, 

confeccionado neste trabalho na escala de 1:100.000. Este mapa fornece informações 

sobre as principais características geomorfológicas nesta escala, onde foi subdividido 

em 4 Táxons de classificação do relevo. Na contagem do sub-índice Relevo serão 

utilizados os 3 primeiros táxons, a seguir: Unidades Morfoestruturais; Unidades 

Morfoesculturais; e Unidades Morfológicas. 

Em Araripina é possível encontrar 2 Unidades Morfoestruturais, a Bacia 

Sedimentar do Araripe e os Terrenos Pré-cambrianos, 3 Unidades Morfoesculturais, 
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Planalto do Araripe, Depressão Sedimentar e a Depressão Sertaneja, e 4 Unidades 

Morfológicas. 

O cálculo do sub-índice relevo é estabelecido da seguinte forma: 1 ponto para 

cada Unidade Morfólogica, mais 1 ponto para cada limite entre as Unidades 

Morfoestruturais. Esse último ponto é incluído dentro da avaliação devido às alterações 

morfológicas que resultam do contato destas unidades principais. 

Pereira et al., (2013), propôs o sub-índice Hidrografia pela influência da mesma 

nas características geomorfológicas. O mapa da Hidrografia de Araripina foi obtido 

através do Mapa de Geodiversidade do Estado de Pernambuco (CPRM, 2010), o qual 

foi averiguado através de idas à campo.  

Na metodologia utilizada por Pereira et al., (2013), este sub-índice baseou-se 

nos sistemas de ordenamento de fluxo de Strahler (1952; 1957), onde o menor nível de 

hierarquia é atribuído aos rios menores, enquanto que aos rios maiores é atribuído o 

valor de 5 pontos, ex: Rio Paraná, no Estado do Paraná, esse valor também é atribuído a 

lagos e áreas costeiras. Deste modo, calculou o valor do sub-índice Hidrografia como a 

metade do máximo nível hierárquico dos rios que ocorrem em cada quadrícula, 

arredondado o valor. Por conseguinte, uma pontuação de 3 (5/2 = 2,5  3) foi dada a 

quadrículas contendo grandes rios, lagos e áreas costeiras, uma pontuação de 2 (4/2 = 2, 

3/2 = 1,5  2) para quadrículas contendo rios de médio porte, e uma pontuação de 1 (2/2 

= 1, 1/2 = 0,5  1) as quadrículas com rios menores. A pontuação de 0 é atribuído as 

quadrículas em que nenhum elemento hidrológico está representado. 

Na contagem do sub-índice Hidrografia em Araripina, houve apenas rios de 

pequeno porte, do tipo intermitentes. Portanto foi atribuído o valor de 1 ponto para cada 

qaudrícula que conter rio. 

III.5.E. Índice Paleontológico 

Para a contagem do Índice de Paleontologia foi utilizado o mapeamento dos 

sítios fossilíferos no município de Araripina realizado neste trabalho. Estes sítios foram 

classificados de acordo com os fósseis encontrados, sendo divididos em 3 grupos: 

fósseis vertebrados (peixes), fósseis invertebrados (moluscos, crustáceos e equinoides) e 

fósseis vegetais (Troncos de Gimnosperma), onde para cada grupo encontrado em cada 
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quadrícula que contem sítios fossilíferos é somado 1 ponto. Nas quadrículas que 

continham mineradoras foi calculado 1 ponto para fósseis vertebrados. 

III.5.F. Índice de Solos 

O Índice de Solos é contado através dos diferentes tipos de solos encontrados em 

cada quadrícula, valendo 1 ponto cada um. Para tal, foi utilizado o Mapa Exploratório-

Reconhecimento de Solos do Município de Araripina, PE na escala de 1:100.000 

disponibilizado pelo Embrapa Solos (2000), contendo 7 tipos de solos diferentes dentro 

do município. 

III.5.G. Índice de Recursos Minerais 

 Para o cálculo do Índice de Recursos Minerais foi utilizado o Mapa de Recursos 

Minerais do Município de Araripina, PE confeccionado neste trabalho na escala de 

1:100.000. O mapa contem informações sobre os minerais industriais, substâncias 

minerais e localização das mineradoras de gipsita. 

 A contagem deste índice é feita valendo 1 ponto para cada ocorrência de 

minerais na quadrícula, as mineradoras são contabilizadas como ocorrências do mineral 

industrial gipsita. As ocorrências repetidas na quadrícula não são somadas. 

III.6. Mapa de Índice de Geodiversidade 

 A partir da soma dos Índices de Geodiversidade em cada quadrícula, pode-se 

obter valores entre 3 e 18 e a partir destes utilizou-se isolinhas para unir as quadrículas 

de igual valor. 

 No Mapa do Índice de Geodiversidade do Estado do Paraná (Pereira et al., 

2013), os valores obtidos foram distribuídos em cinco classes de geodiversidade, 

divididos em: muito baixo; baixo; médio; alto; e muito alto, para tal usou um intervalo 

no valor de 5. 

 Neste trabalho, os valores obtidos no Mapa do Índice de Geodiversidade de 

Araripina, PE, seguiram esta divisão de 5 classes, porém devido a escala adotada, 

optou-se por um intervalo de 3 pontos entre as classes, para que deste modo os valores 

representem mais a realidade  de uma escala de maior nível de detalhe. Sendo assim, é 

sugerido neste trabalho o valor de 5 pontos para o primeiro intervalo representado pelo 
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valor Muito Baixo. Portanto, o intervalo utilizado para a divisão das classes neste 

trabalho é apresentado na tabela 1. 

Tabela 1. Classes do Índice de Geodiversidade em Araripina, PE. 

Classificação Índice de Geodiversidade 
Muito baixo < 5 

Baixo 6 – 8 

Médio 9 – 11 

Alto                         12 – 14 
Muito Alto >15 
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IV – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

IV.1. Conceito de Geodiversidade 

  

 Geodiversidade é um termo que vem sendo discutido por muitos autores a fim de 

definir quais são os elementos que constituem o termo. Em geral esses elementos levam 

em consideração: a geologia, com a litologia, paleontologia e estruturas tectônicas; a 

geomorfologia; drenagens; e recursos minerais, variando um pouco com relação a cada 

autor. 

Segundo Gray (2004), o termo “Geodiversidade” começou a ser usado por 

geólogos e geomorfólogos na década de 1990 para descrever a variedade dentro da 

natureza abiótica, sendo discutida pela primeira vez na Conferência de Malvern sobre 

convervação geológica e paisagística de 1993.  

Johansson (2000) definiu geodiversidade como a variação do complexo de 

rochas, depósitos não consolidados, formas e processos que formam as paisagens, 

podendo ser descrita como a diversidade de fenômenos geológicos e geomorfológicos 

numa zona definida. 

 Gray (2004) definiu Geodiversidade como a gama natural de processos 

geológicos (rochas, minerais, fósseis), geomorfológico (forma da terra, processos) e 

características do solo, incluindo ainda os conjuntos, relações, propriedades, 

interpretações e sistemas.  

Embora a conservação da geologia e geomorfologia tenha sido praticada por 

mais de 100 anos, ainda existe uma confusão com relação a conservação da 

geodiversidade e da biodiversidade, quando se fala em conservação do meio ambiente 

apenas o último é lembrado (Gray 2004; Milton 2002). 

De fato, os elementos da geodiversidade são essenciais para o desenvolvimento 

humano, desde os tempos pré-históricos quando os homens primitivos usavam cavernas 

como abrigos e rochas como ferramentas para sobrevivência. Atualmente o uso desses 

elementos é ainda mais explorado, seja como recursos básicos para matéria-prima ou 
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como fontes de energia, ou ainda aplicados em estudos na área de geologia médica, são 

inúmeros os usos dos recursos naturais, e isso é proporcionado graças às inúmeras 

diferenciações existentes dentro dos elementos da geodiversidade, o que faz desse 

planeta tão especial com relação aos demais conhecidos. 

O desenvolvimento da vida está fortemente ligado às condições abióticas, sendo 

a geodiversidade a base para o aumento e evolução da biodiversidade. E do mesmo 

modo a biodiversidade pode influenciar no meio abiótico. Portanto, programas de 

conservação para o século XXI têm enfocado de modo crescente o nível dos 

ecossistemas, entendendo que conservar biodiversidade equivale a conservar os 

elementos de paisagem (ICBP 1992). 

Geólogos e geomorfólogos viram no termo geodiversidade não só uma forma 

nova de pensar sobre o mundo abiótico, mas também como um meio de promover a 

geoconservação e colocá-lo a par com conservação da vida selvagem (Prosser, 2002). 

Stanley (2001) definiu geodiversidade como sendo o elo entre as pessoas, as 

paisagens e a cultura, a variedade geológica dos ambientes, fenômenos e processos que 

fazem com que essas paisagens, rochas, minerais, fósseis e solos forneçam o quadro 

para a vida na Terra. 

Segundo Kozlowsk (2004), a geosfera sofre mudanças a partir de 4 processos 

distintos, são: planetários, endogênicos, exogênicos, e antropogênicos, sendo este 

último de grande perturbação ao equilíbrio natural da litosfera. Sendo então necessário 

desenvolver uma estratégia de proteção à geosfera. 

Na literatura é comum a confusão entre os termos geodiversidade, 

geoconvervação e patrimônio geológico, visando isso Sharples (2002) salienta a 

importância de distinguir esses termos, definindo-os como: Geodiversidade é a 

qualidade que estamos tentando conservar; Geoconservação é o esforço de tentar 

conservá-la; Patrimônio geológico compreende exemplos concretos de que o que pode 

ser especificamente identificadas como de importância de conservação. 

Ainda, Pereira et al., (2013) Considera a geodiversidade como toda a variedade 

abióticos da natureza, património geológico o conjunto dos elementos mais relevantes 

Geodiversidade com particular importância para a educação, a ciência ou o turismo, 

enquanto geoconservação é um termo geral que abrange todas as etapas necessárias para 
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garantir a identificação, avaliação, conservação e promoção do património geológico. 

Afirma ainda que, a geodiversidade deve adquirir o respeito como uma ferramenta útil a 

sociedade, sendo avaliada de acordo a uma metodologia aceita. Só então ele pode ser 

totalmente utilizada para a natureza planejamento da conservação e do uso da terra, 

como a biodiversidade é atualmente.  

IV.2. Quantificação da Geodiversidade 

Na literatura foram utilizadas algumas tentativas de aplicação de métodos para a 

quantificação da geodiversidade (Kozlowski 2004; Carcavilla Urqui et al 2007;. Serrano 

& Ruiz-Flaño 2007; Jackova & Romportl 2008; Benito-Calvo et al. 2009; Hjort & 

Luoto 2010; Ruban 2010; Zwolinski 2010). Estes estudos fornecem uma primeira série 

de propostas para um método de avaliação, sendo cada método diferente entre si e com 

falhas de avaliação por não considerar na maior parte dos casos todos os elementos 

representantes da geodiversidade, além da dificuldade de se aplicar alguns métodos na 

prática. 

 Segundo Pereira et al., (2013) abordagens existentes para a avaliação da 

geodiversidade focam essencialmente na geomorfologia, citando Serrano & Ruiz-Flaño 

(2007) e Serrano et al. (2009), que propuseram o cálculo de um índice de 

geodiversidade baseado na relação entre uma variedade de elementos físicos (geológico, 

geomorfológico, hidrológico, solos) e da rugosidade e superfície de unidades 

geomorfológicas de acordo com a fórmula:  

|Gd = Eg R / Ln S|  

onde Gd = Índice de Geodiversidade; Eg = Número de diferentes elementos físicos em 

a unidade; R = Coeficiente de rugosidade da unidade; S = Superfície da unidade (km
2
); 

Ln = logaritmo neperiano. 

O resultado para cada unidade geomorfológica é uma escala semi-quantitativa, 

envolvendo cinco valores Geodiversidade, de muito baixo a muito alto. No entanto, uma 

tal abordagem Parece claramente o conceito de polarização no sentido de que 

geodiversidade do unidade geomorfológica. Além disso, a determinação do coeficiente 

de rugosidade envolvida não é compatível com a avaliação de grandes áreas 

geodiversidade (centenas ou milhares de quilômetros quadrados).  
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A metodologia proposta por Kozlowski (2004) avaliou quatro elementos 

principais: relevo, solos, águas superficiais e estrutura da paisagem, a fim de avaliar a 

geodiversidade da Polonia, variando em cinco classes que vão de muito baixo a muito 

alto. Nesta metodologia avaliação da geomorfologia se dá a partir de 3 subdivisões de 

revelo: energia do relevo, diversidade do relevo e preservação do relevo. A avaliação 

das águas superficiais é dada a partir de 5 subdivisões: nascentes, pantanal, lagos, rios, e 

qualidade da água. Enquanto que geologia é avaliado apenas pela diversidade, os solos 

através de agricultura e erosão, e a estrutura da paisagem através da diversidade e da 

impacto humano. 

Benito-Calvo et al. (2009) avaliou a geodiversidade da Península Ibérica 

utilizando como base classificações regionais morfométricas, morfoclimáticas e 

geológicas. Os autores concluíram que os maiores valores de diversidade estão 

relacionadas as áreas de orógenos colisionais dos Alpes e as cadeias do maciço pré-

cambriano-Paleozóico. Em contraste, as regiões associadas aos orógenos intraplacas 

acompanhadas por uma cobertura sedimentar possuem valores mais baixos. Os menores 

valores de Geodiversidade estão associadas com áreas Mesozóicas sem deformação 

tectônica significativa, como bem como bacias cenozóicos. 

Hjort & Luoto (2010) utilizou geologia, geomorfologia e hidrologia para avaliar 

geodiversidade em uma área de 285 km
2
 no norte da Finlândia, omitindo os dados de 

pedologia e topografia, empregando um sistema baseado em grade com quadrículas de 

500 x 500m. Por conta da escala, elementos como minerais também não foram 

considerados no estudo. Os autores concluíram que as áreas caracterizadas por alta 

geodiversidade ocorreram em paisagens topograficamente heterogêneas onde a erosão e 

processos de acumulação desempenham um papel importante no desenvolvimento da 

paisagem.  Concluiu ainda que o sistema baseado em grade mostrou ser uma abordagem 

adequada para mapeamento e quantificação de geodiversidade. 

Silva et al. (2001) visando analisar a biodiversidade de uma determinada área 

aplicou uma metodologia que contribui para avaliar a distribuição da diversidade 

ambiental, utilizando um modelagem de Sistema Geográfico de Informação para criar 

índices de diversidade de elementos da paisagem (índices de geodiversidade), sugeridos 

como indicadores de biodiversidade geral Na metodologia foi utilizado o Coeficiente de 

Sperman (CS) (Snedecor & Cochran 1967), onde foram analisados a vegetação, solos, 
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geologia, alinhamentos geologia e alinhamentos geomorfologia. Foram feitos pares de 

parâmetros em função do Mapa Geomorfológico: Solos / Vegetação (CS= 0,84); 

Geologia / Vegetação (CS= 0,76); e Geologia / Solos (CS= 0,80) onde as correlações de 

menor valor podem ter explicações diversas, desde a real ausência de correlação nos 

ambientes considerados até o efeito induzido pela própria natureza das variáveis, muitas 

delas de ocorrência (ou registro de ocorrência) restrita e/ou expressa por alinhamentos. 

Gray (2004), com o objetivo de avaliar a geodiversidade, utilizou 5 valores de 

classificação, são eles: valor intrínseco, valor cultural, valor estético, valor econômico, 

valor funcional, valor cientifico e educativo. Os mesmos serão discutidos a seguir:  

1) Valor Intrínseco – Este valor envolve dimensões éticas e filosóficas das relações 

entre sociedade e natureza, está relacionado ao valor da natureza por si só, ao 

valor natural independente dos valores utilitários para o homem. 

2) Valor Cultural - Corresponde à ligação cultural e/ou religiosa de uma sociedade 

com elementos da geodiversidade que a rodeia.  

3) Valor Estético – É representado pelo impacto visual causado por uma paisagem 

natural aos olhos do expectador. Está relacionado ainda ao uso da beleza 

proveniente desses cenários da natureza para diversos fins, sejam eles artísticos 

ou recreativos.  

4) Valor Econômico – Está relacionado à exploração dos recursos minerais e 

energéticos, além da utilização de elementos da geodiversidade (minerais, 

rochas, fosseis, gemas) na fabricação de artesanatos, jóias e componentes de 

decoração.   

5) Valor Funcional – Este valor pode ser encarado sob duas perspectivas: a 

primeira corresponde à Geodiversidade  in situ, de caráter utilitário para o 

homem, servindo de suporte para suas atividades; a segunda está relacionada ao 

valor da geodiversidade enquanto substrato para a sustentação dos sistemas 

ecológicos da superfície terrestre.  

6) Valor Científico e Educativo – O valor científico consiste no acesso e posterior 

análise de amostras representativas da geodiversidade, com o objetivo de 

permitir sua identificação e interpretação, de modo a buscar desvendar a história 

geológica da Terra. O valor educativo consiste em um conjunto de práticas 

educativas formais (âmbito escolar) e não-formais (público leigo em geral) que 
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viabilizem o contato direto entre a sociedade e os elementos da geodiversidade, 

trazendo o conhecimento cientifico, de forma didática, ao alcance de todos. 

