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INTRODUÇÃO

A integração geológica da Folha Aracaju NE
(SC.24-X, escala 1:500.000), é aqui apresentada
como parte integrante do Programa Levantamentos
Geológicos Básicos do Brasil (PLGB), no Subprogra-
ma Integração Geológico-Metalogenética, desenvol-
vido pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil.

Tal atividade tem como objetivo principal, ela-
borar uma integração atualizada das informações
geológicas e metalogenéticas (em meio digital) do
território nacional, onde a área aqui abordada
abrange o segmento centro-leste do Nordeste do
Brasil.

A Folha Aracaju NE compreende a região situa-
da entre as latitudes 08� 00’e 10� 00’ Sul e longitudes
36� 00’e 39� 00 Oeste, abrangendo parte dos esta-
dos da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e
Bahia (figura 1.1).

As cartas geológica e metalogenética/previsio-
nal da Folha Aracaju NE foram elaboradas a partir
da integração das folhas Belém do São Francisco
(SC-24-X-A), Garanhuns (SC-24-X-B), Paulo Afon-
so (SC-24-X-C) e Santana do Ipanema
(SC-24-X-D), de escala 1:250.000, cuja articulação
é apresentada na figura 1.2. A Folha Belém do São
Francisco (SC-24-X-A) foi elaborada por Santos
(1998), enquanto que as demais foram produtos
gerados no presente trabalho.

1.1 Metodologia e Principais Fontes de Informação

A metodologia utilizada na elaboração dos pro-
dutos gerados no presente trabalho, foi desenvolvi-
da em duas etapas distintas, as quais são descritas
resumidamente a seguir:
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Figura 1.1 – Localização geográfica da Folha Aracaju NE.



1ª Etapa (Escala 1:250.000)

– Compilação, análise e integração de dados preexis-
tentes da região, como mapas geológicos e metaloge-
néticos (figura 1.3); publicações científicas, além de
dados geofísicos, geoquímicos, geocronológicos, lito-
químicos e do Sistema MICROSIR da CPRM;

– Interpretação de produtos de sensores remo-
tos (fotografias aéreas, imagens de satélite e cartas
imagens de Radar), reprocessamento e interpreta-
ção de dados/mapas aerogeofísicos (aeromagnéti-
cos e aerorradiométricos) e elaboração de mapas
de fotolineamentos estruturais;

– Elaboração de mapas geológicos preliminares, a
partir dos dados informações obtidas nos itens anterio-
res, campanhas de campo e estudos petrográficos;

– Alimentação das bases de dados AFLO, META
e PETRO do Sistema MICROSIR da CPRM;

– Confecção e digitalização dos mapas geológicos
finais das folhas Garanhuns (SC-24-X-B), Paulo Afonso
(SC-24-X-C) e Santana do Ipanema (SC-24-X-D).

2ª Etapa (Escala 1:500.000)

– Digitalização da base cartográfica da Folha
Aracaju NE;

– Redução digital à escala 1:500.000, das cartas
geológicas elaboradas na 1ª etapa, além da Folha
Belém do São Francisco;

– Elaboração da carta geológica da Folha Araca-
ju NE (anexo II)

– Confecção e digitalização da carta metaloge-
nética/previsional da Folha Aracaju NE (anexo III);

– Elaboração do presente texto explicativo.
Para as ocorrências minerais, a principal fonte de

informações foi a base de dados META, do Sistema
de Informações em Recursos Naturais (SIR), desen-
volvido pela CPRM, a qual foi atualizada a partir de
dados bibliográficos e reconhecimento de campo.

1.2 Produtos Gerados

Entre os produtos gerados neste trabalho, res-
salta-se o presente texto explicativo com as car-
tas: geológica (anexo II) e metalogenética/previsio-
nal (anexo III), além da alimentação das bases de
dados de ocorrências minerais (META), descri-
ções de afloramentos (AFLO) e descrições petro-
gráficas (PETRO) da região (estas disponíveis no
sistema SIR, o qual pode ser acessado via Internet
pela home page http://www.cprm.gov.br).

Outros mapas estão disponíveis em meio digi-
tal para consulta, na biblioteca da CPRM, na
Superintendência Regional do Recife (SUREG-RE),
ou via Internet; tais como as bases geológicas
1:250.000 das folhas Garanhuns (SC.24-X-B), Paulo
Afonso (SC.24-X-C) e Santana do Ipanema
(SC.24-X-D), além de mapas aerogeofísicos (aero-
magnético e aerorradiométrico) na escala 1:500.000.
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Figura 1.2 – Articulação das folhas 1:250.000 que
constituem a Folha Aracaju NE.
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Figura 1.3 – Principais bases geológicas utilizadas na atualização da Folha Aracaju NE.
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