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“Da altura destas serras não se pode 

dizer cousas, mais que são altíssimas e 

que se sobe as que o permite, com o 

maior trabalho da respiração que mesmo 

dos pés e mãos, de que é forçoso usar 

em muitas partes. Mas depois que se 

chega ao alto delas, pagam muito bem o 

trabalho da subida, mostrando aos olhos 

um dos mais formosos painéis que por 

ventura pintou a natureza em outra parte 

do mundo, variando de montes, vales, 

rochedos, picos e campinas 

dilatadíssimas e dos longes do mar no 

extremo do horizonte”. 

 

(Trecho do relato do padre Antônio Vieira 

sobre a Ibiapaba, o primeiro registrado 

sobre a região, por volta de 1660. In: 

ARARIPE, 2002, p. 51). 



 

RESUMO 

 

Pertencente ao grupo das serras úmidas do semiárido nordestino, feições 

geomorfológicas importantes para o estado do Ceará e para a região Nordeste do 

Brasil, a Ibiapaba apresenta lacunas em sua história natural e, por conseguinte, a 

necessidade de um maior conhecimento. Com base nessa premissa, o objetivo 

principal da tese foi entender a evolução geomorfológica da Ibiapaba, analisando 

seus processos de gênese e modelagem, culminando com a apresentação de 

propostas de conservação. Assim, foram apresentados e analisados os aspectos 

genéticos e modeladores da Ibiapaba e seu entorno, com a inserção dos resultados 

obtidos no contexto evolutivo geomorfológico global, na estruturação do modelado 

brasileiro e de sua região Nordeste. O capítulo de ênfase genética traz os 

condicionamentos e os reflexos que resultaram no quadro morfoestrutural 

amplamente modificado na etapa cretácica, bem como a influência fundamental dos 

estágios pré-rifte, rifte e pós-rifte para a configuração atual da área delimitada para 

estudo. A etapa de modelagem que se seguiu é analisada sob a influência das 

oscilações climáticas registradas ao longo do Cenozoico até o estabelecimento do 

paradigma climático vigente. As morfoestruturas e as morfoesculturas derivadas e 

testemunhas da história geomorfológica são delineadas e detalhadas ao final de 

cada capítulo específico. Por fim, traçando um ciclo temporal passado-presente-

futuro a tese propõe 3 (três) geomorfossítios representativos da geodiversidade da 

Ibiapaba. Foram discutidas e apontadas ainda formas de geoconservação desse 

patrimônio natural, com destaque para o geoturismo. Para alcançar os objetivos 

propostos, metodologicamente, foram utilizados os pressupostos teóricos da ciência 

geomorfológica, com ênfase na análise morfoestrutural, alicerçada por princípios 

morfoestratigráficos e morfopedológicos. Tecnicamente, o contingente metodológico 

se apoiou nas etapas de gabinete, com detalhados e criteriosos levantamentos 

bibliográfico e cartográfico, na realização de levantamentos de campo e na análise 

integrada de todos os dados na etapa de laboratório, com ênfase nos mapeamentos 

temáticos da Ibiapaba e região. 

 

Palavras-chave:  Morfoestruturas. Morfoesculturas. Geodiversidade. Geoturismo. 

Geomorfossítios.  

 



 

ABSTRACT 

 

Belonging to the group of the humid mountains of northeastern semiarid, important 

geomorphological features for the state of Ceará and the Northeast region of Brazil, 

the Ibiapaba has gaps in its natural history and therefore the need for greater 

knowledge. Based on this premise, the main aim of the thesis was to understand the 

geomorphological evolution of Ibiapaba, analyzing their genesis processes and 

modeling, culminating in the presentation of conservation proposals. So they were 

presented and analyzed the genetic aspects and modelers Ibiapaba and its 

surroundings, with the inclusion of the results obtained in the overall 

geomorphological evolutionary context, the structuring of the Brazilian modeled and 

its Northeast region. The genetic emphasis chapter provides the conditioning and 

reflexes that resulted in morphostructural framework, widely modified in the 

Cretaceous stage and the fundamental influence of pre-rift, rift and post-rift stages to 

the current configuration of the enclosure to study. The step of modeling that followed 

is analyzed under the influence of climate oscillations along the Cenozoic until the 

establishment of the current climate paradigm. The morphostructures and 

morphosculptures derived and witnesses of geomorphological history are outlined 

and detailed at the end of each specific chapter. Finally, tracing a past-present-future 

time cycle the thesis proposes 3 (three) representative geomorphosites of Ibiapaba’s 

geodiversity. Were also discussed and identified ways to geoconservation this 

natural heritage, highlighting geotourism. To achieve the proposed objectives, 

methodological, theoretical assumptions of geomorphological science were used, 

with emphasis on morphostructural analysis, supported by morphostratigraphic and 

morphopedologic principles. Technically, the methodological contingent was based in 

the office steps, with detailed and insightful literature and cartographic surveys, in 

conducting field surveys and integrated analysis of all the data in the laboratory 

stage, with emphasis on thematic mapping Ibiapaba and region. 