(Brilha, 2005). 

Este tipo de classificação utilizada por Gray (2004) torna a avaliação subjetiva 

aos olhos do pesquisador, pelo fato de não se tratar de uma análise exata e quantitativa 

pode ocorrer variações de resultados, devendo ser utilizada apenas para fins de 

levantamento de dados superficiais, não podendo ser utilizada para estudos quantitativos 

da geodiversidade.  

 Manosso (2012), afirma que a seleção de elementos abióticos para compor uma 

avaliação quantitativa e de distribuição espacial da geodiversidade depende de cada 

trabalho e se o objetivo é apenas quantificar a diversidade ou não, entretanto alguns 

apontamentos podem ser considerados importantes como: a seleção de elementos que 

apresentam características mapeáveis e que, de fato, possam ser mensurados sob o 

aspecto da diversidade;  a escolha da escala de trabalho, tanto sob o aspecto do tamanho 

da área, unidades amostrais e a escala dos elementos; a sobreposição entre elementos 

que possam ser reflexos de suas características, como o comportamento de um sistema 

de drenagem fluvial que está controlado pela presença de alta diversidade de rochas. 

Manosso (2012), ainda cita os elementos que são usados nesse tipo de quantificação 

onde, além dos já citados, estão incluídos ainda “ambientes pretéritos” que representam 

os locais onde estão registrados características de paleoambientes na superfície. 

 

IV.3. Mapas de Geodiversidade  

 

 Mapa de Geodiversidade do Brasil  

 O Mapa de Geodiversidade do Brasil na escala de 1:2.500.000 publicado pelo 

CPRM (2006), constitui-se numa síntese dos grandes geossistemas formadores do 

território nacional, explicitando suas limitações e potencialidades, tomando-se por base 

a análise da constituição litológica da supra e da infra-estrutura geológica.  

No mapa foi abordado: Atrativos geoturísticos, sinalizando os sítios geológicos e 

paleontológicos e os parques geológicos do Brasil; Arranjos produtivos locais, com 

informações sobre substâncias minerais; Área de relevante interesse mineral, áreas 

protegidas e áreas especiais, com informações que vão de terras indígenas, substâncias 
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minerais à insumos para a agricultura; Áreas susceptíveis a desertificação e arenização; 

Distribuição de linhas de transmissão; e Distribuição de gasodutos e oleodutos. 

Embora o mapa não possua caráter quantitativo da geodiversidade, apresenta um 

amplo conteúdo do meio ambiente abiótico do país, levando em consideração não só os 

elementos da geodiversidade, como também aspectos antrópicos, urbanos e culturais. 

Informações de solo e geomorfologia aparecem diluídas no contexto temático do 

mapa onde está a “Influência da geologia nas adequabilidades, limitações e 

potencialidades frente ao uso potencialidades frente ao uso e ocupação”, havendo um 

claro destaque no mapa para as unidades geológicas, apresentadas nos domínios 

geológico-ambientais, não havendo o destaque necessário para a geomorfologia. 

 Mapa de Geodiversidade de Pernambuco 

Em 2010 foi elaborado o Mapa da Geodiversidade do Estado de Pernambuco 

pela CPRM na escala de 1:500.000. Além da geologia e da geomorfologia o mapa leva 

em consideração riscos geológicos, infraestrutura, favorabilidade hidrológica e poços de 

sistema de água subterrânea – SIAGAS, atrativos geoturísticos, e áreas de relevante 

interesse mineral e áreas protegidas. 

Esse mapa não representa em seus resultados valores quantificativos de 

geodiversidade, possuindo caráter apenas descritivo dos elementos. Nele ocorre ainda a 

inclusão de processos artificiais do meio, o que dilui o conceito pleno de 

geodiversidade, mascarando as reais condições paisagísticas a partir do momento que é 

levado em conta estruturas antrópicas, como infraestrutura. Embora seja importante para 

um possível investimento e desenvolvimento geoturístico na área, essas estruturas não 

podem ser estudadas e somadas à geodiversidade do local.  

Os solos, considerados um importante elemento da geodiverdade, são 

representados no mapa de riscos geológicos onde foram divididos em apenas 2 tipos: 

solos expansivos e solos colapsíveis, não sendo representado as classes e diferentes 

tipos de solos existentes, de extrema importância na caracterização da geodiversidade de 

uma área. Além disso, o mapa não leva em consideração as áreas com importantes 

achados paleontológicos, sendo a paleontologia bastante representativa no Estado e com 

importância científica de caráter mundial. 
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As informações das áreas de interesse mineral são ainda apresentadas de forma 

generalizada, sendo os recursos minerais nas áreas de lavra pontualizados em 6 tipos: 

gemas, metais ferrosos, metais nobres, metais não ferrosos e semimetais, rochas e 

minerais industriais, e água mineral ou potável de mesa. Distribuídos em 4 províncias 

minerais do Estado, sendo as mineralizações originadas em: rochas sedimentares, 

sedimentos metamorfizados e de intrusões magmáticas, rochas sedimentares e de 

intrusões magmáticas, e rochas vulcanossedimentares máficas e de intrusões máfica-

ultramáficas.  
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V – GEODIVERSIDADE EM ARARIPINA 

 

V.1. Geologia 

 O município de Araripina está inserido no contexto geológico da Zona 

Transversal da Província Borborema, sobre os Terrenos Piancó-Alto Brígida e Granjeiro 

Ouricuri, apresentando Suítes Magmáticas do Neoproterozóico e Complexos 

Metaplutônicos do Paleoproterozóico. 

 Sobre o embasamento está a porção oeste da Bacia do Araripe, com registro 

sedimentar Albiano-Cenomaniano, correspondente a sequência tectono-estrutural pós-

rifte. E ainda, sedimentação cenozóica recobre o embasamento na porção sudeste do 

Município. A geologia de Araripina está representada no Mapa de Geologia de 

Araripina - PE, baseada nos dados obtidos por CPRM (2001). 

V.1.A. Complexos Metaplutônicos 

    Esta unidade ocorre na porção sudoeste do município, nos distritos de Rancharia 

e Gergelim, consistem de hornblenda-biotita gnaisses tonalíticos, granodioríticos (Pyg 

1) e Throndjemíticos (Pyg 2, suíte TTG), médios a porfiríticos, por vezes bandados e 

com metabásicas. 

V.1.B. Complexo Gnáissico Migmatítico  

Compreende o embasamento de vários terrenos tectono-estratigráficos da 

Província Borborema no Estado de Pernambuco, apresentando-se de um modo geral 

constituído por ortognaisses de composição granítica a tonalítica e, em menor 

proporção, monzonítica, monzodiorítica e diorítica. Este complexo faz parte do 

fragmento Ouricuri do Terreno Granjeiro-Ouricuri, seus litotipos estão intensamente 

deformados, transpostos e paralelizados ao cisalhamento transcorrente associado ao 

Lineamento Pernambuco (CPRM, 2001). 

Ao sul de Araripina, na porção do distrito de Nascente, ocorre a unidade Pgm5 

que compreende complexa associação de rochas metaplutônicas TTG (Throndhjemito-

Tonalito-Granodiorito), as quais apresentam processos de migmatização associada e 

podem evoluir até migmatitos nebulíticos. Inclui restos de supracrustais, por vezes 
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individualizadas, representadas por xistos, quartzitos, calcários cristalinos, rochas 

alcissilicáticas e anfibolitos (CPRM, 2001).  

 

V.1.C. Suítes Magmáticas  

 Em Araripina é possível encontrar registros da intensa atividade magmática 

relacionada com a orogênese brasiliana na Província Borborema, ao qual está 

representada por inúmeros corpos com dimensões e formas variadas, constituindo às 

vezes extensos batólitos. 

 O plutonismo foi classificado, segundo o seu posicionamento tectônico em 

relação ao evento brasiliano (Sin a Tardi, Tardi a pós e pós-tectônico) (CPRM, 2001), 

levando-se em conta as relações de campo, os dados geocronológicos disponíveis e as 

características petrológicas dos plútons. 

 As manifestações plutônicas relacionadas ao evento do plutonismo Sin a Tardi-

Tectônico ocorreram em vários terrenos tectono-estratigráficos em Pernambuco, 

apresentando em geral caráter alcalino a calcialcalino. Estando os calcialcalinos normais 

restritos ao Terreno Piancó-Alto Brígida e reconhecidos como tipo “Conceição”. No 

distrito sede de Araripina estão os granodioritos e tonalitos com epidoto magmático, 

contendo de anfibólio (Ny2c) (CPRM, 2001). 

O plutonismo Tardi a Pós-Tectônico (Ny3t e Ny3p) é representado granitóides 

ou suítes magmáticas petrograficamente e litoquimicamente distintas (CPRM,2001), ao 

sul de Araripina observa-se alguns afloramentos da suíte ultrapotássica peralcalina 

(Ny3p), constituída de álcalifeldspato granito/sienito, quartzo sienito e quartzo 

monzonito com proporções variáveis de biotita, hornblenda e piroxênio, além de 

enclaves de micapiroxenitos.  

Na porção central de Arapina estão os granitoides de afinidade Throndjemítica, 

do tipo Serrita (Ny3t), constituídos de monzodioritos, monzonitos, quartzo-monzonitos 

e biotita-granito. 

V.1.D. Estruturas Tectônicas 

 O município de Araripina é cortado por 3 zonas de cisalhamento do tipo 

transcorrente dextral, essas estruturas ocorrem entre os Lineamentos de Patos e 
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Pernambuco, e estão sobre o Terreno Granjeiro-Ouricuri, sendo a zona de cisalhamento 

mais ao sul de Araripina a divisão entre este e o Terreno Piancó-Alto Brígida (CPRM, 

2001).  

No mapa geológico é possível verificar a ocorrência de um paralelismo nas 

falhas existentes no município, com direções NE-SW no embasamento, esta direção é 

resultante dos traços de sutura consorciados também aos Lineamentos Patos e 

Pernambuco. 

V.1.E. Bacia do Araripe  

 O município de Araripina está inserido no extremo oeste da Bacia do Araripe, 

onde ocorre apenas as sequências pós-rifte I e II, representadas pelos grupos Santana e 

Araripe, respectivamente. Essas sequências compreendem as formações Barbalha, 

Crato, Ipubi, Romualdo, Araripina e Exu (Assine & Neumann, no prelo) separadas da 

sequência rifte por uma lacuna sedimentar, sendo as formações Barbalha e Crato 

inexistentes na área de estudo. 

 Em Araripina foram encontradas as seguintes formações: Exu, cobrindo toda a 

extensão da Chapada do Araripe, encostas e topos de morros testemunhos; Araripina, 

em algumas áreas de relevo residual da chapada e encostas; e Romualdo e Ipubi, nas 

encostas e recobrindo algumas áreas do embasamento pré-cambriano. 

O Grupo Santana em Araripina é representado apenas pelas formações Ipubi e 

Romualdo, sendo a primeira depositada diretamente sobre o embasamento pré-

cambriano. Essas formações foram depositados sobre ambiente sedimentar continental 

marinho, no Eo-Albiano, e representam condições paleoambientais diferentes entre si. 

Enquanto os evaporitos da Formação Ipubi estão faciologicamente associados ao 

ambiente deposicional costeiro, a Formação Romualdo está associada ao ambiente 

deposicional plataformal. 

A Formação Ipubi possui uma espessura média de 30 metros, e são formadas 

principalmente por gipsita e anidrita, com leitos de folhelhos escuros intercalados (Figura 

29). Os evaporitos apresentam pouca variabilidade química, restringindo-se a sulfates de 

cálcio, principalmente sob a forma de gipsita laminada primária com cristais colunares 

dispostos em paliçadas (palisades). Segundo Silva (1983, 1988) esta camada evaporítica 
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representa o clímax de uma seqiiência sedimentar em um lago interior, cujas águas se 

tornaram progressivamente salinas devido à crescente evaporação. "Neste ambiente, 

gipsita e andrita se precipitaram em salinas e em planícies do tipo "sabka". Berthou et al., 

(1988) também admite um ambiente lacustre para estes evaporitos.  

 
Figura 29. Perfil de parte do Grupo Santana mostrando as formações Romualdo e Ipubi, com 

deformação atectônica devido ao contato com a camada de gipsita. Mineradora Abel em 

Araripina , PE. 

A Formação Romualdo aflora em grande quantidade em Araripina, sendo mais 

comum próximo às encostas da chapada, e se prolongando em algumas áreas com 

extensões de até 10 km a frente dela, em altitudes que variam de 550 à 600m. 

Esta formação é separada da Formação Ipubi por uma camada de argilito (Figura 30), 

na porção oeste da bacia é comum a presença de folhelhos calcíferos esverdeados ou 

avermelhados nessa formação. Na mina de Lagoa de Dentro, em Araripina (PE), acima dos 

evaporitos, há uma sucessão de folhelhos, arenitos e carbonatos com estruturas sedimentares 

indicativas de retrabalhamento por ondas (Assine, 2007).  

Nesta formação é onde ocorre o principal jazigo paleontológico do Araripe, constituído 

por abundantes concreções carbonáticas (Figura 31), freqüentemente fossilíferas, que ocorrem 

em meio à fácies de folhelhos calcíferos esverdeados, ricos em ostracodes. Petrograficamente, 

as concreções são constituídas por calcário micrítico argiloso, finamente laminado. Segundo 
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Martill (1988), as características da preservação dos peixes nas concreções (pequenas 

escamas e barbatanas articuladas) indicam águas muito calmas, estando a causa da 

mortandade em massa destes organismos nectônicos associada a uma mudança catastrófica 

da química (flutuação da salinidade) ou da temperatura nas águas superficiais. 

 

 

Figura 30. Seção Estratigráfica esquemática da Formação Romualdo e Ipubi no distrito de 

Rancharia, Araripina PE. Fonte: SIGEP, 2012. 

 

Figura 31. Concreções carbonáticas fossilíferas da Formação Romualdo encontradas em 

Araripina – PE. 
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A sequência litológica da Formação Romualdo é considerada como o registro de 

um novo ciclo sedimentar lacustre Silva (1983, 1988). Viana (1993), concorda com a 

origem lacustre dessa formação, exceto por uma camada de margas e calcários, com cerca 

de 12 metros de espessura, na parte superior da coluna, contendo conchas de 

gastrópodes e bivalves e mais, equinóides que evidenciam sedimentação marinha.  

A partir de afloramentos mapeados da formação Romualdo neste trabalho, foi 

ampliada a delimitação da Bacia do Araripe em alguns trechos do município, próximos 

aos limites dados em CPRM (2001), esta nova delimitação tem por objetivo retratar 

com mais fidelidade os limites desta formação encontrados em campo. 

O Grupo Araripe, representado pela sequência pós-rifte II (Assine & Neumann, no 

prelo), é composto pelas formações Araripina e Exu, presente no município. 

 A Formação Araripina ocorre apenas na porção oeste da Bacia do Araripe, tendo 

recebido essa denominação por ter sua melhor área de exposição nos arredores da 

cidade de Araripina. É constituída predominantemente por ritmitos argilo-siltosos de 

colorações avermelhadas, arroxeadas e amareladas, com laminação plano-paralela 

(Figura 32).  

 

Figura 32. Afloramento da Formação Araripina encontrado no município de Araripina - PE 
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A sedimentologia dessa formação é caracterizada pela disponibilidade de fração 

areia muito fina resultando em acamamento lenticular e ondulado, ou mesmo 

constituindo níveis de arenitos argilosos finos a muito finos, que se apresentam em 

camadas centimétricas a decimétricas, com laminação cruzada cavalgante. Quando 

sobrepõem litologias argilosas, geram estruturas de sobrecarga como pseudonódulos e 

almofadas e estruturas em chama (Assine, 2007). 

 Outra característica típica desta formação são os ritmitos, que variam de 

espessura de alguns centímetros, e podem apresentar dobramentos convolutos, por 

deformação penecontemporânea. Em outros, apresentam-se rompidos formando brechas 

intraformacionais, com contatos erosivos por sobre as litologias subjacentes. 

Os sedimentos da associação heterolítica são interpretados como depositados em 

planícies distais de leques aluviais, onde a área efetiva de sedimentação permaneceu 

freqüentemente saturada de água, de forma que feições de exposição, tais como gretas 

de ressecação, não são comuns. Os ritmitos são interpretados como produto de fluxo 

laminar não confinado, com transporte predominantemente por suspensão nos períodos 

de aumento da descarga fluvial. Os arenitos lenticulares representariam fácies de canais 

distributaries, que progressivamente se dissipariam nas porções distais, conseqüência de 

diminuição da declividade. (Assine, 1992). 

Os truncamentos internos e as deformações existentes na seção heterolítica da 

Formação Araripina sugerem tectônica sindeposicional, evidenciada também pelo fato 

de a unidade encontrar-se intensamente fraturada. Este evento tectônico mesoalbiano 

afetou os estratos subjacentes da Formação Santana, como pode ser observado nas 

minas de Lagoa de Dentro e Rancharia, a sul de Araripina (PE), onde toda a formação 

apresenta-se basculada com até 20º de mergulho. Destaca-se que a Bacia do Araripe, na 

sua porção oeste, recobre terrenos pré-cambrianos cortados por falhas SW relacionadas 

à terminação oeste das estruturas do Lineamento da Paraíba. (Assine, 2007). 

