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INTRODUÇÃO

1.1 Localização e Acesso

A Folha Jaguaribe SW, escala 1:500.000, abrange
uma área de aproximadamente 72.000km

2
situada en-

tre os paralelos de 6° e 8� de latitude sul e meridianos
de 39� e 42� de longitude oeste. Engloba as folhas Va-
lença do Piauí (SB.24-Y-A), Iguatu (SB.24-Y-B), Picos
(SB.24-Y-C) e Juazeiro do Norte (SB.24-Y-D), abran-
gendopartedosestadosdoCeará,doPiauíePernam-
buco (figura 1.1). Encontram-se inseridas nessa área
grandes centros populacionais concentrados em ci-
dades de porte médio como Valença do Piauí e Picos,
no Piauí; Araripina, Ouricuri e Exu, em Pernambuco, e,
no Ceará, Iguatu, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e
Missão Velha, dentre outras.

O acesso à área, pode ser feito de duas maneiras,
saindo de Fortaleza. Uma, pela BR-116, até Icó e daí
por estradas estaduais até a cidade de Iguatu, e, ou-
tro, através da BR-020 até a cidade de Tauá. A partir
dessas cidades, atinge-se todas as outras localida-
des da folha, através de estradas federais, estaduais
e municipais, estando, atualmente, a maioria, em pre-
cárias condições de conservação.

1.2 Justificativas e Objetivos

O conhecimento geológico da área abrangida
pela Folha Jaguaribe SW está fundamentado em

trabalhos de mapeamento executados por diferen-
tes órgãos, em escalas diversas e épocas distintas,
onde, os mais novos, datam da década de 80. Tra-
balhos esses, responsáveis pela geração de consi-
derável acervo de informações geológicas multi-
disciplinares, contidas em inúmeros relatórios téc-
nicos, teses universitárias e mapas diversos, espa-
lhados por arquivos e bibliotecas dos órgãos exe-
cutores, muitas vezes de difícil acesso para consul-
ta pelos interessados.

Nas últimas décadas, as ciências geológicas
têm passado por expressiva evolução, promoven-
do grandes modificações nos seus conceitos fun-
damentais, o que justifica, inquestionavelmente, a
necessidade periódica de atualizações geológi-
cas, como a que ora é apresentada.

O presente trabalho, que visa a integração/atua-
l ização geológico-metalogenética, escala
1:500.000, se propõe a disponibilizar, para o públi-
co em geral, documentos cartográficos executa-
dos sob a ótica de uma moderna e atualizada carto-
grafia geológica, registrando o atual nível dos co-
nhecimentos sobre a geologia e os recursos mine-
rais da região. Esses documentos serão disponibili-
zados em meio digital na escala 1:250.000 e as in-
formações contidas são suportadas por dados
geocronológicos, petrográficos, de descrição de
afloramentos e de ocorrências minerais.
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Pelo exposto acima, depreende-se que o pre-
sente estudo se enquadra perfeitamente na missão
do Serviço Geológico do Brasil, ao fornecer, em
nível regional e de forma integrada, os conheci-
mentos básicos sobre os aspectos geológicos,
responsáveis pelas leis gerais que regem a distri-
buição temporal e espacial dos recursos minerais
de uma determinada região, suscitando, assim, o
interesse do empresariado em novos investimen-
tos para o setor mineral que constitui um segmen-
to de relevante alcance econômico, político e so-
cial.

1.3 Metodologia e Produtos

Para a atualização desta folha, os estudos de-
senvolvidos abrangeram o levantamento da biblio-
grafia geológica básica existente, fotointerpreta-
ção e elaboração do mapa geológico preliminar,
com posterior etapas de campo. O tratamento dos
dados obtidos em campo, integração dos resulta-
dos das análises químicas, petrográficas, geocro-
nológicas e dos mapas: aeromagnetométrico e ga-
maespectrométrico, forneceram os elementos im-
prescindíveis a uma reinterpretação geral, tendo
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Figura 1.1 – Localização da Folha Jaguaribe SW.
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sido efetuados os ajustes necessários ao refina-
mento dos contatos geológicos existentes no mapa
preliminar e caracterização das unidades geológi-
cas, e à elaboração da litocronoestratigrafia e evo-
lução geológica. Foram executadas 198 análises
petrográficas, na própria Residência de Fortaleza
(REFO), e uma análise geocronológica realizada no
Laboratório de Geologia Isotópica da Universidade
Federal do Pará – PARAISO.

Os produtos finais elaborados e disponíveis são
os mapas geológico e metalogenético/previsional,
ambos na escala 1:500.000. As informações com-
pletas sobre os dados relacionados a esta folha, no
que se refere a registros, fichas e boletins analíti-
cos, encontram-se disponíveis para uso público no
Sistema de Informações em Recursos Naturais –
SIR, na CPRM. Esse sistema foi desenvolvido pela
CPRM para o DNPM – Departamento Nacional da
Produção Mineral, e pode ser acessado via internet
(www.cprm.gov. br.). O Sistema de Informações
em Recursos Naturais – SIR, disponível na CPRM,
permite, além dos dados já citados, o processa-
mento adicional e a recuperação de documentos
cartográficos armazenados sob a forma digital.