 

Keywords: Morphostructures. Morphosculptures. Geodiversity. Geotourism. 

Geomorphosites. 

 

 

 



 

RESUMÉ 

 

Appartenant au groupe des montagnes humides du nord-est semi-arides, 

caractéristiques géomorphologiques importantes pour l'État de Ceará et de la région 

du Nord-Est du Brésil, le Ibiapaba a des lacunes dans son histoire naturelle et donc 

la nécessité d'une plus grande connaissance. Basé sur cette prémisse, le principal 

objectif de la thèse était de comprendre l'évolution géomorphologique de Ibiapaba, 

l'analyse de leurs processus de genèse et de la modélisation, aboutissant à la 

présentation des propositions de conservation. Ainsi, nous présentons et analysons 

les aspects génétiques et modélisateurs les Ibiapaba et de ses environs, avec 

l'inclusion des résultats obtenus dans le contexte de l'évolution géomorphologique 

globale, la structure de la brésilienne modélisé et sa région Nord-est. Le chapitre de 

l'accent génétique fournit le conditionnement et les réflexes qui a entraîné cadre 

morphostructurale, largement modifié à l'étape du Crétacé et de l'influence 

fondamentale de les étapes pré-rift, rift et post-rift à la configuration actuelle de 

l'enceinte pour étudier. L'étape de la modélisation qui a suivi est analysée sous 

l'influence des oscillations climatiques le long de la Cénozoïque, jusqu'à 

l'établissement du paradigme du climat actuel. Les morphostructures et 

morphosculptures dérivés et des témoins de l'histoire géomorphologique sont décrits 

et détaillés à la fin de chaque chapitre. Enfin, traçant un passé-présent-futur cycle de 

temps la thèse propose 3 (trois) géomorphosites représentatifs des Ibiapaba 

géodiversité. Ont également été discuté et identifié les moyens de géoconservation 

ce patrimoine naturel, en soulignant géotourisme. Pour atteindre les objectifs 

proposés, méthodologiques, des hypothèses théoriques de la science 

géomorphologique ont été utilisés, en mettant l'accent sur l'analyse morphostructure, 

soutenue par des principes morphostratigraphique et morphopedologique. 

Techniquement, le contingent méthodologique a été fondée dans les étapes de 

bureaux, avec la littérature détaillée et perspicace et enquêtes cartographiques dans 

la prise de diverses enquêtes sur le terrain et analyse intégrée de toutes les données 

dans le stade du laboratoire, avec un accent sur la cartographie thématique Ibiapaba 

et la région.  

 

Mot-clés: Morphostructures. Morphosculptures. Géodiversité. Géotourisme. 

Géomorphosites.  
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INTRODUÇÃO 

 

Embora a região Nordeste tenha o sido o marco inicial da colonização 

portuguesa no Brasil, o estado do Ceará, assim como outros estados da região, teve 

uma ocupação tardia do seu território se a compararmos com o processo de 

conquista do litoral açucareiro (litoral oriental nordestino) brasileiro, isso em função 

do entendimento de que não havia as condições naturais necessárias para o 

desenvolvimento de um projeto de fixação e povoamento que facilitasse a sua 

ocupação (PINHEIRO, 2007; SILVA e CAVALCANTE, 2004; SOUZA, 2005). 

Assim, a partir de 1530, três décadas após o contato inicial, Portugal 

decidiu colonizar as terras brasileiras com ênfase no litoral dos atuais estados de 

Pernambuco e da Bahia. O atual território do Ceará era entendido como uma região 

periférica, cujo acesso era dificultado pela direção das correntes marítimas e com 

atracagem dificultada pelas características da costa. Somado a isso, havia a 

ocorrência das secas (períodos de estiagem pluviométrica) e a hostilidade dos povos 

nativos (indígenas) e, sobretudo, a ausência de atrativos econômicos (FARIAS, 

2012). O resultado foi um hiato de décadas em que o Ceará foi posto à margem do 

processo de ocupação em trâmite em outras partes do Brasil. 

O fato é que, decorrente das características citadas, a primeira tentativa 

oficial de colonização se deu apenas em 1603, com Pero Coelho de Sousa, sem 

sucesso na sua fixação, mas que chegou até a Ibiapaba com o intento de 

reconhecer melhor o território (ARARIPE, 2002). Entre outras tentativas, como a de 

Martim Soares Moreno em 1612, apenas em 1654, com a expulsão dos holandeses 

por Álvaro de Azevedo Barreto, deu-se de forma mais concreta a ocupação do 

Ceará (FARIAS, 2012; SOUZA, 2005). 