Afloramentos dessa formação foram encontrados em cortes da BR – 316, em 

encostas na porção noroeste de Araripina, devido à escala de 1:100.000 do mapa, essa 

formação não pode ser representada no mapa geológico.  

A Formação Exu (Figura 33) ocorre em toda a extensão da Chapada do Araripe, 

correspondendo ao último estágio de sedimentação da Bacia do Araripe, é constituída por 
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arenitos vermelhos, friáveis, argilosos, de granulometria variável, geralmente 

caulínicos. Intercalam-se leitos de arenitos grosseiros, conglomeráticos, friáveis, 

recobrindo as formações Araripina e Romualdo, sobre uma superfície erosional, 

formando uma discordância angular de baixo ângulo. Na ausência dessas formações, 

repousa diretamente sobre o complexo do Embasamento, em discordância litológica. 

Essas litologias estão empacotadas em bancos de acamamento grosseiro, com 

estratificações cruzadas, constituindo litofácies típicas de depósitos fluviais (Ponte & 

Appi, 1990). 

A espessura da Formação Exu varia cerca de 100 metros na sua extremidade 

oeste da bacia, podendo atingir espessuras maiores nos locais onde a formação 

recobre os baixos estruturais da bacia tectônica neocomiana (Assine, 2007).  

 

Figura 33. Formação Exu em Araripina – PE. 
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V.1.F. Coberturas Cenozóicas 

 As Formações Superficiais (TQd) são sedimentos cenozoicos que ocorrem em 

diversas porções, em Araripina essa cobertura cenozóica está localizada próxima ao 

distrito de Morais, cobrindo uma área de aproximadamente 120 km
2
, trata-se de 

depósitos colúvio-eluviais que constituem extensas coberturas de sedimentos 

inconsolidados a pouco consolidados, de constituição areno-síltica a areno-argilosa, 

localmente laterizados e/ou com fácies carbonáticas. Nas porções inferiores destes 

depósitos podem ocorrer horizontes conglomeráticos (CPRM, 2001). 

A partir dessas litologias encontradas no município foi gerado o mapa de 

geologia do município de Araripina na escala de 1:100.000 (figura 34), baseado no 

mapa geológico do Estado de Pernambuco (CPRM, 2001).  
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V.2. Geomorfologia  

 

 As unidades geomorfológicas mapeadas foram interpretadas com base na 

integração dos elementos do meio natural e dos processos da dinâmica superficial, 

baseando-se em materiais cartográficos, fotografias aéreas, imagens de satélite e de 

radar e observações em campo. No processo de delimitação das unidades, foram 

observados primeiramente as cotas altimétricas, curvas de nível e declividade da 

superfície, seguidos de um análise cautelosa da geologia e evolução do relevo na 

paisagem da área de estudo. 

 No primeiro procedimento relacionado à altimetria em Araripina, foram 

observados os seguintes valores extremos de cotas altimétricas: 459 m na Depressão 

Sertaneja, e 846 m para o ponto mais alto da Chapada do Araripe dentro do município 

(Figura 35). A altimetria permite identificar primeiramente as mudanças na topografia 

do relevo, possibilitando uma delimitação preliminar das feições geomorfológicas 

apenas para um estudo isolado das mesmas, não sendo possível com apenas esse dado 

caracterizar de imediato essas feições.  

As Classes das cotas altimétricas foram distribuídas em 15 unidades, de acordo 

com as pausas naturais - Jenks, baseadas em agrupamentos naturais inerentes aos dados. 

A partir do software ArcMap foram identificados automaticamente pontos de quebra, 

onde os valores de grupos semelhantes foram escolhidos e separados a fim de 

maximizar as diferenças entre as classes, assim os limites são definidos onde há 

relativamente grandes saltos nos valores de dados.  

Assim como a altimetria, as curvas de nível possibilitam delimitar unidades 

geomorfológicas a partir das linhas que unem pontos de mesma altitude. Através das 

curvas de nível sobrepostas no mapa altimétrico de Araripina, foi possível observar com 

mais clareza essas diferenciações (Figura 36). Foram utilizados intervalos de 50 metros 

para a confecção das curvas de nível, resultand o em 7 níveis de linhas isométricas. 
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Figura 35. Mapa da Altimetria do município de Araripina – PE. 
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Com o auxílio das curvas de nível foi possível delimitar mais precisamente os 

limites da Chapada do Araripe (isolinhas de 700m) e dos morros testemunhos existentes 

na área, além de facilitar a visualização da extensão das encostas e pedimentos. 

 

 

Figura 36. Isolinhas de Curvas de Nível em Araripina – PE. 
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V.2.A. Mapeamento Geomorfológico 

 

 No mapeamento geomorfológico utilizou-se a metodologia de classificação 

taxonômica do relevo de Ross (1992), que se baseia nos conceitos de morfoestrutura e 

morfoescultura desenvolvidos por Guerasimov & Mecerjakov (1968). De acordo com 

esses conceitos a morfoestrutura consiste em uma extensão que representa determinadas 

características estruturais, litológicas e geotectônicas associadas a sua gênese. 

 O conceito de morfoescultura está relacionado aos produtos morfológicos de 

influência climática atual e pretérita. As morfoesculturas são representadas pelo 

modelado ou morfologias ou tipologias de formas geradas sobre diferentes 

morfoestruturas através do desgaste erosivo promovido por ambientes climáticos 

diferenciados tanto no tempo quanto no espaço (Ross, 1997). Assim todo o relevo 

terrestre pertence uma determinada estrutura que o sustenta e mostra um aspecto 

escultural que é decorrente da ação climática que atuou e atua nessa estrutura. 

 A partir desses conceitos Ross (1992) dividiu o relevo do seguinte modo: 

1º Táxon – Unidades Morfoestruturais 

2º Táxon – Unidades Morfoesculturais 

3º Táxon – Unidades dos Padrões de Tipos de Relevo 

4º Táxon – Tipos de Relevo 

5º Táxon – Setores de Vertentes 

6º Táxon – Formas de Processos Atuais 

 Esses níveis taxonômicos do relevo dependem da escala de representação, 

quanto maior a escala mais níveis podem ser alcançados. Segundo Ross (1992) é 

incompatível a representação especializada dos setores de vertentes (5º Táxon) para 

escala de 1:100.000, por esse motivo definiu-se que a representação taxonômica do 

relevo no Mapa Geomorfológico de Araripina - PE na escala de 1:100.000 representará 

as unidades geomorfológicas até o 4º Táxon (Tabela 2). 
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 Tabela 2. Classificação Taxonômica do Relevo em Araripina, PE. 

1º Táxon 2º Táxon 3º Táxon 4º Táxon 

Unidades 

Morfoestruturais 

Unidades 

Morfoesculturais 

Padrões de Tipos de 

Relevo 

Tipos de Formas de Relevo 

 

 

 

 

 

 

Bacia Sedimentar 

do Araripe 

 

 

 

 

 

Planalto do 

Araripe  

 

- Chapada do Araripe 

 

 

Formas de degradação 

-Topo de Chapada (Dt1) 

 

 

 

 - Planalto do Araripe 

dissecado 

   

         

Formas de degradação 

-Vertentes (Dv) 

-Morro Testemunho (Dt2) 

- Vale Erosivo (Ddv) 

- Escarpa Erosiva (De) 

 

 

Depressão Sedimentar 

 

-Pediplano da Bacia do 

Araripe 

Formas de degradação 

-Colinas (Dc1) 

 

 

 

Terrenos Pré-

cambrianos  

 

 

Depressão 

Sertaneja 

 

 

-Pediplano Sertanejo 

 

 

Formas de degradação 

-Pedimentos a 650m (Dp1) 

-Pedimentos a 600m (Dp2) 

-Pedimentos a 550m (Dp3) 
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V.2.A.1. Unidades Morfoestruturais 

 As unidades Morfoestruturais se caracterizam por representar um padrão de 

formas diretamente relacionadas com a geologia da região, sendo as maiores unidades 

taxonômicas do relevo em determinada área, responsáveis por sustentar as unidades 

menores. Em Araripina as unidades morfoestruturais encontradas são a Bacia do 

Araripe e os Terrenos Pré-Cambrianos (Figura 37). 

 

Figura 37. Unidades Morfoestruturais no município de Araripina, PE. 

 

V.2.A.2. Unidades Morfoesculturais 
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As unidades Morfoesculturais definem as unidades geradas pela ação climática 

ao longo do tempo geológico dentro da morfoestrutura. Em Araripina essas unidades 

são o Planalto do Araripe, a Depressão Sedimentar e a Depressão Sertaneja. 

O Planalto do Araripe e a Depressão Sedimentar estão inseridos dentro da 

Morfoestrutura da Bacia do Araripe, e seus relevos estão condicionados a litologia dessa 

bacia, sendo diferenciados pela altimetria e dissecação do relevo, possuem uma 

diferença de altitude cerca de 200 m em alguns pontos. 

A Depressão Sertaneja se caracteriza por ser uma vasta superfície de pediplanação 

suavemente ondulada sob embasamento pré-cambriano. Em Araripina essa superfície  

está sobre rochas gnáissicas da Unidade Morfoestrutural dos Terrenos Pré-Cambrianos. 

V.2.A.3. Unidades dos Padrões de Tipos de Relevo 

 Em Araripina são encontrados quatro padrões de relevo estruturados sobre as 

unidades morfoesculturais, são eles: Chapada do Araripe, Planalto do Araripe 

Dissecado, Pediplano da Bacia do Araripe e Pediplano Sertanejo. 

Chapada do Araripe  

 As chapadas correspondem à grandes superfícies tabulares, dispostas 

horizontalmente, com mais de 600m de altitude desenvolvidas em estruturas 

concordantes às camadas sedimentares, sendo delimitadas das depressões 

circunvizinhas por escarpas e vertentes (Figura 38). 

 

Figura 38. Chapada do Araripe em Araripina – PE, destaque para a Formação Exú na porção 

inferior direita da foto. 
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 A Chapada do Araripe em Araripina possui uma extensão de 40 km no sentido 

leste-oeste e uma extensão de aproximadamente 40 km também no sentido norte-sul, 

com cota altimétrica que varia em torno de 760 a 846 m de altitude, sendo estruturada 

em sua maior parte pelos arenitos da Formação Exu. 

Planalto do Araripe Dissecado 

 A porção dissecada do Planalto do Araripe corresponde aos relevos residuais da 

chapada e suas vertentes, está relacionada ao relevo em estado avançado de erosão, que 

é responsável pelo recuo dos limites da Chapada do Araripe. Esta unidade está inserida 

na morfoestrutura da Bacia do Araripe e acompanha toda a borda da chapada, se 

estendendo alguns quilômetros a frente em algumas porções, onde podem ser 

encontrados alguns morros testemunhos da paleogeografia da Chapada do Araripe. 

Pediplano da Bacia do Araripe  

 Esta unidade inserida na morfoescultura da Depressão sedimentar consiste na 

porção rebaixada da Bacia do Araripe na área, composta por relevo ondulado com 

presença de algumas colinas. 

Pediplano Sertanejo 

 Esta unidade representa o conjunto dos pedimentos dissecados sobre a 

Depressão Sertaneja em Araripina, consiste em um relevo inclinado formado por uma 

cobertura detrítica sobre o embasamento pré-cambriano.  

V.2.A.4. Tipos de Formas de Relevo 

 Os tipos de formas de relevo encontrados em Araripina são denominados  

formas de Degradação, descritos a seguir:   

Topo de Chapada (Dt1) 

A topografia da chapada é relativamente plana, com declividade quase nula 

(Figura 39) existindo nas proximidades das cimeiras. Esses desníveis na superfície da 

chapada estão condicionados a disposição tectônica da bacia, ajustada de acordo com o 

lastro pré-cambriano. Por conta dessa planura, o escoamento superficial da chapada é 
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pouco significativo, salvo nos casos em que a cobertura vegetal tenha sido erradicada ou 

os processos antrópicos tenham acelerado a compactação e erosão dos solos. 

 

Figura 39. Superfície plana do topo da Chapada do Araripe, Araripina – PE. 

 

Escarpa erosiva  

Desnível abrupto localizado no limite da chapada decorrente da atuação dos 

processos erosivos com o recuo das vertentes. Embora o desnível seja destaque nessa 

unidade, ele não é uniforme ao longo de toda a chapada, de maneira que em alguns 

trechos o paredão tem altura diferenciada. O motivo desse desnível está relacionado 

tanto à intensidade da erosão quanto ao tempo de intemperismo. Quanto maior o 

declive, menos material de desagregação na base na encosta (Figura 40). 

 

 
Figura 40. Escarpa da Chapada do Araripe em patamares, Araripina - PE. 

 

No paredão das escarpas podem ser encontrados abrigos de abelhas típicas da 

região da Chapada do Araripe, sendo uma importante unidade de geoconservação para a 
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espécie. Há trechos onde é possível observar uma morfologia do tipo patamar na 

escarpa, fazendo uma transição mais regular para as áreas baixas. Esses patamares estão 

relacionados com a litologia da Chapada do Araripe, onde destacam-se as Formações 

Exu e Araripina da Bacia do Araripe. 

 

Vertentes (Dv) 

As vertentes, segundo Dylik (1968), constituem toda superfície terrestre 

inclinada, muito extensa ou distintamente limitada, subordinada às leis gerais da 

gravidade. Pode ser também representada como uma conexão dinâmica que existe entre 

o topo da chapada e as baixadas correspondente aos pedimentos. São importantes para a 

compreensão dos mecanismos morfogenéticos, permitindo entender as mudanças e os 

processos morfodinâmicos evolutivos do relevo na escala de tempo geológico, e ainda 

possibilitam uma reconstituição do modelado como um todo. 

 Tricart (1957) afirma que a vertente é o elemento dominante do relevo na maior 

parte das regiões, apresentando-se como forma de relevo mais importante para o 

homem, devido às suas relações com a agricultura, ocupação urbana e, no caso de 

Araripina é onde se encontram grande parte dos afloramentos fossilíferos. 

  A unidade geomorfológica Vertentes, aqui representada, corresponde à zona de 

transição inclinada entre as unidades Escarpas erosivas e pedimentos interplanálticos da 

Chapada do Araripe, ela é constituída por duas subunidades denominadas: a) Alta 

Encosta e b) Baixa Encosta. 

 Caracterizam-se por serem feições deposicionais inclinadas associadas à 

coalescência dos depósitos de clastos no sopé contornando a chapada, que tendem a se 

aplainarem com a erosão. King (1953) propôs um modelo cíclico de superfície desse 

aplainamento, cuja gênese inclui os processos de vertente em ambiente árido ou semi-

árido. O desenvolvimento do ciclo erosivo inicia-se com a regressão das encostas 

acompanhadas por pedimentação e processo de deposição de rampas detríticas da base 

das escarpas até o terreno aplainado, como mostra as Figuras 41 e 42. 

As vertentes podem ser côncavas, convexas, retilíneas ou planas (Figura 43), a 

morfologia da vertente é essencial para se saber o sentido do fluxo superficial que se dá 

sobre a mesma. Nas vertentes côncavas ocorre uma maior concentração do fluxo, o 
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inverso ocorre nas convexas, dispersando o sentindo do fluxo, nas retilíneas o fluxo é 

mais intenso, tendendo a cair paralelamente à declividade da superfície. E por fim, a 

vertentes retilíneas são aquelas com baixo graus de inclinação, e se comportam como 

áreas receptoras de fluxo, acumulando-o. 

 
 

Figura 41. As quatro partes componentes da vertente, conforme o modelo apresentado por King 

(1953). 

 

 

Figura 42. Vertente na Chapada do Araripe em Araripina – PE, mostrando o esquema proposto 

por King (1953). 

  

Figura 43. Formas de Vertentes proposto por King (1953). 
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A declividade dos desníveis pode ser observada nas curvas de nível, nos locais 

onde as isolinhas nos valores de 700, 650 e 600 estiverem mais próximas maior o 

desnível e inclinação das Vertentes.  

Na figura 44 é apresentada o grau de decaimento do relevo, onde a cor azul 

represente inclinação para sudeste, a cor vermelha para sudoeste, e a verde para norte, 

possiblitando ver o sentido preferencial dessas vertentes por onde ocorrem os 

escoamentos superficiais, sendo possível visualizar locais propícios a erosão e a 

acumulação de sedimentos.  

Figura 44. Orientação das vertentes em Araripina – PE. 

A porção superior da vertente é onde domina o processo de erosão por 

desabamento, localizada logo abaixo da escarpa da chapada, é onde ocorrem os 

fenômenos erosivos mais agressivos, dando aparecimento a ravinas e voçorocas em 

alguns casos. Na localidade do Sítio Torre Grande é possível observar o surgimento 
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dessas estruturas (Figura 45). As voçorocas são características erosivas comuns em 

encostas, possuem, geralmente, maior profundidade e menor largura e estão associadas 

com processos de erosão acelerada e instabilidade da paisagem. 

 

Figura 45. Surgimento de uma estrutura em voçoroca, Sítio Torre Grande, Araripina – PE. 