1.4 Principais Fontes de Informação

As principais fontes de informação, relativas ao
conhecimento da Folha Jaguaribe SW, referem-se,
principalmente, a trabalhos de fotogeologia e ma-
peamentos geológicos regionais nas escalas
1:100.000, 1:250.000 (Projeto Mapas Metalogenéti-
cos e de Previsão de Recursos Minerais: Benevi-
des, 1984; Vasconcelos, 1985; Oliveira, 1984; Cola-
res, 1992 e Campos et al. 1976); 1:500.000 (Cruz &
França, 1970) (figura 1.2). Os trabalhos na escala
1:100.000 foram realizados pela CPRM, através do
Programa Levantamentos Geológicos Básicos do
Brasil – PLGB, abrangendo as folhas: Catari-
na-SB.24-Y-B-II (Medeiros et al., 1993), Momba-
ça-SB.24-Y-D-V (Oliveira e Cavalcante, 1993), Pa-
tos-SB.24-Y-C-V (Melo & Vasconcelos, 1991), Si-
mões-SB.24-Y-C-VI (Ribeiro & Vasconcelos, 1991);
as do Projeto Cococi (Oliveira et al.,1974), Param-
bu (SB.24-Y-A-III), Pio IX (SB.24-Y-A-VI), Arneiroz
(SB.24-Y-B-I) e Aiuaba (SB.24-Y-B-IV); e as do Pro-
jeto Cachoeirinha (Silva Filho et al., 1984), Bodocó
(SB.24-Y-D-V) e Jardim (SB.24-Y-D-VI).

Vasconcelos et al. (1998) apresentaram, na es-
cala 1:250.000, os resultados dos recentes traba-
lhos de mapeamento e atualização geológi-
co-metalogenética referentes à Folha Iguatu. Como

fonte de informações relativas a estudos envolven-
do escalas menores, destacam-se: Suszczynski
(1966), Brito Neves (1975), Lima et al. (1979), Go-
mes et al. (1981) e alguns trabalhos da SUDENE e
do DNPM, executados no final da década de ses-
senta, estes últimos podendo ser considerados
como precursores do atual PLGB, desenvolvido
pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Ainda, ci-
tam-se: Kegel (1965), Moraes et al. (1962),
Schobbenhaus et al. (1982), Santos et al. (1984) e
Cavalcante et al. (1983), dentre outros.

Por fim, podem ser destacadas algumas teses
de mestrado, doutorado e diversos estudos recen-
temente publicados em simpósios e congressos de
Geologia, notadamente aqueles realizados pelos
docentes das universidades federais do Ceará, Rio
Grande do Norte e de Pernambuco, como impor-
tantes fontes de consulta para o aprimoramento de
muitas opiniões existentes neste trabalho (figura
1.2).

1.5 Fisiografia

A área acha-se inserida no Polígono das Secas,
com clima quente, árido a semi-árido, tipo BSwh, de
acordo com a classificação de Köppen. Possui um
período distinto, de duração maior, seco, intercala-
do com um outro chuvoso, de menor intensidade,
que pode inclusive não existir, com precipitações
maiores verificadas nos meses de fevereiro a abril,
podendo haver, ainda, esporádicas precipitações
até junho. A temperatura média anual é sempre ele-
vada, entre 25� e 30� C, podendo atingir, muitas ve-
zes, até mais de 40� C. A intensidade pluviométrica é
baixa na chamada zona sertaneja, geralmente in-
ferior a 760mm anuais e, mais elevada, nas zonas
serranas, como Ibiapaba e Araripe.

Incluída que está no semi-árido nordestino, a re-
gião abrangida pela folha engloba, em sua maio-
ria, uma vegetação representada por caatinga xe-
rófita, com variações intrinsecamente relaciona-
das ao relevo, solo e teor de umidade, e a floresta
latifoliada tropical, com árvores de até 20m de al-
tura, porém em áreas extremamente reduzidas,
devido à devastação humana para a ocupação do
solo. Tanto a vegetação do tipo caatinga quanto a
floresta latifoliada tropical sofrem diretamente a in-
fluência climática, sendo, as mais desenvolvidas,
ligadas a regiões com índices pluviométricos mais
elevados.

