
1
INTRODUÇÃO

A Folha Aracaju NW (SC.24-V), objeto desta
nota explicativa, é parte integrante do Programa
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil/Sub-
programa Integração Geológico-Metalogenética.
Está situada entre os paralelos 8�00’ e 10�00’ de la-
titude sul e os meridianos 39�00’ e 42�00’ de longi-
tude oeste de Greenwich. Ocupa uma área de
aproximadamente 72.000km

2
, na região do médio

São Francisco, nordeste brasileiro, abrangendo
partes dos estados: da Bahia (BA), de Pernambuco
(PE) e do Piauí (PI) (figura 1.1).

Os procedimentos metodológicos deste traba-
lho constaram inicialmente do levantamento, com-
pilação, análise e integração de dados bibliográfi-
cos preexistentes (geológicos, geofísicos, geoquí-
micos, geocronológicos, petrográficos e de cadas-
tramento mineral) nas diversas fontes disponíveis;
interpretação de aerofotos, imagens de radar e de
satélites em áreas com carência de dados e/ou in-
formações conflitantes; elaboração de cartas temá-
ticas de serviço na escala 1:250.000 (cartas de fo-
tolineamentos, de ocorrências minerais, geocrono-
lógicas, geofísicas, geoquímicas e geológicas) e
trabalhos de revisão de campo em setores seleti-
vos.

Seguiu-se, então, fase de consistência dos da-
dos coletados em campo, análises laboratoriais pe-

trográficas e geocronológicas, atualizações biblio-
gráficas periódicas com data limite no mês de ju-
nho de 1999, alimentação das bases de dados
AFLORA, PETRO e META, integrantes do Sistema
MICROSIR, gerido pela CPRM e, finalmente, a ela-
boração das cartas Geológica, de Jazimentos Mi-
nerais e Metalogenética/Previsional, na escala
1:500.000, a partir da integração atualizada das fo-
lhas, escala 1:250.000, Paulistana (SC.24-V-A),
Salgueiro (SC.24-V-B), Petrolina (SC.24-V-C) e
Uauá (SC.24-V-D), com a respectiva nota explicati-
va.

As bases cartográficas e as cartas geológicas,
de jazimentos minerais e metalogenéticas/previsio-
nais, escalas 1:250.000 e 1:500.000, estão disponí-
veis na CPRM em arquivos eletrônicos.

A figura 1.2 apresenta a documentação carto-
gráfica utilizada na integração geológica e metalo-
genética da Folha Aracaju NW.

A execução do projeto esteve a cargo da
SUREG-RE, sob a responsabilidade do geólogo
Luiz Alberto A. Angelim, contando com a parceria
da SUREG-SA nos trabalhos relativos ao domínio
cratônico da Folha Uauá (SC.24-V-D). Os levanta-
mentos de campo foram efetuados com a colabora-
ção dos geólogos Marinho da Silva Filho, Ivo Figuei-
rôa, Edgardo L. Sarno Lellis e José Maria F. da Silva
Júnior, sob a supervisão do geólogo Edilton José
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Figura 1.1 – Mapa de localização da Folha Aracaju NW.



dos Santos, pela SUREG-RE; a parte pertinente à
SUREG-SA foi executada pelos geólogos Marília
Kosin, Paulo Varela e Maisa Bastos Abram, sob a
supervisão do geólogo Roberto Campêlo de Melo
(atualmente Gerente de Recursos Minerais). A lista-
gem dos recursos minerais (anexo 1) esteve a car-
go do geólogo José Maria F. da Silva Júnior, pela
SUREG-RE, e das geólogas Maísa Bastos Abram e
Maria Angélica Barreto, pela SUREG-SA.

A quase totalidade da área investigada está in-
serida na bacia hidrográfica do médio São Francis-
co que secciona a folha na direção geral NE-SW. O
lago de Sobradinho, em cuja barragem está instala-
da a hidroelétrica homônima dista cerca de 50km a
montante das cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina
(PE) e recobre a partir daí, até o limite sudoeste da
folha, todo curso do rio São Francisco e os baixos
cursos de seus afluentes (figura 1.1). A bacia hidro-
gráfica do Parnaíba, também presente, está restrita
a uns poucos drenos intermitentes no extremo-NW
da folha. A feição geomorfológica predominante
corresponde a uma extensa superfície pediplana-
da com uma série de elevações residuais e cristas
de extensões quilométricas de quartzitos, calcários
cristalinos e formações ferríferas, além de diques
de quartzo e intrusões graníticas. É limitada, no se-
tor SSW, pela terminação setentrional da Chapada

Diamantina que forma uma imponente escarpa ver-
ticalizada, com desnível de cerca de 500m, deno-
minada escarpa do Tombador e, no extremo-NW,
pelo relevo elevado da Bacia do Parnaíba. O clima
dominante é o semi-árido quente com chuvas de
novembro a abril (400 a 500mm anuais), umidade
baixa e temperatura elevada (médias anuais entre
23�C e 30�C). A flora, típica dos sertões nordesti-
nos, é conhecida pela denominação de caatinga.

As cidades gêmeas Petrolina/Juazeiro, que
constituem o principal pólo econômico da região,
são ligadas por rodovias asfaltadas à cidade de
Salvador (BA) numa distância de 520km e à cidade
do Recife (PE) por cerca de 780km. A atividade
econômica florescente diz respeito à agricultura irri-
gada às margens do rio São Francisco, voltada prin-
cipalmente para o cultivo de frutas tropicais, com
produtividade e padrão de qualidade superior, vi-
sando o mercado externo e o sul do país. O cobre do
vale do rio Curaçá é a principal atividade extrativa
mineral, com destaque também para a mineração
de cromo de Uauá, os garimpos de pedras semi-
preciosas dos municípios de Sento Sé e Casa
Nova, jazimentos de dolomito e magnesita de Sento
Sé, talco de Casa Nova e mármores da região de
Juazeiro/Campo Formoso e Curaçá/Bendegó, to-
dos no Estado da Bahia.
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Figura 1.2 – Documentação cartográfica utilizada na integração geológica e metalogenética
da Folha Aracaju NW.
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