As vertentes diferenciam-se em altitude na medida em que se afastam da 

chapada, podendo variar na cota de 700m a 600m, assim como o tamanho dos clastos, 

sendo os maiores localizados a frente da encosta, em maior distância com o limite da 

chapada. A extensão das vertentes varia em torno de centenas de metros (Figura 46). 

 

Figura 46. Vertentes em Araripina – PE. 
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As porções mais baixas das vertentes são constituídas pelos materiais grosseiros 

e blocos de variadas dimensões que se depositam ao sopé da escarpa, compondo o talus. 

No talus, os fragmentos grosseiros e de tamanhos maiores não sofrem o transporte pela 

ação das águas no período chuvoso, ao passo que, os de menor granulometria são 

arrastados para as áreas mais baixas do relevo.  

Essa unidade é naturalmente uma zona de fornecimento de sedimentos para as 

demais unidades, podendo ser considerada como uma unidade instável que pode sofrer 

com processos comuns relacionados à encostas, como deslizamentos, queda de blocos, 

desmoronamentos e um maior escoamento superficial das águas em função da 

declividade. 

Nas vertentes a ocupação humana é baixa, sendo mais significativa pelas 

estradas vicinais que ocorrem em alguns trechos (Figura 47), localizadas em locais onde 

os processos erosivos são de baixa intensidade. 

 

Figura 47. Estrada localizada na alta encosta da Chapada do Araripe, Araripina – PE. 

 

Morro testemunho (Dt2) 

Relevos residuais de topo plano, limitado por escarpas íngremes, resultante do 

recuo pela erosão do planalto do Araripe. Aparecem localizadas à frente da chapada 

representando seu testemunho em tempos pretéritos. Possuem uma média de altitude de 

700m, e são capeadas pelos arenitos da Formação Exu (Figura 48). Em Araripina os 

morros testemunhos possuem altitude acima de 600m. 
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Figura 48. Morro Testemunho da Chapada do Araripe em Araripina - PE 

O morro testemunho de maior extensão na área está localizado no centro do mapa 

de Araripina, e possui uma altitude de cerca de 730m, com uma extensão latitudinal de 

mais de 2Km (Figura 49). 

Figura 49. Morro Testemunho da Chapada do Araripe de maior extensão em Araripina – PE. 

 Há também morros testemunho bastante erodidos que servem como marcos 

espaciais para os moradores da região, como o morro de Torre Grande (Figura 50) e o 

morro de Torrinha (Figura 51). 

 

Figura 50. Morro testemunho de Torre grande, Araripina – PE. 
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Figura 51. Morro testemunho Torrinha, Araripina – PE. 

 

Vale Erosivo 

 Os Vales erosivos são originados por efeito erosivo da água corrente, consistem 

em vales com vertentes íngremes e desnível elevado, representando cortes em estruturas 

sedimentares que pouco se afastam da horizontal, com predomínio da erosão na vertical, 

formando uma série de degraus ou patamares ao longo do corredor escavado. 

 A diferença altimétrica entre o topo da chapada e a linha de talvegue dos dois 

Vales existentes em Araripina é de aproximadamente 100m (Figura 52). O fundo do 

vale é plano e constituído pela unidade morfoestrutural dos Terrenos Pré-Cambrianos. 

 

 

Figura 52. Vista parcial do vale erodido em Araripina – PE. 
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Colinas (Dc1) 

 As colinas são pequenas elevações isoladas que ocorrem no Pediplano da Bacia 

do Araripe, com altitudes em torno dos 600m, são formas resultantes dos processos de 

erosão com topos convexos e declives suaves. 

Pedimentos 

 De acordo com o IBGE (2009), pedimentos são superfícies de aplanamento de 

inclinação suave, capeada por material detrítico descontínuo sobre a rocha, não 

apresentando dissecação marcada ou deposição excessiva. Suguio (1998) definiu essas 

superfícies como formas erosivas esculpidas sobre o embasamento cristalino e, em geral 

exibindo uma delgada cobertura de cascalhos fluviais, se tratando de uma feição muito 

comum em climas secos. 

 Os pedimentos presentes em Araripina formam superfícies de erosão com 

formas levemente onduladas e mamelonadas (Figura 53), situados nas periferias de 

áreas montanhosas que sofreram degradação lateral da paisagem, assim como na 

Chapada do Araripe. 

 Característicos de climas áridos e semi-áridos, os pedimentos apresentam um 

perfil convexo, como pode ser visto na Figura 54, e suavemente inclinado em direção ao 

talvegue mais próximo. 

 Em Araripina os pedimentos recobrem toda a área de superfície aplainada do 

embasamento pré-cambriano à frente da chapada, sendo aqui subdivididos de acordo 

com a cota altimétrica. 

 

Figura 53. Superfície Aplainada dos pedimentos à frente da Chapada do Araripe, Araripina-PE. 
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Pedimentos a 650m (Dp1) 

 Superfície de aplainamento localizada à frente da chapada, semelhante a um 

grande leque aluvial espraiado, com inclinação suave. 

 

Pedimentos a 600m (Dp2) 

 Superfície de pedimentação que apresenta uma menor extensão e maior 

inclinação do terreno. 

Pedimentos a 550m (Dp3) 

 Caracteriza-se por apresentar uma zona de contato mais estreita entre 

embasamento-sedimento, sendo de uma superfície mais plana e com trechos onde 

ocorrem o afloramento de rochas das suítes magmáticas do neoproterozóico e do 

complexo granjeiro-ouricuri, representa a superfície de aplainamento pedimentar de 

maior extensão na área. 

 

Figura 54. Perfil Noroeste-Sudeste do relevo em Araripina, PE. 

 

V.2.A.5. Hidrografia 

Araripina está inserida no contexto regional da bacia hidrográfica do rio Brígida, 

localizada no alto Sertão de Pernambuco, entre 07º 19‟ 02” e 08º 36‟ 32” de latitude sul, 

e 39º 17‟ 33” e 40º 43‟ 06” de longitude oeste (Figura 55), limitada ao norte pelos 

Estados do Ceará e Piauí, ao sul com a bacia do riacho das Garças, a leste com a bacia 

do rio Terra Nova, e a oeste com o Estado do Piauí. 
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O rio Brígida nasce ao norte no município de Exú e apresenta uma extensão 

aproximada de 193 km até desaguar no rio São Francisco. Os principais afluentes são os 

riachos Tabocas, Alecrim, do Gentil, da Volta e São Pedro, pela margem direita, e os 

riachos dos Cavalos, Salgueiro, do Cedro e Carnaúba pela margem esquerda. O riacho 

São Pedro é o maior tributário com uma extensão de 160 km e tem suas nascentes no 

município de Araripina. 

A bacia abrange áreas de 15 municípios: os municípios totalmente inseridos na 

bacia são Bodocó, Granito, Ipubi e Trindade; os com sede na bacia são Exu, 

Moreilândia Araripina, Ouricuri e Parnamirim; e os municípios parcialmente inseridos 

na bacia são os de Cabrobó, Orocó, Santa Cruz, Santa Maria da Boa Vista, Santa 

Filomena e Serrita. 

Em Araripina existe dois riachos principais, o riacho São Pedro, que cruza o 

todo o município de noroeste à sudeste com afluentes advindos da porção norte da 

Chapada do Araripe em Araripina, e o riacho São José, que corta o município de leste à 

oeste. Ao sul, na fronteira com o município de Ouricuri está o riacho Jatobá, e mais 

acima o riacho Pitombeira. 

Araripina abriga ainda 4 reservatórios da bacia do rio Brígida com capacidade 

máxima acima de 1 milhão de m³, apresentados na Tabela 3: 

Tabela 3. Reservatório com capacidade acima de 1 milhão de m
3 
em Araripina, PE. Fonte: 

APAC, 2013. 

Reservatório Capacidade (m3) 

Araripina (Baixio) 3.702.230 

Barriguda 1.617.979 

Lagoa do Barro 13.161.975 

Rancharia 1.042.810 

 

A Bacia do Rio da Brígida é inteiramente intermitente, só escoando no período 

das chuvas (verão - dezembro a março), a drenagem em Araripina é do tipo dendrítica, 

constituída da várias ramificações de afluentes para os riachos principais. No período 

chuvoso é possível observar em alguns trechos cachoeiras consequentes do desnível da 

Chapada do Araripe. 

Na chapada a infiltração pluvial quase total, facilitada pelo arenito permeável da 

formação Exu, nos setores onde a pluviometria é maior e também pela declividade 
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quase nula; estes dois fatores justificam a drenagem arreica ou ausente sobre a 

superfície tabular do topo da chapada. 

Além dos açudes da tabela 4, Araripina conta ainda com mais 10 corpos de 

acumulação de água menores, são as lagoas: do Crispim, da Onça, Redonda, do Barro, 

do Alvino, Fechada, Seca, do Perigo, da Manga e do Arroz. 

A partir do mapeamento geomorfológico, foi gerado o mapa geomorfológico do 

Município de Araripina – PE (figura 56), na escala de 1:100.000. 
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V.3. Paleontologia 

 

   Os registros fossilíferos encontrados em Araripina provêm da Formação 

Romualdo da Bacia do Araripe, com grande quantidade de fósseis de peixes em 

concreções carbonáticas, moluscos, crustáceos e equinóides no topo da formação em 

calcarenitos. Além de fósseis de troncos de gimnosperma e ramos de coníferas.  

 A maioria dos fósseis são encontrados nas concreções carbonáticas, 

apresentando-se em grande parte fraturados (Figura 57). É possível encontrar boas 

condições de preservação, com escamas e estrutura vertebral bem preservados e em 

alguns casos fossilização em 3 dimensões (Figura 58). 

 

Figura 57. Concreções carbonáticas fossilíferas encontradas fragmentadas, Araripina - PE. 

 

 
Figura 58. Exemplo de fossilização em 3 dimensões, peixe da espécie Calamopleurus, 

encontrado na mina Gregório, em Araripina – PE. 
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Foram reconhecidos 21 sítios com achados paleontológicos em Araripina 

(Tabela 4), além de 14 mineradoras onde foram encontrados peixes fósseis. Portando 

soma-se um total de 35 pontos mapeados onde foram registrados fósseis em Araripina. 

Na distribuição espacial desses sítios (Mapa de Geologia de Araripina - PE) é possível 

observar claramente a relação dos fósseis com a geologia, estando 86% dos sítios 

localizados na porção central do município, assim como 100% das mineradoras 

visitadas. 

Tabela 4. Sítios Fossilíferos em Araripina, PE. 

Pontos Fósseis 

AEDA Tronco de Gimnosperma indet. 

Alagadisso Osteíctes 

Altamira Osteíctes/Moluscos 

Alzira Osteíctes 

Caeras Osteíctes 

Canastra Osteíctes/ Equinóides 

Carua Moluscos 

Casa de Pedra Tronco de Gimnosperma indet. 

Isaques Osteíctes/Moluscos 

Lagoa de Dentro Osteíctes/Condrictes/Moluscos/Crustáceos 

Moraes Osteíctes 

Serra da Pitombeira Osteíctes 

Rancharia Osteíctes/Moluscos/Equinóides 

Saúnas Moluscos 

Sítio Arrojado Osteíctes 

Sítio Arrojado Juaran Osteíctes/Quelônio/Vegetais 

Sítio Chapada Osteíctes 

Sul de Isaques Jatobá Osteíctes 

Torre Grande Osteíctes/Moluscos 

Torrinha Osteíctes 

Viramão Osteíctes 
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Dos fósseis encontrados foram reconhecidas 13 espécies de peixes (Tabela 5), 

sendo 12 osteíctes e 1 condricte , moluscos, equinóides, um crustáceo indeterminado, 

um quelônio, e fósseis vegetais de gimnosperma indeterminada (troncos e ramo). 

Tabela 5. Peixes fósseis da Formação Romualdo em Araripina – PE.  
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 Os peixes encontrados em Araripina são em maior parte do grupo dos osteíctes 

(Figuras 59 a 65), que representam os peixes ósseos, encontradas nos sítios fossilíferos e 

mineradoras. A espécie Vinctifer comptoni merece destaque pela sua abundância no 

município, presente em todas as mineradoras visitadas e em todos os sítios fossilíferos 

que continham peixes da classe osteíctes. Este peixe pode atingir 60 cm de 

comprimento, possui escamas ganóides e um prolongamento pontiagudo na face, possui 

ainda numerosos dentes muito finos.  

Outras duas espécies do grupo dos osteíctes encontradas de forma abundante no 

município foram Cladocyclus gardneri, peixe comprido que pode exceder 1 metro de 

comprimento, com o diâmetro da órbita correspondendo a 1/5 do comprimento da 

cabeça, apresentando os dentes do pré-maxilar duas vezes mais longos do que os dentes 

maxilares, e ainda, o primeiro e o segundo raios da nadadeira peitoral de largura 

aproximadamente igual. E Brannerion vestitum, peixe de focinho contundente e olhos 

largos, com base da nadadeira anal longa. Possui supramaxilar único e superfície 

dentária estendendo sobre a superfície labial além do nível do canal sensorial 

mandibular.  

O grupo dos condrictes, representado pelos peixes cartilaginosos, é representado 

pela espécie de raia Iansan beurleni, trata-se de uma espécie primitiva de raia, de 

pequeno comprimento normalmente menor que 50 cm, e de presença rara na Formação 

Romualdo. Foi encontrado no Distrito de Lagoa de Dentro (Figura 66).  

 Ainda no grupo dos vertebrados foi encontrado um fóssil de quelônia de espécie 

ainda indeterminada no ponto Sítio Arrojado Juaran. 

 Os fósseis invertebrados são moluscos (Figuras 67 e 68), equinóides (Figura 69) 

e crustáceo.  Os equinóides são considerados organismo exclusivamente marinhos, 

sendo um importante indicador paleoambiental, são encontrados no nível estratigráfico 

logo acima da camada de concreções onde ocorrem os ictiolitos (Beurlen, 1966). 

 Foram ainda encontrados em Araripina troncos de gimnosperma fossilizados 

(Figuras 70 e 71), distribuídos em 2 pontos: AEDA e Casa de Pedra.  Neste segundo 

ponto os troncos foram encontrados em arenitos conglomeráticos em uma unidade 

geológica ainda não definida, podendo-se tratar da base da Formação Exu ou mesmo um 

afloramento da Formação Missão Velha, devido a questões estruturais relacionadas com 

a proximidade de falhamento geológico e com a borda da bacia.  
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 No ponto descrito Sítio Arrojado Juaran foram encontrados fósseis de ramos de 

conífera do gênero Brachyphyllum (Figura 72). 

 

 

Figura 59. Vinctifer comptoni, Lagoa de Dentro, Araripina – PE. 

 

 

Figura 60. Cladocyclus gardneri, Sítio Isaques, Araripina – PE. 
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Figura 61. Brannerion vestitum, Lagoa de Dentro, Araripina – PE. 

 

Figura 62. Dastilbe elongatus, Sítio Torre Grande, Araripina – PE. 

 

Figura 63. Notelops brama, Sítio Isaques, Araripina – PE. 
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Figura 64. Paraelops cearenses, Sítio Isaques, Araripina – PE. 

 

Figura 65. Rhacoleps buccalis, Lagoa de Dentro, Araripina – PE. 

 

Figura 66. Iansan beurleni, Lagoa de Dentro, Araripina – PE. 
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Figura 67. Gastrópodes indeterminados, Sítio Saúnas, Araripina - PE. 

 

Figura 68. Gastrópode bivalve indeterminado, Sítio Torre Grande, Araripina - PE 

 

Figura 69. Equinóides, Sítio Canastra, Araripina – PE. 
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Figura 70. Troncos fósseis de gimnosperma, em Casa de Pedra, Araripina – PE. 

 

Figura 71. Tronco fóssil de Gimnosperma, em Casa de Pedra, Araripina – PE. 

 

Figura 72. Ramo de Brachyphyllum encontrado no sítio Juaran, Araripina – PE. 
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V.4. Pedologia 

 

Os tipos de solos são respostas às condições naturais do ambiente em 

determinada área, trata-se de uma superfície inconsolidada resultante do intemperismo 

das rochas, que varia de acordo com a geologia, o relevo, o clima e os organismos vivos 

essenciais na formação do mesmo. 

 A medida que as rochas se intemperizam, formam-se as camadas que se 

diferenciam pela diversidade de propriedades resultantes da ação da pedogênese. Os 

horizontes ou camadas podem ser de natureza mineral ou orgânica e são assim 

simbolizados: O, H, A, E, B, C, F e R, EMBRAPA (1997). 

 Para identificar e distinguir as classes de solos Curi et al., (1993) definiu 

quantitativamente o que chamou de “horizontes diagnósticos” caracterizados por 

determinado número de propriedades morfológicas, químicas, físicas e mineralógicas, 

assim chegou ao número de 7 tipos de horizontes diagnósticos: A moderado, A fraco, A 

chernozêmico, A proeminente, A húmico, A antrópico e turfoso. 

 Em Araripina os horizontes diagnósticos do tipo A moderado e A fraco são os 

mais representativos, e estão relacionados com a cor clara e com a relação valor/croma 

> 3,5/3,5. O horizonte A fraco difere do A moderado por apresentar cor mais clara, 

menor teor de carbono orgânico, além do menor desenvolvimento de estrutura. Ele é 

mais comum nas regiões semiáridas, ou em solos excessivamente arenosos. 