Embora os tipos de solo da área possam estar re-
lacionados às variações climáticas, as diversas lito-
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logias é que, propriamente, são responsáveis pelos
diferentes tipos existentes. Na região compreendi-
da pela chapada do Araripe, devido ao índice plu-
viométrico relativamente elevado, ocorrem latosso-
los cremes a amarelados, com alta porosidade e
baixa fertilidade, geralmente espessos e relaciona-
dos à decomposição das rochas da Formação Exu.
Nas áreas de litotipos pré-cambrianos como gnais-
ses, migmatitos e granitos, os litossolos são bastan-
te diversificados, exibindo textura e coloração va-
riadas, podendo ser argilosos e escuros em rochas
máficas, ou essencialmente arenosos e esbranqui-
çados em locais onde afloram quartzitos. Compon-
do uma unidade específica de solos transporta-
dos, existem, nos leitos dos principais rios, sedi-
mentos quaternários areno-argilosos, às vezes

com material mais grosseiro, constituindo casca-
lheiras, sem nenhuma perspectiva de aproveita-
mento agrícola.

A rede de drenagem da folha, no Estado do Cea-
rá, é formada, predominantemente, pelo rio Jaguari-
be e seus afluentes (rio dos Bastiões, rio Salgado, rio
Trussu e os riachos Conceição, Cariús e Cacondé).
No Piauí, pequenos riachos como: São José, Si-
mões e Itaim, compõem afluentes da margem direita
do rio Parnaíba. Em Pernambuco, imediatamente a
sul da chapada do Araripe, fazem parte da rede de
drenagem da folha trabalhada, os riachos de São
Pedro, Capim Grosso, Brígida, Milagres, Garças e
Mucambo, como pequenos tributários da margem
esquerda do rio São Francisco. De um modo geral,
a drenagem exibe um padrão dendrítico a subden-
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Figura 1.2 – Principais fontes de informação.

Projeto RADAMBRASIL, escala 1:1.000.000,
1981.

escala 1:250.000,
Projeto Mapas Metalogenéticos e de Previsão
de Recursos Minerais,
DNPM/CPRM, 1983.

Folha Iguatu, escala 1:250.000, CPRM, 1998.
Projeto Rio Jaguaribe, escala 1:250.000,
DNPM/CPRM,1976.

Programa Levantamentos Geológicos Básicos
do Brasil, Folha Catarina, escala 1:100.000,
DNPM/CPRM, 1993.

Projeto Lavras da Mangabeira, escala
1:200.000, DNPM/CPRM, 1980.

Projeto Cococi, escala 1:100.000,
DNPM/CPRM, 1974.

Projeto Estudo Global da Bacia do Parnaíba,
escala 1:250.000, DNPM/CPRM, 1978.

Projeto Cachoeirinha, escala 1:100.000,
DNPM/CPRM, 1985.

Projeto Riacho do Pontal, escala 1:100.000,
DNPM/CPRM, 1986.
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drítico fortemente controlado pelas grandes zonas
de cisalhamento, falhamentos e, secundariamente,
por fraturamentos. Geralmente são rios intermiten-
tes, pouco encaixados, com relativa presença de
aluviões. No topo da Chapada do Araripe, região li-
mítrofe entre os estados do Ceará, Piauí e de Per-
nambuco, a drenagem é relativamente pobre e pra-
ticamente inexistente.

1.6 Geomorfologia

A existência de relevos nitidamente distintos
comprova que os componentes litologia e tectônica
controlam o seu desenvolvimento. São observa-
das: a Região Serrana, compondo parte das bacias
sedimentares do Parnaíba e Araripe, e a Depressão
Sertaneja, cada uma ocupando, aproximadamen-
te, 50% da área de trabalho.

A Região Serrana correspondente à Bacia do
Parnaíba; ocupa quase todo o hemisfério ocidental
da folha, estando lá expostos apenas os sedimen-
tos paleozóicos da Formação Jaicós. Forma uma
faixa norte-sul, com largura média de 80km que

atinge cotas de até 831m (Folha SB.24-Y-A-III), de-
crescendo progressivamente para oeste.

A Chapada do Araripe forma um platô elevado,
com direção aproximada leste-oeste, na porção su-
deste da folha. Tem extensão em torno de 180km e
largura média de 50km. A topografia do topo é pla-
na, com cotas máximas de 700m, compondo um re-
levo tabular, englobando sedimentos mesozóicos
do Grupo Araripe. Faz contato, com a Depressão
Sertaneja, através de escarpas erosivas e abruptas.

A Depressão Sertaneja corresponde a um exten-
so pediplano, com relevo suavemente ondulado,
com cotas variando de 350 a 480m, entalhado em
rochas do embasamento cristalino como gnaisses,
migmatitos e granitos. Sobressaem, na paisagem
arrasada, maciços residuais, geralmente compos-
tos de rochas granitóides, lato sensu, de forma arre-
dondada, ou orientados segundo as direções de zo-
nas de cisalhamento. Compõem, como maciços resi-
duais, cristas, mais ou menos alinhadas, de quartzito,
veios de quartzo, rochas metabásicas, calcários
cristalinos e milonitos, que comprovam a influência
do clima no modelamento do relevo atual da região,
através da erosão diferencial cenozóica.
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