 A textura dos solos é classificada de acordo com a sua composição 

granulométrica, apresentada na Tabela 6: 

Tabela 6. Composição granulométrica dos solos. 

TEXTURA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA 

Arenosa Areia 

Média Menos de 35% de Argila e mais de 15% de 
Areia 

Argilosa 35 a 60% de Argila 

Muito Argilosa Mais de 60% de Argila 
Com Cascalho 8 a 15% de Cascalho 

Cascalhentos 15 a 50% de Cascalho 

Muito Cascalhentos Mais de 50% Cascalho 
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 O mapeamento dos tipos de solos encontrados em Araripina teve como base o 

Mapa Exploratório-Reconhecimento de Solos do Município de Araripina, PE na escala 

de 1:100.000 disponibilizado pelo Embrapa Solos (2000), e a nomenclatura utilizada 

neste trabalho está de acordo com o sistema de classificação de solos no Brasil 

(EMBRAPA, 2006). 

 

V.4.1. Tipos de Solos em Araripina 

Latossolos 

Os Latossolos são encontrados em grande parte em Araripina, representando o 

tipo de solos de maior extensão na área, principalmente no topo da Chapada do Araripe, 

correspondem solos profundos e muito profundos, em avançado estágio de 

intemperização, associados aos arenitos conglomeráticos da Formação Exu. Tendem a 

apresentar estrutura granular, ou quando em blocos, de fraco grau de desenvolvimento e 

elevada porosidade e permeabilidade interna, com excessiva drenagem, garantindo 

maior resistência aos processos erosivos. No entanto, alguns solos dessa classe, com 

estrutura granular muito desenvolvida, podem ser altamente suscetíveis à erosão em 

sulcos quando sujeitos a fluxo de água concentrado (Resende et al.,1992), devido à 

pequena coesão entre as unidades estruturais, que nesse caso, comportam-se fisicamente 

como areia fina ou silte. Apesar da baixa fertilidade natural, são muito utilizados com 

agricultura, em razão do relevo pouco movimentado em que ocorrem.  

Na área correspondente ao topo da chapada do Araripe estão os Latossolos 

Vermelho-Amarelos (Figura 73), que representam solos profundos, friáveis e porosos 

de coloração vermelho- amarelada, sendo distróficos A moderado com textura média, 

sendo média e argilosa à oeste da chapada.  

Ao sul de Araripina onde a litologia é composta por cobertura cenozoica 

composta por depósitos colúvio-eluviais e embasamento paleoproterozóico, também são 

encontrados latossolos vermelho-amarelos somado aos solos podzólicos vermelho-

amarelo com textura média e argilosa e Tb plíntico, que caracteriza-se pela presença de 

plintita em quantidade maior ou igual a 15%, numa espessura de pelo menos 15 cm. E 

também os solos podzólicos acizentados, plínticos com textura arenosa e média. Todos 

A moderado e fraco, com relevo plano e suavemente ondulado. 
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Figura 73. Latossolos Vermelho-Amarelos encontrados em Araripina, PE. 

Argissolos 

Os Argissolos ou solos Podzólicos compreendem solos nos quais normalmente o 

teor de argila no horizonte B é bem maior que no horizonte A, caracterizando o 

horizonte B textural (Bt). Este tipo de solo está diretamente relacionado ao 

intemperismo das rochas do embasamento pré-cambriano, estando localizado sobre a 

área de pedimentação da Depressão sertaneja em Araripina. 

Argissolos com horizonte Bt de baixa condutividade hidráulica situados em 

regiões de alta pluviosidade podem desenvolver “lençol freático suspenso”, facilitando 

o processo de deslizamento, devido ao excesso de água no plano de cisalhamento entre 

os horizontes A e Bt, que funciona como um lubrificante, facilitando a movimentação 

do material superficial (Oliveira, 2005). Os mais suscetíveis aos processos erosivos são 

aqueles de caráter abrupto e os que ocorrem em relevos movimentados. 

Conforme a coloração do horizonte Bt, dividem-se em Argissolos Vermelhos, 

Vermelho- Amarelos, Amarelos, Bruno- Acinzentados e Acinzentados; com frequência, 

encontram-se associados a latossolos. 
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Os argissolos aparecem em toda a área correspondente a depressão 

interplanáltica composta por rochas do embasamento. Os Argissolos vermelho-amarelo, 

de textura média, A moderada, se aproximam mais das encostas e aparecem 

relacionados localmente a Bacia do Araripe na área. Enquanto os Argissolos vermelho-

escuros (Figura 74) se estendem pela superfície aplainada, sendo solos de cor 

avermelhada, com textura média e argilosa e em alguns trechos textura média com 

cascalhos a cascalhosas. Apresenta Tb e Ta eutrófico, sendo pouco profundos e 

localização em relevo plano e suavemente ondulado. 

 

Figura 74. Argissolos Vermelho-Escuros em Araripina, PE. 

 

Neossolos  

Correspondem aos solos pouco desenvolvidos, que não apresentam horizonte B, 

e podem ser do tipo Litólicos ou Regolíticos. 

Nas encostas da chapada estão os neossolos litólicos com textura média e 

arenosa, e substrato arenítico. Sendo solos rasos com horizonte A assentado diretamente 

sobre a rocha. A maior limitação desses solos é a pequena profundidade efetiva, que 

limita o desenvolvimento radicular das plantas e culturas, reduzindo a capacidade de 

sustentação delas. A condição de pouca cobertura vegetal, quando aliada às 

precipitações concentradas, facilita a formação de erosões laminares e em sulcos nesses 

solos. Seu material de origem é o capeamento originário das formações Exu e Araripina, 
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que remobilizados, recobrem o embasamento constituindo o talus de erosão, as 

coberturas detríticas e arenosas e parte dos pedimentos. 

A textura leve em superfície e o contato direto com a rocha a pequena 

profundidade tornam esses solos bastante susceptíveis aos processos de escorregamento 

de massa, pois o rápido encharcamento do horizonte superficial e o excesso de água no 

plano de cisalhamento funcionam como lubrificante, facilitando a movimentação do 

material suprajacente a esse plano.  

Os neossolos regolíticos aparecem em Araripina associados aos vales e 

drenagens, eutróficos e distróficos, são solos pouco desenvolvidos, medianamente 

profundos ou mais espessos (A+C>50m), de textura em geral arenosa, contendo, na 

fração areia, apreciáveis teores de minerais facilmente intemperizáveis. São 

predominantemente eutróficos, muito porosos e de baixa capacidade de retenção de 

água, podendo, ou não, apresentar fragipã (horizonte adensado) a diferentes 

profundidades, desenvolvido ou em formação. A presença desse horizonte adensado é 

benéfica na região do semi-árido, devido à manutenção da umidade próximo da 

superfície, exceto quando o solo apresentar elevadas concentrações de sódio; a fração 

areia ou cascalho contém geralmente mais de 4% de minerais primários de fácil 

intemperização. A drenagem excessiva e a erosão são limitações ao seu uso. São solos 

geralmente originários de gnaisses-migmatitos.  

Planossolos 

Os Planossolos aparecem ao sul de Araripina associados aos argissolos, Tb 

eutrófico e distrófico plíntico e não plíntico profundo e pouco profundo, textura média e 

argilosa, A fraco e moderado. Compreendem solos imperfeitamente a mal drenados, 

com horizonte superficial de textura mais leve que contrasta abruptamente com o 

horizonte Bt (B plânico), de textura argilosa, adensado e com baixa permeabilidade, 

muitas vezes responsáveis pela manutenção de um lençol freático próximo à superfície. 

Sua fertilidade natural é variável, apresentando sérias limitações físicas. 

Alguns Planossolos podem apresentar teores elevados de sódio, sendo o seu 

horizonte B de permeabilidade interna bem reduzida e de consistência muito dura 

quando seco. Isso é intensificado se as argilas tiverem atividade elevada, com maior 

contratilidade e expansibilidade. Nesse caso, a permeabilidade é baixíssima. 
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Embora se situem em relevos planos e suaves, a erodibilidade desses solos é 

moderada, em virtude de suas condições físicas e do gradiente textural elevado. O 

horizonte superficial é muito suscetível à erosão laminar e o Bt pode desenvolver sulcos 

e ravinas. 

Gleissolos 

Os Gleissolos localizados na porção sudeste de Araripina acompanham a 

drenagem, com Ta e Tb, textura média, substrato sedimento fluvial, todos eutróficos A 

fraco e moderado.  Esse tipo de solo é resultante do transporte e acumulação de 

sedimentos pelos rios. 

 O mapa de solos do município de Araripina – PE (EMBRAPA, 2000)  é 

apresentado na figura 75. 
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V.5. Recursos Minerais 

 

 Os recursos minerais encontrados em Araripina são gipsita, calcário e argilito, 

sendo a extração de gipsita, o recurso econômico mais importante do município, 

encontrada com maior frequência entre os distritos de Araripina, Rancharia, Morais e 

Gergelim. O calcário encontra-se distribuído no distrito sede de Araripina, enquanto o 

argilito aparece no distrito de Morais, próximo a divisa com o município de Trindade 

(Mapa de Recursos Minerais de Araripina - PE). 

 Araripina está inserida no Polo Gesseiro de Pernambuco, com grande quantidade 

de mineradoras voltadas a extração do mineral gipsita, matéria-prima do gesso. Neste 

trabalho foram reconhecidas e mapeadas as mineradoras de extração de gipsita 

encontradas no município, totalizando 14 mineradoras visitadas demonstradas na Tabela 

7. 

Tabela 7. Mineradoras visitadas em Araripina - PE. 

Mineradoras Coordenadas 

Edinho 9152270 332266 

Sombra da serra 9149709 344912 

Mina Abel 9145630 330174 

Mina Gesso moderno 9145076 335923 

Mina gregório 9145322 333006 

Mina do Paulo 9145211 335749 

Mina Lafarge 9152774 332984 

Mina Supergesso 9143310 337618 

Mina Campevi 9143826 338154 

Mina Cocos 9150379 338985 

Mina Araripina 9152285 332381 

Mina Royal 9144200 338045 

Mina Santo Antonio 9152574 340038 

Mina Trevo 9150924 327680 
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 As mineradoras de gipsita estão localizadas sobre a Bacia do Araripe, ao qual 

está a Formação Ipubi caracterizada pela grande quantidade de gipsita. Dentre as 14 

mineradoras de gipsita, 3 estão localizadas no distrito de Arapina, são: LAFARGE, 

Edinho e Araripina, 3 no distrito de Morais: Santo Antônio (Figura 76), Cocos e 

Sombra da Serra, uma no distrito de Rancharia: Mina Trevo (Figura 77), e 7 no distrito 

de Gergelim: Abel, Gregório, Paulo, Gesso Moderno, Royal, Campevi e Supergesso.  

 

 

Figura 76. Mina Santo Antônio, distrito de Morais, Araripina – PE. 

 

 

 

Figura 77. Mina Trevo, distrito de Rancharia, Araripina – PE. 
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V.1. Gipsita 

 

A gipsita é um mineral abundante na natureza, composto de um sulfato de cálcio 

hidratado, com dureza 2 na escala de Mohs, densidade 2,35, e índice de refração 1,53, é 

bastante solúvel e sua cor é variável entre incolor, branca, cinza, amarronzada, a 

depender das impurezas contidas nos cristais. A sua composição química (ou 

estequiométrica) média apresenta 32,5% de CaO, 46,6% de SO3 e 20,9% de H2O. 

Trata-se de um mineral muito pouco resistente que, sob a ação do calor (em torno de 

160oC), desidrata-se parcialmente, originando o semi-hidrato conhecido 

comercialmente como gesso (CaSO4.½H2O) (Sobrinho et al., 2001). 

O mineral gipsita geralmente é encontrado em granulação fina a média, 

estratificada ou maciça, quanto à forma de ocorrência são conhecidas três variedades de 

gipsita: como cristais monoclínicos, prismáticos ou tabulares, constitui a variedade 

chamada selenita; como agregado de fibras paralelas, mais ou menos longas, é 

denominada gipsita fibrosa (Figura 78a) e sob a forma maciça ou compacta de 

granulação muito fina (a mais frequente e economicamente importante), que quando se 

apresenta com a cor branca translúcida ou suavemente sombreada é denominada 

alabastro. 

Nas jazidas do Araripe, em Pernambuco, ocorrem cinco variedades 

mineralógicas de gipsita, conhecidas na região com os nomes de: cocadinha (Figura 

78b), rapadura, Johnson, estrelinha, alabastro e selenita, além da anidrita. A utilização 

de cada uma dessas variedades depende do produto que se deseja obter (Baltar et al., 

2004). 

A gipsita pode ser utilizada na forma natural ou calcinada. A forma natural é 

bastante usada na agricultura e na indústria de cimento. Enquanto a forma calcinada, 

conhecida como gesso, encontra várias utilizações na construção civil, como material 

ortopédico ou dental etc. 

Na Bacia do Araripina as jazidas deste mineral estão inseridas na Formação 

Ipubi, do Cretáceo Inferior, formada por siltitos, margas, calcários, folhelhos e 

intercalações de gipsita. 
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Figura 78. Gipsita dos tipos: Fibrosa (a) e “cocadinha (b), em Araripina, PE. 

 

O gesso é amplamente utilizado em vários setores de serviços, como construção 

civil, odontologia, bandagens, agricultura, e artesanato (Figura 79). Segundo o 

Sindugesso (2001) o principal uso comercial do gesso no Brasil é destinado para pré-

moldados, dominando 61% do consumo do gesso, seguido pelo revestimento, com 35%. 

 

  
Figura 79. Utilização do gesso na construção civil (a), no artesanato (b), e em moldes 

utilizados na ortodontia (c). 

 

V.2. Calcário 

Esta rocha é amplamente distribuída no Estado no Pernambuco, com uma 

quantidade enorme de aplicações, da ordem de 7.000 segundo alguns autores, quer no 
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seu estado natural, quer moído ou calcinado. Os dados disponíveis evidenciam a 

indústria cimenteira como a principal consumidora em Pernambuco. Outros setores 

consumidores são a produção de cal, calcário agrícola, cargas para tinta e para materiais 

de limpeza e alimento animal. 

 Estudos realizados pela SUDENE (1997) apontam a possibilidade de uso desta 

rocha na indústria química para a elaboração de produtos como acetileno e carbonato de 

cálcio (natural e precipitado), bem como na produção de cimento tipos portland e 

branco e cal virgem pura. 

Além de atuar na correção dos solos ácidos, os calcários agrícolas são fontes de 

macronutrientes secundários, importantes no desenvolvimento das plantas, como o 

cálcio e o magnésio, que são absorvidos sob as formas de CaO (óxido de cálcio) e MgO 

(óxido de magnésio). 

V.3. Argilito 

O depósito de argila localiza-se no limite do município de Araripina com o 

município de Trindade, no distrito de Morais. Corresponde a litotipos da Formação 

Romualdo, definidos por camadas de argilitos cinza-esverdeados e argilitos marrons, 

laminados ou maciços, intercaladas com frações sílticas, que afloram próximo ao riacho 

Bonita, numa faixa alongada NNE-SSW. Segundo Menor (1991), resultados analíticos 

indicam que esses argilitos possuem composição mineralógica predominantemente 

montmorilonítica, com quantidades subordinadas de ilita, caulinita e quartzo. Além 

disso os levantamentos de campo e os ensaios tecnológicos evidenciaram que esse 

jazimento apresenta uma reserva inferida da ordem de 2.446.650 t, sendo suscetível de 

aproveitamento industrial para pelotização de minérios de ferro e para descoloramento 

de óleos vegetais (CPRM, 2001). 

V.4. Mineração 

V.4.1. Lavra e Processamento 

Em Araripina, o método de lavra empregado é a céu aberto, através de bancadas 

simples (Figura 80). Esse tipo de extração é recomendado para minerar corpos com 

dimensões horizontais que permitam altas taxas de produção e baixos custos unitários 

de produção. O acesso à cava geralmente é feito através de uma rampa única. Na lavra 
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da gipsita são empregados equipamentos como: rompedores hidráulicos, marteletes 

hidráulicos, vagon drill, tratores de esteira e pás mecânicas (Peres et al., 2001). 

  

Figura 80. Lavra a céu aberto na mina Gesso Moderno, em Araripina – PE. 

 

O beneficiamento da gipsita, em geral, resume-se a uma seleção manual, seguida 

de britagem, moagem e peneiramento. É comum o uso de britadores de mandíbula e 

moinhos de martelo. Em alguns casos, a britagem é realizada em dois estágios, em 

circuito fechado com peneiras vibratórias a seco. O produto resultante das operações de 

cominuição deve apresentar uma distribuição granulométrica uniforme, a fim de evitar 

uma desidratação desigual para as partículas de gipsita (Baltar et al., 2005). 

A gipsita tem a propriedade de perder e recuperar a água de cristalização. No 

processo de calcinação, a uma temperatura entre 125 °C e 180 °C, a gipsita perde parte 

da água de cristalização e assume a forma de hemidrato (gesso).    

CaSO4.2H2O          →         CaSO4.½H2O 

(gipsita)       125-180 °C      (gesso) 

 

  A desidratação total da gipsita ocorre em temperaturas acima de 180°C e 

resulta nas diferentes formas de anidrita (CaSO4) (Calvo, 2003):  

- Entre 180 e 250°C forma-se a anidrita III, também conhecida como anidrita ativa, um 

produto solúvel, instável e ávido por água, que pode absorver umidade atmosférica e 

passar à forma de hemidrato. Essa propriedade torna a anidrita III um produto com 
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características apropriadas para uso como acelerador de tempo de presa (tempo de 

pega);  

- Na faixa de temperatura entre 300 e 700°C obtém-se a anidrita II, um produto 

totalmente desidratado, insolúvel, com natureza mineralógica semelhante à anidrita 

natural;  

- Entre as temperaturas de 700 e 900°C forma-se um produto inerte, sem aplicação 

industrial;  

- A partir dos 900°C ocorre a dissociação do sulfato de cálcio com formação do CaO 

livre. 

O processo de calcinação pode ser realizado em diferentes tipos de fornos os 

quais devem assegurar uma distribuição e desidratação regular do material. A 

calcinação pode ser obtida por via seca ou por via úmida. O processo pode ser direto 

(quando os gases de combustão entram em contato com a gipsita) ou indireto (em 

fornos tubulares dotados de cilindros concêntricos, onde os gases quentes circulam no 

cilindro interno e o minério no cilindro externo). O funcionamento pode ser intermitente 

(batelada) ou contínuo.  

A calcinação da gipsita pode ocorrer em fornos sob pressão atmosférica ou em 

autoclaves, obtendo-se os tipos conhecidos como gesso  β e gesso  α respectivamente, 

ambos com uma ampla variedade de aplicações industriais. O preço de hemidrato  α é 

cerca de 6 vezes maior do que o do hemidrato beta (Regueiro e Lombardero, 1997), em 

Araripina, são produzidos os dois tipos de gesso (Figura 81). 

 

Figura 81. Processo de calcinação da gipsita em Araripina – PE. 
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VI – ÍNDICE DE GEODIVERSIDADE DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA – PE 

 

VI.1. Índices Individuais 

 Para ser obtido o IG do município foi realizado primeiramente cálculos dos 

índices parciais obtidos através dos índices de cada elementos da geodiversidade 

encontrado no município, neste estudo foram calculados os índices de geologia, 

geomorfologia, paleontologia, solos e recursos minerais, descritos a seguir. 

 

VI.1.a. Índice de Geologia 

 

 A pontuação do Índice de geologia variou entre 1 e 6 pontos. Os maiores valores 

se localizam em quadrículas onde há o limite entre a Bacia do Araripe e o embasamento 

pré-cambriano, isso se dá devido a estratigrafia da bacia contendo duas formações 

aflorando em superfície (formações Exu e Romualdo), e a diversidade de rochas pré-

cambrianas existentes na litologia em Araripina. E ainda, nessas quadrículas de maiores 

valores estão as zonas de cisalhamento, que concedem valor estrutural ao Índice de 

geologia. 

 O destaque está nas quadrículas H5, I5, J5 e L7 que apresentaram o maior valor 

de índice de geologia - 6 pontos, as três primeiras acompanham a extensão da Formação 

Romualdo pelo embasamento na coluna de número 5 e contêm em suas quadrículas três 

litologias de embasamento e duas formações geológicas da Bacia do Araripe, enquanto 

que a quadrícula L7 possui duas litologias do embasamento cristalino, duas formações 

geológicas da Bacia do Araripe e mais os sedimentos quaternários. Além disso, nas 

quatro quadrículas são encontradas zonas de cisalhamento, elementos da geologia 

estrutural. 

 No mapa da Figura 83 é possível observar todos os índices de geologia no 

município. Na tabela 8 é apresentada a relação dos valores obtidos pelo índice de 

geologia e o número de quadrículas que contêm esses valores no município. 
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Os maiores índices ocorrem com mais frequência na porção central de Araripina, 

nos distritos de Rancharia e Gergelim. Nas extremidades do município os valores 

variaram de 1 a 3, ao norte onde está a chapada o valor predominante foi o de 1 ponto, 

representando a litologia existente no topo da chapada constituída pela Formação Exu. 

Tabela 8. Relação dos valores do índice de geologia encontrados em Araripina, PE. 

Valores do índice de geologia Nº de quadrículas 

1 36 

2 17 

3 22 

4 12 

5 7 

6 4 
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Figura 83. Valores dos Índices de Geologia em Araripina - PE. 
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VI.1.b. Índice de Geomorfologia 

 

 O valor do índice de geomorfologia é a soma dos sub-índices: Relevo (unidades 

geomorfológicas e limites morfoestruturais) e Drenagem. A soma desses sub-índices 

resultou em valores que variaram entre 1 e 6 pontos, o sub-índice Relevo variou entre 1 

e 5, enquanto que o sub-índice drenagem variou entre o nulo e 1 ponto.  

Os maiores índices foram encontrados nas quadrículas onde ocorre a drenagem e 

o limite das morfoestruturas, compostas pela Bacia de Araripe e os Terrenos pré-

cambrianos, esses valores ocorrem nas quadrículas localizadas na porção do município 

próxima aos distritos de Araripina (G5), Rancharia (I4, J4 e J5) e Gergelim (L5). Os 

demais valores podem ser visualizados na Figura 84. 

Ainda, os maiores valores podem ser explicados pela ruptura de declive, 

variando a altitude do terreno em até 100m, e pela dissecação do relevo que, devido à 

erosão remontante presente nas encostas da Chapada do Araripe há a ocorrência das 

vertentes, representando o Planalto do Araripe Dissecado.  

Os menores índices de geomorfologia estão localizados nas extremidades do 

município, principalmente no topo da chapada e na Depressão Sertaneja onde não há 

limite morfoestrutural. Na Tabela 9 estão os valores obtidos no índice de geomorfologia 

no município e a quantidade de quadrículas com cada um desses valores. 

Tabela 9. Relação dos valores do índice de geomorfologia encontrados em Araripina, PE. 

Valores do índice de geomorfologia Nº de quadrículas 

1 33 

2 17 

3 9 

4 18 

5 16 

6 5 
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Figura 84. Valores dos Índices de Geomorfologia em Araripina - PE. 
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VI.1.c. Índice de Paleontologia 

 

Nos valores do Índice de paleontologia houve uma variação de 1 e 2 pontos. 

Esses valores correspondem a presença de grupos de fósseis dentro da quadrícula, foram 

utilizadas 3 classe para contabilizar este índice: vertebrados, invertebrados e vegetais 

fósseis, onde cada classe existente na quadrícula representa 1 ponto. Após o cálculo do 

valor individual do índice de paleontologia foi contabilizado também 1 ponto para as 

quadrículas que continham mineradoras, indicando a presença de vertebrados fósseis. A 

quantidade de quadrículas com as pontuações 1 e 2 é apresentada na Tabela 10. Os 

maiores valores estão localizados nos distritos de Araripina e Rancharia (Figura 85), 

apresentando fósseis dos grupos vertebrados e invertebrados. 

Tabela 10. Relação dos valores do índice de paleontologia encontrados em Araripina, PE. 

Valores do índice de paleontologia Nº de quadrículas 

1 11 

2 4 

 

Das 98 quadrículas sobre o município de Araripina 15 contém afloramentos 

fossíliferos, sendo 10 com pontos de afloramentos fossilíferos e mais 5 que contêm 

mineradoras onde foram encontrados fósseis. A maioria dos fósseis encontrados são de 

vertebrados. Na tabela 11 é possível ver essa relação dos tipos de fósseis encontrados 

nessas quadrículas. 

Tabela 11. Números de tipos de fósseis nas quadrículas em Araripina, PE. 

Nº de Quadrículas 

Contendo Fósseis 

Vertebrados 

Nº de Quadrículas 

Contendo Fósseis 

Invertebrados 

Nº de Quadrículas 

Contendo Fósseis 

Vegetais 

12 6 1 
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Figura 85. Valores do Índices de Paleontologia em Araripina - PE, ainda sem a soma dos 

valores obtidos com a presença das mineradoras nas quadrículas. 
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VI.1.d. Índice de Solos 

 Os valores do Índice de pedologia variaram entre 1 e 5 pontos (Tabela 12), a 

maior diversidade de solos ocorre nas proximidades do distrito de Morais. De acordo 

com a localização geográfica dos maiores valores obtidos pelo índice de solos é possível 

observar que a diversidade de solos possui uma distribuição mais ampla, diferente dos 

outros índices que aparecem mais concentrados. Por esse motivo os valores do Índice de 

Geodiversidade de Araripina recebeu uma maior variação espacial, e não ficou apenas 

concentrada em função dos índices de geologia e geomorfologia (Figura 86). 

Tabela 12. Relação dos valores do índice de solos encontrados em Araripina, PE. 

Valores do índice de solos Nº de quadrículas 

1 35 

2 13 

3 24 

4 19 

5 7 

 

VI.1.e. Índice de Recursos Minerais 

 Os recursos minerais encontrados em Araripina são: gipsita, calcário e argilito, o 

número de quadrículas contendo pelo menos um desses recursos minerais foi 15, todas 

com o valor de 1 ponto (Figura 87). Na tabela 13 é possível ver a relação dessas 

quadrículas com os diferentes recursos minerais. 

Tabela 13. Recursos Minerais encontrados nas quadrículas em Araripina, PE. 

Nº de Quadrículas 

contendo Gipsita 

Nº de Quadrículas 

contendo Calcário 

Nº de Quadrículas 

contendo Argilito 

11 3 1 

 

 As mineradoras estão distribuídas em maior parte na porção central do 

município nas proximidades dos distritos de Rancharia e Gergelim, e o recurso mineral 

da gipsita é o mais representativo contando com 14 mineradoras voltadas a extração 

desse mineral. O calcário aparece em três quadrículas no distrito de Araripina, e a única 

quadrícula com a presença de argilito está localizada no distrito de Morais. 
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Figura 86. Valores dos Índices de Solos em Araripina - PE. 
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Figura 87. Valores dos Índices de Recursos Minerais em Araripina - PE. 
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VI.2. Índice de Geodiversidade 

 

A partir da inventariação de todos os elementos da geodiversidade: geologia, 

geomorfologia, solos, paleontologia e recursos naturais, encontrados no município foi 

possível calcular os valores do índice de cada elemento e, a partir da soma dos valores 

obtidos individualmente elaborar um mapa único de IG que representa a geodiversidade 

dentro do município (figura 88). 

O método do IG permite uma contagem de valores individuais equivalentes, que 

não favorece nenhum elemento da geodiversidade em detrimento a outros, sendo 

possível quantificar e qualificar a área de forma imparcial através de 5 classes de 

geodiversidade (Tabela 14). 

Tabela 14. Intervalos de Classes de IG. 

Classes de IG Intervalos 

Muito Baixo < 5 

Baixo 6 - 8 

Médio 9 - 11 

Alto 12 - 14 

Muito Alto > 15 
 

Depois de calculados os índices das 98 quadrículas (5x5 km) existentes no 

município individualmente pôde-se chegar ao resultado obtido na tabela 15. O índice 

dos valores individuais de cada quadrícula pode ser visto na tabela do Anexo 1. 

Tabela 15. Porcentagem dos valores de IG encontrados em Araripina, PE. 

Classes de IG Valores em Araripina, PE (%) 

Muito Baixo 40,8 

Baixo 14,2 

Médio 15,3 

Alto 22,4 

Muito Alto 7,1 
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VII- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Índices individuais 

Através dos resultados obtidos com os índices individuais dos elementos da 

geodiversidade foi possível constatar que: 

 O índice de geologia obteve 76,5% das quadrículas com valores entre 1 e 3 

pontos, isso representa que a maior parte do município apresentou um valor de índice de 

geologia baixo e intermediário, enquanto que 23,5% do município obteve valor entre 4 e 

6 pontos, podendo ser considerado um valor alto e de importância para a 

geodiversidade. 

 O índice de geomorfologia mostra a importância das áreas de ruptura de declive, 

onde estão os maiores valores e a maior diferenciação das unidades de relevo, assim 

como a presença de drenagens que correm chapada a baixo rumo a depressão. As áreas 

de limites morfoestruturais também apresentou grande importância na valorização deste 

índice. 

 O índice de geomorfologia apresentou os valores entre 4 e 6 pontos em cerca de 

40% do território do município, representando grande influência nos valores finais do 

IG do município. Sendo assim, a geomorfologia foi o elemento que obteve maior 

destaque no IG pelos altos valores de pontuação encontrados no índice individual. 

 Os maiores índices de paleontologia estão localizados em 4 quadrículas que 

foram classificadas no IG do município como Muito Alto, e as demais quadrículas estão 

localizadas na classificação de IG Alto. O fato dos pontos fossilíferos aparecerem nas 

quadrículas de maiores IG do município mostra a importância desses na soma total dos 

valores. E ainda, sua existência pode estar diretamente relacionada aos altos índices de 

geologia na quadrícula. 

 O índice de solos obteve valores de 1 a 5 pontos em suas quadrículas, e embora 

seja uma pontuação menor que os índices de geologia e geomorfologia, os valores 4 e 5 

alcançaram 26,5% da área do município, e portanto os solos podem ser considerados o 

segundo elemento de maior representatividade da geodiversidade no município, ficando 

atrás apenas da geomorfologia, e seguido pela geologia. 
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 As quadrículas que apresentam pontuação do índice de recursos minerais estão 

localizadas na classificação de IG Alta e Muito Alto, e tem relação direta com a 

geologia e a geomorfologia. Embora as quadrículas I5 e K6 mereçam destaque pela 

abundância do mineral gipsita, contendo respectivamente 3 mineradoras e 3 pontos de 

gipsita e 3 mineradoras e 4 pontos de gipsita, é contabilizado apenas 1 ponto para essas 

quadrículas, assim como outras quadrículas que só apresentaram uma mineradora ou um 

recurso mineral. Ou seja, a pontuação na quadrícula representa apenas quantos recursos 

minerais podem ser explorados dentro dela, e não a quantidade de mineradoras desses 

recursos, que atualmente estão em atividades de exploração. 

Índice de Geodiversidade 

 Os valores do Índice de Geodiversidade em Araripina variaram entre 3 e 18 

pontos. Esses valores foram divididos em cinco classes, e mapeados de acordo com o 

resultado desses valores (Mapa IG). 

 Os valores classificados como muito baixos foram encontrados em 40,8% do 

território do município e estão localizadas sobre terrenos planos, grande parte no topo 

da Chapada do Araripe (87,8%) e uma pequena parte nos pedimentos da Depressão 

Sertaneja (12,1%), tendo em comum os baixos índices de geologia e geomorfologia. 

Esses valores estão localizados nas porções extremas do município, principalmente ao 

norte, onde está a maior porção da Chapada do Araripe na área. Também a essa classe 

coincide a ausência de pontos fossilíferos e de pontos com recursos minerais. Com 

relação à pedologia, a maior parte das quadrículas com esse índice está sobre solos do 

tipo Latossolo, a exceção é a quadrícula M5, que está sobre Planossolo.  

 A classificação baixa é dada as áreas de limite de chapada onde está a quebra de 

ruptura da declive e onde começa a aparecer a variação litológica da Bacia do Araripe, 

com as Formações Exu e Romualdo. Na geomorfologia a pontuação aumenta pela 

inclusão dos valores da drenagem e o limite entre a chapada e o planalto dissecado com 

as vertentes. Os valores do índice de recursos minerais nessa classificação ainda são 

nulos, assim como os valores do índice de paleontologia. Os valores do índice de solos, 

ao contrário, surgem bem variados, com pontuação entre 1 e 4. 

 Os valores classificados como IG médio estão distribuídos em áreas dos distritos 

de Morais, Araripina, Rancharia, e Nascente, sendo os valores dos índices individuais 
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bem variados, ocorrendo índices altos e baixos dos elementos, mas que na soma final 

resulta em valor de IG médio. Nessa classificação os pontos fossilíferos começam a 

aparecer, assim como os de recursos minerais. 

 O IG de valor alto representa cerca de 22% da área do município, e está 

distribuídos em todos os distritos, exceto Marcolândia. Destaca-se por uma maior 

variação litológica, com rochas do embasamento pré-cambriano onde estão as suítes 

magmáticas e complexos metaplutônico e gnássico, além das rochas sedimentares da 

Bacia do Araripe. E na geomorfologia, pelos limites morfoestruturais e presença da 

drenagem. Os pontos fossilíferos e de recursos minerais também aparecem. Os valores 

do índice de solos são altos, variando de 3 a 5 pontos. 

São 7 quadrículas que apresentam os maiores IG em Araripina, classificadas 

como Muito Alto, os valores variam de 15 a 18 pontos e estão localizados na porção 

central do município, predominantemente no distrito de Rancharia, aparecendo também 

nos distritos de Araripina e Morais. Nesta classe de intensidade a variedade litológica é 

alta, o índice de geologia varia de 5 a 6 pontos, a presença da zona de cisalhamento 

ocorre em todas as quadrículas dessa classe. Na geomorfologia, com exceção da 

quadrícula H5, ocorre drenagem, e o limite das morfoestruturas ocorrem em todas as 

quadrículas dessa classe, por esse motivo há uma maior variedade das unidades 

morfoesculturais e de padrões de relevo, nestas quadrículas destaca-se a unidade 

geomorfológica classificada como pediplano sedimentar, que corresponde à depressão 

sedimentar da Bacia do Araripe. No índice de pedologia os valores variam em entre 3 e 

5, sendo o valor de 5 pontos apenas na quadrícula I8, que apresenta grande variação 

pedológica associada a diversidade litológica e geomorfológica. 

 Nessa classe de IG o índice de paleontologia é bastante significativo, 81% dos 

pontos fossilíferos estão incluídos dentro dessas quadrículas, além dos pontos 

relacionados ao índice de recursos minerais, onde 5 mineradoras aparecem também nas 

quadrículas desta classe, sendo portanto essa área do município de grande interesse da 

geodiversidade.  
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Aplicabilidade do Mapa de Geodiversidade 

O mapeamento da geodiversidade de Araripina proporcionou um levantamento 

das áreas de maior importância do meio abiótico, proporcionando uma atenção voltada à 

proteção de áreas de fragilidade e interesse da geodiversidade. 

 O fato de Araripina está inserido em uma região de clima semi-árido, é um 

argumento muito utilizado pelo poder público para explicar a dificuldade de se 

desenvolver econômica e socialmente o município. Neste trabalho serão mostradas 

algumas opções que comprovam que o município pode se desenvolver 

independentemente das limitações impostas pelos fenômenos climáticos da região. 

Através da aplicação do conhecimento da geodiversidade é possível direcionar o 

investimento para áreas onde o retorno é mais provável como educação, geoturismo, 

esportes, geoconservação, aproveitamento do solo, exploração sustentável dos recursos 

naturais, comércio, artesanato, e planejamento urbano. 

 Educação 

O conhecimento da geodiversidade do município pode ser utilizado para fins 

educacionais com a exploração dos valores científicos de cada elemento, atráves de 

aulas de campo com excursões didáticas que levem os estudantes diretamente ao objeto 

de estudo, ou através de folhetos e cartilhas informativas distribuídos nas escolas e 

universidades, e ainda para a população em geral. Painéis informativos localizados em 

pontos estratégicos nas áreas de maior interesse de geodiversidade também ajudam na 

exposição do conhecimento dos valores abióticos.  

Os pontos de visitação podem variar de acordo com o interesse específico do 

grupo, caso esse interesse seja a geodiversidade como um todo o mapa de 

geoodiversidade deve ser usado como referência, porém se o objetivo for por exemplo o 

estudo da geomorfologia existente no município o mapa do índice de geomorfologia é o 

mais indicado para ser utilizado. 

Ainda, integrar a comunidade através de atividades lúdicas e de artesanato é um 

meio de agregar valores, no Geopark Araripe por exemplo, já existem algumas oficinas 

destinadas a população, todas com destaques para os elementos da geodiversidade, em 
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especial a paleontologia. As oficinas são de Pinhole, Xilogravura, cordel e réplica de 

fósseis (Figura 89). 

 
Figura 89. Oficina de Réplica de Fósseis no Geopark Araripe. Disponível em 

<http://geoparkararipe.org.br/> 

 

Educar a população acerca da importância científica e natural do meio abiótico é 

o primeiro passo para a geoconservação desse meio, à medida que a população é 

conscientizada sobre a história geológica da Terra e todos os processos responsáveis por 

aqueles elementos da geodiversidade é também criada uma relação com aquele local. À 

medida que descobrimos a importância de algo para o meio ambiente relutamos mais 

em destruí-lo. 

 Uso do Solo e Agricultura 

 Uma das principais aplicações do conhecimento dos tipos de solos é para a 

agricultura, atividade humana de extrema importância e necessidade para a população. 

Em Araripina, de acordo com os dados de 2011 do IBGE, a lavoura permanente e 

lavoura temporária é apresentada na Tabela 16: 

Tabela 16. Dados da Lavoura em Araripina, PE. IBGE (2013). 

Lavoura Permanente Lavoura Temporária 

Banana Algodão 

Castanha de Caju Cana-de-açúcar 

Coco-da-baía Cebola 

 Feijão 

 Mamona 

 Milho 

 Sorgo 

 Tomate 

 mandioca 
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Devido às condições climáticas (clima seco) e de relevo (chapada) atípicas é 

preciso aplicar o conhecimento de solos para aprimorar e melhorar as produções 

agrícolas no município. 

A área do município onde está a superfície do topo da Chapada do Araripe é 

composta por um relevo suavizado de superfície relativamente plana favorável ao uso 

de implementos agrícolas motorizados, os solos são do tipo latossolos, arenosos e 

friáveis, com baixa fertilidade natural e excessivamente permeáveis, erosivos e de baixa 

capacidade hídrica e de reter e fixar nutrientes. Esses solos respondem mal à adubação e 

perdem água rapidamente sendo inadequados para a agricultura extensiva, 

principalmente para o cultivo de plantas de raízes curtas e para o uso agrícola de ciclo 

curto, em que os solos precisam ser frequentemente mecanizados. A técnica adotada 

nessa área deve ser a “lavoura seca”, com culturas pouco exigentes ou adaptadas à 

escassez de água (mandioca, andu, caju, abacaxi, gergelim, urucum etc). 

Na porção da Depressão Sertaneja dominada pelos argissolos os solos são 

bastante porosos e com boa capacidade de reter nutrientes da adubação, possuem bom 

armazenamento de água podendo resistir à longos períodos de seca, são terrenos que 

podem ser bem aproveitados com plantações de frutíferas. 

 Mineração e Exploração Sustentável dos Recursos Minerais 

Os recursos minerais estão diretamente relacionados à geologia da área, as 

diferentes litologias existentes pode conter minerais e rochas com potencial para a 

exploração econômica. Em Araripina o recurso mineral mais explorado é a gipsita, 

porém existe também pontecial em exploração de argilito e calcário. 

Pelo mapa do índice de recursos minerais é possível constatar que a exploração 

de gipsita ocorre predominantemente na porção central do município, através do mapa 

de geologia sotoposto ao de recursos minerais (Figura 90) nota-se que existem 

mineradoras localizadas tanto sobre a Bacia do Araripe quanto sobre o embasamento, 

porém sabe-se que a gipsita é extraída da Formação Ipubi da Bacia do Araripe, as 

quadrículas que possuem mineradoras em áreas do embasamento na verdade estão sobre 

pequenas áreas de relevo residual ou da depressão sedimentar dessa bacia, que não 

chegam a ser representativas na escala de 1:100.000 do mapas geológico e 

geomorfológico. Portanto nas quadrículas onde há o onde o recurso mineral da gipsita 
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aparece diretamente sobre uma maior área da bacia no mapa geológico e sobre uma área 

de Planalto do Araripe dissecado e depressão sedimentar no mapa geomorfológico, 

representa uma área de maior potencial de extração do mineral. 

Figura 90. Mapa Geológico e de Recursos Minerais em Araripina – PE, com destaque para as 

quadrículas de maior potencial para a exploração mineral da gipsita. (hachuradas em vermelho). 

 

Portanto as quadrículas de maior potencial para exploração de gipsita são: I4; I5; 

J3; J4; J5; e K6. Dessas 6 quadrículas 66,6% estão inseridas no IG Muito Alto do 

munícipio e a maioria está localizada no distrito de Rancharia. 

Outro fator importante que deve ser considerado na aplicabilidade do 

conhecimento da geodiversidade é a prática da mineração sustentável, que consiste em 
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aproveitar todas as etapas do processo produtivo de extração mineral, minimizando os 

impactos ambientais causados pela lavra. 

Segundo Araújo & Martins (2012) as etapas do processo produtivo da mineração 

de gipsita no polo gesseiro de Pernambuco vem provocando desmatamentos, 

queimadas, erosão dos solos, assoreamento e alteração dos recursos hídricos, 

concluindo que a mineração é, em parte, responsável pela degradação dos recursos 

naturais dessa área, e ainda afirma que muito pouco tem sido feito em termos de 

aplicação de políticas para minimizar esses impactos e conservar esses recursos. 

A mineração de gipsita altera a topografia superficial do relevo, pois no processo 

de extração da gipsita é preciso escavar uma parte do terreno e, o rejeito oriundo da 

mineração fica normalmente em desuso (Figura 91). Silva (2010) propôs explorar os 

argilominerais que recobrem as camadas de gipsita para obtenção de pigmentos 

inorgânicos para a indústria de cerâmica. Esses argilominerais divididos em camadas de 

acordo com a disposição natural dos horizontes, na própria jazida, apresentam em 

condições normais cores distintas que variam entre bege e vermelhas, e após tratamento 

térmico suas cores ficam ainda mais distintas e em tons muito interessantes à indústria 

cerâmica em geral e possivelmente às indústrias que utilizam tons mais claros como a 

polimérica e a indústria de tintas. A utilização desses argilominerais representaria mais 

uma opção para a mineração sustentável. 

 

Figura 91. Acúmulo de rejeitos da mineração de gipsita, Mineradora Edinho, Araripina – PE. 
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 Potencial Geoturístico 

Baseando-se na localização das quadrículas que contém os maiores IG de cada 

elemento da geodiversidade, é possível chegar a um mapa indicativo das áreas de maior 

potencial geoturístico no município, com o objetivo de explorar turisticamente os 

diferentes elementos e suas variações no meio abiótico (Figura 92). 

  

Figura 92. Mapa representando a localização das quadrículas que contêm os maiores IG de cada 

elemento da geodiversidade individualmente. 
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De acordo com o mapa é possível observar as melhores localizações para serem 

exploradas a diversidade dos elementos abióticos. Para a seleção dessas quadrículas 

foram utilizados os IG individuais de maiores valores, com exceção dos recursos 

minerais que possui os maiores de IG no valor igual a 1, para mapear as áreas de maior 

potencial geoturístico desse elemento foram utilizadas as quadrículas que contém um 

maior número de mineradoras baseando-se no objetivo do geoturismo de atrair e levar 

visitantes ao local onde é possível visualizar tanto o recurso mineral quanto como se dá 

o processo de extração do mesmo. 

 Os maiores índices de diversidade litológica representada pela geologia aparece 

em 4 quadrículas (H5; I5; J5; L7), todos com o valor de IG = 6, com 5 litologias 

diferentes e a presença de 1 estrutura tectônica. Entre as 5 litologias diferentes destaca-

se as formações sedimentares da Bacia do Araripe e o embasamento pré-cambriano. 

A paleontologia é um fator geoturístico de grande potencial para atrair visitantes, 

isto se dá pela raridade e boa conservação dos fósseis encontrados na Bacia de Araripe. 

Foram destacadas 5 quadrículas no mapa (H5; I4; I5; J4; J5) todas com valor de IG em 

paleontologia igual a 2, contendo fósseis vertebrados e invertebrados, exceto a 

quadrícula I4, contendo fósseis de animais vertebrados e fósseis de vegetais. 

Embora não exista um museu de paleontologia no município para concentrar 

esses fósseis em um único local para visitação, alguns exemplares podem ser 

encontrados guardados em salas exclusivas em escolas (Figura 93) e faculdades (Figura 

94) da cidade. 

 
Figura 93. Fósseis guardados na Escola Moisés Gomes de Oliveira, em Morais, 

Araripina – PE (Fotos do lado esquerdo); Fósseis guardados na Escola de Referência Josias 

Inojosa de Oliveira, Distrito Sede de Araripina – PE (Foto do lado direito). 
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Figura 94. Frente do museu da Faculdade de Formação de Professores de Araripina – FAFOPA, 

contendo fósseis de troncos de gimnosperma na calçada. 

A geomorfologia é o elemento da geodiversidade de maior importância 

geoturística atualmente no país, isto se dá principalmente pela beleza cênica que o 

relevo proporciona ao ambiente (Figura 95). As diferentes geoformas da superfície 

terrestre resulta da ação de forças internas e externas do planeta que agiram durante 

milhões de anos, portanto, apesar da aparência concedida pela geomorfologia ao local é 

importante levar em consideração que as unidades geomorfológicas de maior relevância 

presentes no município deve ser o principal objetivo de atração dos visitantes, como a 

Chapada do Araripe, seus morros testemunhos e escarpas, e a Depressão Sertaneja. O 

objetivo é explorar o geoturismo com base na demonstração dos destaques 

geomorfológicas existentes e o entendimento de como se deu o seu processo de 

formação. 

As quadrículas que representam maiores valores de IG em geomorfologia são I4, 

J4, G5, J5, e L5, todas com valor igual a 6 e contendo em sua área a chapada, a 

depressão e a escarpa, e ainda trechos da drenagem. 

O geoturismo na Chapada do Araripe já vem sendo explorado em alguns 

municípios, como é o caso do Mirante do Pontal de Santa Cruz, em Santana do Cariri – 

CE (Figura 96a) e o do mirante no pináculo em Ipubi – PE (Figura 96b), onde é possível 

encontrar estruturas físicas para viabilizar a visitação e a observação atraindo turistas e 

visitantes ao local. 
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A mineração também representa uma característica de grande potencial 

geoturístico para o município não se restringindo apenas a produção mineral, mas 

também porque acompanha o desenvolvimento econômico do município e da região. 

Araripina está inserida no Polo Gesseiro de Pernambuco o que atrai diversos 

empreendimentos ao município com o objetivo de ampliar a produção de gesso. Além 

das mineradoras onde é extraída a gipsita, há também os rejeitos da mineração e as 

calcinadoras, onde a gipsita sofre o processo industrial para a fabricação do gesso. 

Todas essas etapas da produção podem ser aproveitadas para o geoturismo. 

 

Figura 95. Aspetos geomorfológicos a serem explorados pelo geoturismo no município de 

Araripina – PE. a) morro testemunho, em Torre Grande; b) chapada, no sítio Torre Grande; c) 

morro testemunho, sítio Torre Grande; d) morro testemunho, em Araripina (sede); e) morro 

testemunho, no Sítio Torrinha; f) vale erosivo, em Araripina (sede). 
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Figura 96. Estruturas construídas para pontos de observação e visitação na Chapada do 

Araripe. a) Mirante do Pontal de Santa Cruz, Santana do Cariri – CE; b) pináculo em Ipubi – 

PE. 

 Na Brasil já existem alguns exemplos do geoturismo voltado para os aspectos da 

mineração e dos recursos minerais, um exemplo que pode ser adotado no Polo Gesseiro 

do Araripe é o circuito da “Estrada Real”, a maior rota turística do país com mais de 

1.630 km de extensão localizada na região sudeste do país (Figura 97), abrangendo os 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, trata-se de uma rota turística que 

leva o visitante a reviver os passos e os caminhos percorridos pelos escravos, pelo ouro 

e pela história do país, além de promover o desenvolvimento socioeconômico e a 

preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental. 

Figura 97. Estrada Real (MG e RJ). Disponível em: 

<http://www.estradareal.org.br/mapas/index.asp>. 

 O Polo Gesseiro do Araripe abrange muitas mineradoras com potencial para 

visitação, e outras que podem ser estruturadas para receber turistas (Figura 98). De 
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acordo com os dados obtidos sobre a localização das mineradoras em Araripina neste 

estudo, é possível traçar um rota geoturística que pode atrair ainda mais investimentos 

para o município, além de uma maior exploração científica de como se dá todo o 

processo da maior área de mineração de gesso do país, e esta rota poderia ainda 

futuramente ser ampliada para toda a região do Polo Gesseiro do Araripe. 

  

 

Figura 98. Pesquisadores e estudantes da UFPE visitando uma mineradora de gipsita em 

Araripina, PE. 

 Pela grande quantidade de mineradoras existentes na região e no município seria 

interessante selecionar apenas algumas mineradoras para a “Rota do Gesso”, no caso 

prioritariamente seriam escolhidas aquelas mineradoras de maior potencial para atrair 

grande número de visitantes e, se possível localizadas próximas as áreas de maior índice 

de geodiversidade (Figura 99), para que assim as infraestruturas construídas para 

visitação possam ser aproveitadas no geoturismo de outros elementos do meio abiótico. 

 A “Rota do Gesso” passaria pelas quadrículas destacadas com maior número de 

mineradoras (I5 e K6), passando por outras quadrículas que também contém 

mineradoras durante o percurso. 

Os diferentes tipos de solo, embora não seja um elemento muito explorado pelo 

geoturismo, também estão presentes na geodiversidade do ambiente e também podem 

ser aproveitados neste tipo de turismo. O solo é a fase final de um processo de 

intemperização da rocha local, que sofreu diversas alterações fatores químicas, físicas e 
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biológica, e é um fator relevante para o entendimento dos risco geológicos de um local. 

No mapa foram destacadas 7 quadrículas ( G7; G8; H6; I6; I8; J8; M6) com valor de IG 

de solos igual a 5, distribuídas aleatoriamente sobre o município e distantes das 

quadrículas destacadas por outros elementos, esse fator pode dificultar ainda mais o 

interesse na visitação desses locais. Porém, a quadrícula I8 é de valor de IG Muito Alto, 

e mesmo estando distante das outras, a quadrícula deve ser considerada de grande 

interesse geoturístico pelo seu valor de IG. 

 

Figura 99. Um possível rota geoturística no patrimônio mineiro de Araripina - “Rota do Gesso”, 

passando pela área de maior concentração de mineradoras e de maior índice de geodiversidade 

(IG Muito Alto). 

 Esportes 

O conhecimento da geodiversidade também proporciona um melhor 

aproveitamento de alguns esportes praticados com a ajuda no meio abiótico. Em 

Araripina a geomorfologia favorece a prática de esportes que utilizam altitude e 

topografia do relevo, como o parapente (Figura 100a) e a asa delta (Figura 100b). 
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Figura 100. Prática de esportes na Chapada do Araripe no município de Araripina – PE. a) 

Parapente, na Serra da Torre em Araripina - PE; b) Asadelta.  

 

O conhecimento do relevo é fundamental para a prática desses esportes, e no 

município as ótimas condições naturais oferecidas pela Chapada do Araripe podem ser 

aproveitadas.  

Para a prática de parapente são necessárias circunstâncias favoráveis de 

correntes de ar ascendentes, isto é, áreas onde o vento possui uma direção e velocidade 

vertical mais intensa, isso ocorre principalmente em áreas onde há o bloqueio dos 

ventos por grandes paredões rochosos. Em Araripina a Chapada do Araripe funciona 

como esse paredão direcionando os ventos para cima no sentido vertical nas áreas de 

encosta. Embora este tipo de relevo já seja suficiente para gerar as condições 

necessárias de vento para a prática desse esporte, é possível encontrar áreas da chapada 

que potencializam a intensidade dos ventos na vertical, essas áreas são os anfiteatros de 

erosão (Figura 101), que pelo seu formato semi-circular direcionam uma maior 

quantidade de vento para uma menor extensão de área, como acontece na Serra da Torre 

em Araripina. 

 

Figura 101. Esquema ilustrativo da direção do vento em um anfiteatro de erosão. 
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Já a prática de Asa delta exige uma área onde exista o limite entre um relevo de 

altitude mais alta e outro de altitude mais baixa, ou seja o limite entre um planalto e 

uma depressão, em Araripina é possível encontrar esse limite em toda a área 

correspondente a escarpa da chapada, proporcionando muitas opções de localização 

para a prática do esporte. 

 Implantação de Geossítios 

 O reconhecimento internacional de proteção ao patrimônio geológico surgiu a 

partir da Rede Global de Geoparques Nacionais, comumente referida como Rede Global 

de Geoparques (Global Geoparks Network - GGN), criada em 13 de fevereiro de 2004. 

A GGN fornece uma plataforma de cooperação entre os geoparques e reúne órgãos 

governamentais, organizações não governamentais, cientistas e comunidades de todos 

os países, operando de acordo com os regulamentos da Unesco. 

Geoparque é uma marca atribuída pela Rede Global de Geoparques sob os 

auspícios da Unesco a uma área onde sítios do patrimônio geológico representam parte 

de um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. Um 

geoparque deve gerar atividade econômica, notadamente através do turismo, e envolve 

um número de sítios geológicos de importância científica. Possuem papel ativo no 

desenvolvimento econômico de seu território, que passa a ser reconhecido em função 

das suas riquezas naturais. Em suma, um geoparque no conceito da Unesco deve: 

i. preservar o patrimônio geológico para futuras gerações (geoconservação); 

ii. educar e ensinar o grande público sobre temas geológicos e ambientais e prover 

meios de pesquisa para as geociências; 

iii. assegurar o desenvolvimento sustentável através do geoturismo, reforçando a 

identificação da população com sua região, promovendo o respeito ao meio 

ambiente e estimulando a atividade socioeconômica com a criação de 

empreendimentos locais, pequenos negócios, indústrias de hospedagem e novos 

empregos. 

iv. Gerar novas fontes de renda para a população local e a atrair capital privado. 

No Brasil O Projeto Geoparques, criado pelo Serviço Geológico do Brasil - 

CPRM em 2006, tem um importante papel indutor na criação de geoparques no Brasil, 
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uma vez que esse projeto tem como premissa básica a identificação, levantamento, 

descrição, inventário, diagnóstico e ampla divulgação de áreas com potencial para 

futuros geoparques no território nacional, há atualmente cerca de 28 propostas de 

implantação de Geoparques (CPRM, 2012) que podem visualizados na Figura 102. 

 
Figura 102. Mapa do Projeto Geoparques apresentando as propostas de Geoparque no 

Brasil. (Fonte: CPRM, 2012).   

 

No ano de 2006 foi oficialmente reconhecido através da Segunda Conferência 

Internacional de Geoparques da Unesco na Irlanda do Norte, o Geopark Araripe, 

localizado no nordeste brasileiro ao sul do Estado do Ceará, na região do Cariri 

abrangendo 06 municípios: Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Nova 

Olinda e Santana do Cariri, totalizando um território de 3.796 km². 

A figura 103 mostra a localização do Geopark Araripe, próximo ao município de 

Araripina. O Geopark possui 9 geossítios selecionados conforme suas características 

para a história da terra e relevância científica, destacando-se a geologia e a  

paleontologia existentes na Bacia do Araripe. 

http://www.crato.ce.gov.br/
http://www.juazeiro.ce.gov.br/
http://barbalha.ce.gov.br/
http://www.missaovelha.ce.gov.br/
http://www.novaolinda.ce.gov.br/portal1/intro.asp?iIdMun=100123123
http://www.novaolinda.ce.gov.br/portal1/intro.asp?iIdMun=100123123
http://santanadocariri.ce.gov.br/
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Figura 103. Mapa geológico mostrando a localização dos Geotopes do Geopark Araripe. (Ponte 

& Appi, 1990; Assine, 1990; Sales, 2005). 

De acordo com o mapa do IG de Araripina, foi possível observar pontos do 

município de alto interesse geológico, onde se mostra apto há criação de uma área de 

preservação natural do meio abiótico. A proximidade do município com o Geopark 

Araripe pode ser considerada uma vantagem para a criação de um novo geotope ou 

geossítio do parque implantado dentro do município, esse geossítio seria localizado em 

uma das quadrículas que apresentaram maior valor de IG no mapeamento, sendo 

considerada área de potencial toda aquela demarcada como índice Muito Alto de 

Geodiversidade. Em Araripina 7 quadrículas obtiveram este índice, porém, destas 7 

duas se destacaram com valores de pontuação igual a 18, são as quadrículas H5 e J5 

(Figura 104). A quadrícula H5 tem o diferencial da existência de drenagem em sua área, 

enquanto a quadrícula J5 se diferencia por um maior número de tipos de solo. 

A criação de geossítios no município, além de garantir a preservação da área de 

maior interesse de geodiversidade, possibilita a construção de estruturas físicas que 

acompanham a implantação do geotope, atraindo turismo, comercio e empregos diretos 

e indiretos na área, trazendo consequentemente um desenvolvimento econômico para o 

município. 
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Figura 104. Quadrículas rachuradas em vermelho representando as áreas de maior 

potencial para implantação de geossítios em Araripina, PE. 

Embora a importância paisagística não seja quantificada metodologicamente 

nesse estudo para se obter o IG, é possível levar em conta a proximidade do geossítio 

com áreas de maior beleza cênica do meio natural na hora de estabelecer a localização 

do geotope, desde que ainda se esteja dentro da quadrícula demarcada. 

 Artesanato 

Tendo em vista a curiosidade e a admiração dos visitantes no município acerca 

dos fósseis que são encontrados, é possível aproveitar esse elemento da geodiversidade 

como fonte de renda para o município. 

A partir do decreto-lei de 1942 que proíbe a exploração e comercialização de 

fósseis sem a autorização do DNPM, sabe-se que o tráfico de fósseis é crime e portanto 
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em nenhuma hipótese tais fósseis devem ser retirados do meio para fins ornamentais, ou 

para venda. A solução para a atração que esses fósseis provocam tanto para os 

moradores locais quanto para os turistas seria o desenvolvimento de artesanato baseado 

nos fósseis que são encontrados no município. 

Já existem exemplos desse tipo de atividade no Ceará, onde também ocorrem os 

fósseis da Bacia do Araripe, são confeccionadas réplicas de fósseis (Figura 105), 

camisetas, literaturas em cordel, pinturas em quadros, acessórios como canecas, canetas 

e chaveiros. O objetivo da comercialização desse tipo de artesanato é além de levar 

renda à população local, satisfazer o turista da vontade de levar um pouco da história 

geológico do local visitado para sua casa. 

A beleza cênica proporcionada pela geomorfologia também pode ser explorada, 

como pequenas esculturas de pontos geoturísticos de interesse geomorfológico como o 

morro testemunho do sítio de Torre grande em Araripina por exemplo, assim como é 

feito com o Pão de açúcar no Rio de Janeiro e seus souvernirs.  

Ainda, o recurso mineral mais explorado no município também funciona como 

um instrumento para a aplicação no artesanato, estatuetas e artefatos confeccionados 

diretamente na gipsita (Figura 106) ou ainda peças de gesso podem ser comercializados 

a fim agregar valores e de enaltecer a importância do gesso na região. 

 

 
Figura 105. Réplica de fósseis comercializados no Geopark Araripe. Disponível em: 

<http://geoparkararipe.org.br/>. 
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Figura 106. Artesanato na gipsita, município de Trindade – PE. 

 

 Planejamento e Gestão Territorial 

 Os dados obtidos através do estudo da geodiversidade do município resultam em 

uma ferramenta de auxílio ao planejamento e ordenamento territorial, fornecendo 

subsídios para vários setores já citados anteriormente, como: educação, mineração, 

geoturismo, agricultura, urbanismo, moradia, defesa civil, e meio ambiente. A falta 

desse tipo de informação pode causar danos à população e ao meio ambiente, casas 

construídas em áreas de risco de desabamento, ou agricultura inadequada ao tipo de 

solo. É importante que se haja uma racionalização na utilização dos recursos naturais 

existentes no município, de forma a compatibilizar a aptidão do meio físico e a 

preservação ambiental com o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de 

vida da população. 
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CONCLUSÃO 

 

O método de avaliação da geodiversidade adaptado para uma área de 

abrangência municipal conseguiu representar com êxito o Índice de Geodiversidade do 

município de Araripina - PE, apresentado a partir da soma dos índices parciais 

fundamentais da geodiversidade existente na área. A seleção da grade de 5x5 km 

mostrou-se eficiente na divisão do território, assim como a escala de observação 

utilizada, de 1:100.000. 

A partir dos resultados obtidos foi possível estabelecer as áreas de maior 

interesse de geodiversidade, cerca de 30% da área do município apresentou-se entre os 

valores alto e muito alto de geodiversidade, essas áreas estão representadas pelos sítios 

fossilíferos, pela alta diversidade litológica através das rochas do embasamento pré-

cambriano e da Bacia do Araripe, e pela drenagem e limites morfoestruturais presentes 

no relevo.  

A partir dos valores individuais da geodiversidade fica claro a correlação dos 

elementos entre si, um exemplo é dado pelos menores valores de geomorfologia 

localizados na extremidade do município, que pode ser justificado pelos baixos valores 

do índice de geologia também encontrados nessa área, confirmando que a diversidade 

geomorfológica depende em grande parte da diversidade litológica, esses dados 

corroboram com a idéia de que todos os elementos estão diretamente interligados. 

As classes do índice de geodiversidade representam uma escala quantitativa da 

importância do patrimônio abiótico, ou seja, as áreas de maiores índices representam as 

áreas de maior importância e que merecem maior atenção no momento. Porém, é 

importante ainda considerar que, embora algumas quadrículas obtenham valor 

considerado baixo, não quer dizer que ela não tenha algum elemento de elevada 

importância na geodiversidade.  

É importante considerar que a partir do momento que forem sendo descobertos 

novos afloramentos fossilíferos ou sendo construídas novas minerados em pontos 

desconhecidos onde há recursos minerais exploráveis, haverá uma modificação dos 

valores nessa quadrícula onde surgiram essas novas informações, portanto, o valor de 
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IG das quadrículas é mutável a partir do momento em que é descoberta novas 

informações sobre a geodiversidade no local. 

O conhecimento da espacial geodiversidade proporcionado pela mapa do IG do 

município contribui como uma ferramenta para o planejamento e gestão territorial, 

auxiliando em decisões quanto ao melhor uso e ocupação da área, considerando as 

restrições e potencialidades do meio abiótico. Ainda, a partir de propostas de aplicação 

do conhecimento da geodiversidade obtidos com o mapa, é possível investir em ponto 

estratégicos do meio abiótico a fim de gerar renda e desenvolvimento ao município. 
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ANEXO 

 

 

1- TABELA DOS VALORES PARCIAIS DO IG DE ARARIPINA - PE 

 



QUADROS GEOLOGIA GEOMORFOLOGIA PALEONTOLOGIA PEDOLOGIA REC. MINERAIS ÍNDICE DE GEODIVERSIDADE

A5 1 1 X 1 X 3

A6 1 1 X 1 X 3

B4 1 1 X 1 X 3

B5 1 1 X 1 X 3

B6 1 1 X 1 X 3

B7 1 1 X 1 X 3

B8 1 1 X 1 X 3

C2 1 1 X 1 X 3

C3 1 1 X 1 X 3

C4 1 1+1D X 1 X 4

C5 1 1+1D X 1 X 4

C6 1 1+1D X 1 X 4

C7 1 1+1D X 1 X 4

C8 1 1 X 1 X 3

D1 1 1+1D X 1 X 4

D2 2 1 X 1 X 4

D3 1 1 X 1 X 3

D4 2 2+1D X 3 X 8

D5 2 2+1D X 3 X 8

D6 1 2+1D X 2 X 6

D7 1 1 X 1 X 3

D8 1 1 X 1 X 3

D9 1 1 X 1 X 3

E1 1 1 X 1 X 3

E2 2 2+1D X 3 X 8

E3 3 3+1D+1Mt X 3 X 11

E4 3 3+1D+1Mt X 3 X 11

E5 4 3+1D+1Mt X 3 X 12

E6 2 1 X 2 X 5

E7 2 2 X 3 X 7

E8 1 1 X 1 X 3

E9 1 1 X 1 X 3



F1 1 1 X 1 X 3

F2 1 1 X 1 X 3

F3 3 3+1Mt X 3 X 10

F4 4 3+1D+1Mt X 3 X 12

F5 3 3+1D+1Mt X 4 X 12

F6 3+1 3+1Mt X 4 X 12

F7 3+1 3+1Mt X 3 X 11

F8 1 1 X 1 X 3

F9 1 1 X 1 X 3

F10 1 1 X 1 X 3

G2 1 1 X 1 X 3

G3 1 1 X 1 X 3

G4 2 3+1Mt 1i 4 1 12

G5 4+1 4+1D+1Mt 1i+1v+1t 4 1 19

G6 2+1 2+1D+1Mt X 4 X 11

G7 2 3+1Mt X 5 X 11

G8 3 3+1Mt+1Mc X 5 X 13

G9 2 3 X 3 X 8

G10 1 1 X 1 X 3

H2 1 1 X 1 X 3

H3 2 2+1D X 2 X 7

H4 3+1 3+1D+1Mt X 3 X 12

H5 5+1 4+1Mt 1v+1i 4 1 18

H6 3 3+1D+1Mt X 5 X 13

H7 3 2+1D+1Mt 1v 4 X 12

H8 4 4+1Mt X 4 X 13

H9 3 3+1D X 3 1 11

H10 2 3 X 3 X 9

I2 2 1 X 1 X 4

I3 3 3+1D+1Mt X 3 X 11

I4 4+1 4+1D+1Mt 1v 3 1 16

I5 5+1 3+1D+1Mt 1v+1i 3 1 17

I6 3 3+1Mt 1v 5 1 14



I7 3 2+1Mt 1v 4 1 12

I8 5+1 2+1D+1Mt X 5 1 16

I9 3 2+1D+1Mt X 1 X 8

J2 3 3+1D+1Mt X 2 X 10

J3 4+1 3+1D+1Mt X 3 1 14

J4 4+1 4+1D+1Mt 1v+1i 3 1 17

J5 5+1 4+1D+1Mt 1v+1i 3 1 18

J6 2 1+1D 1v 4 1 10

J7 4+1 2+1D+1Mt X 3 X 12

J8 4 2+1D+1Mt X 5 X 13

J9 1 1 X 2 X 4

K2 3 2 1v 2 1 9

K3 3 2 X 2 X 7

K4 3 3+1Mt X 2 X 9

K5 3 4+1Mt X 4 X 12

K6 3 3+1D+1Mt 1v 4 1 14

K7 4+1 2+1D+1Mt X 4 X 13

K8 4 2+1D+1Mt X 4 X 12

K9 2 1 X 2 X 5

L5 3 4+1D+1Mt X 4 X 13

L6 3+1 2+1D+1Mt X 4 X 12

L7 5+1 2+1Mt X 3 X 12

L8 2 1 X 2 X 5

L9 1 1+1D X 2 X 5

M5 1+1 1 X 2 X 5

M6 3+1 2+1D+1Mt 1v 5 X 14

M7 3+1 1+1D X 4 X 10

M8 2 1+1D X 4 X 8

M9 1 1+1D X 4 X 7

N5 2+1 1+1D X 3 X 8

N6 3+1 1+1D X 3 X 9

N7 1 1+1D X 1 X 4

O5 2+1 1+1D X 2 X 7