As características naturais de predomínio de semiaridez obviamente não 

inviabilizaram a paulatina ocupação e o crescente uso do solo no Ceará desde 

então, mas elas permanecem, notabilizando-se, sobretudo, pela irregularidade das 

chuvas, em consonância com significativas horas de insolação anuais, elevadas 

temperaturas médias do ar e proporcionais taxas de evaporação, cujo conjunto 

condiciona um quadro de déficit hídrico que abrange parte do Nordeste brasileiro. 

Apesar de sua relativa inospitalidade natural, o sertão foi ocupado e 

nesse processo a pecuária exerceu papel importante, expandindo-se por toda a 

extensão do semiárido cearense a partir dos vales dos principais rios (Jaguaribe, 
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Acaraú, Aracatiaçu e Coreaú) (NEVES, 2007). As exceções a esse processo se 

deram nas áreas mais úmidas do Ceará, relacionadas ao litoral e à algumas serras 

que se distribuem de modo disperso pelos sertões semiáridos na forma de 

superfícies topograficamente elevadas, submetidas às influências de mesoclimas de 

altitude, com umidade e temperaturas mais amenas e balanços hídricos 

superavitários durante a estação chuvosa (SOUZA e OLIVEIRA, 2006). 

São exatamente essas serras que se estabelecem como significativos 

ambientes de exceção ao contexto majoritário de semiaridez da região Nordeste e, 

por conseguinte, do Ceará. No caso das serras de maior porte, a excepcionalidade 

úmida dar-se-á em função de características topográficas, relacionadas às altitudes 

mais elevadas em relação ao nível do mar, que preconizam condições climáticas 

diferentes daquelas verificadas no entorno sertanejo. Não à toa, são chamadas de 

serras úmidas ou brejos de altitude. 

 

A – Serras úmidas e os conhecimentos sobre a Ibiapa ba 

 

As serras úmidas do Nordeste brasileiro, também denominadas de “brejos 

de altitude”, formam ilhas de umidade e de florestas perenes que contrastam com as 

condições ecológicas das baixas superfícies adjacentes, recobertas pelas caatingas 

e caracterizadas pela ocorrência de secas prolongadas (BÉTARD et al., 2007; 

SOUZA e OLIVEIRA, 2006). 

Estas reduzidas áreas de umidade no Ceará ocorrem mais 

especificamente no Cariri cearense, bordejado pela Chapada do Araripe (extremo 

sul do estado), serra de Uruburetama, maciços da Meruoca (ambas na região norte) 

e de Baturité, além das serras de Maranguape e Aratanha (todas no sul da Região 

Metropolitana de Fortaleza - RMF) e pela Ibiapaba (limite oeste do Ceará). A 

localização das serras úmidas do estado, junto com outros modelados, pode ser 

verificada no Mapa Hipsométrico do Ceará (Mapa 1). 

As serras úmidas foram importantes no processo de povoamento 

cearense ao serem utilizadas para o desenvolvimento da atividade agrícola, com a 

introdução nos séculos XVII e XVIII do cultivo de cana-de-açúcar e de outras 

culturas, objetivando o abastecimento das crescentes localidades sertanejas, estas 

dedicadas à pecuária (SILVA e CAVALCANTE, 2004), num regime de 

complementaridade fundamental para a ocupação do território cearense. 
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Mapa 1 – Mapa Hipsométrico do Ceará 

 
Fonte: CPRM, 2003 e Imagem SRTM. Elaborado por Marcelo Moura-Fé, 2013; revisado em 2015. 
Vale especificar que a Serra do Pereiro e a Chapada do Apodi não são parte do grupo das serras 
úmidas, mas são apresentadas aqui a título de informação geomorfológica geral. 
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Em meados do século XIX, nas décadas de 30 e 40, o cultivo do café foi 

introduzido e ocupou algumas dessas serras úmidas, destacando-se o maciço de 

Baturité, as serras de Maranguape, Meruoca, Uruburetama e a Ibiapaba. O cultivo 

obteve êxito, o que se deu graças às condições naturais favoráveis, tais como: solo, 

temperatura, luminosidade e precipitação adequadas. Esse enlace derivou em 

atratividade de mão de obra e um correlato crescimento demográfico dessas regiões 

(SOUZA, 2005). 

Atualmente vários municípios situados na Ibiapaba apresentam um 

contingente populacional acima de 30 mil habitantes, com destaque para Viçosa do 

Ceará (54.959 habitantes) e Tianguá (68.859 habitantes) que, por exemplo, no ano 

2000 tinha um contingente populacional de 58.069 habitantes (IBGE, 2010; SILVA e 

CAVALCANTE, 2004), um crescimento populacional acima de 15,5% em uma 

década. 

Do ponto de vista econômico, a região da Ibiapaba se notabiliza por uma 

significativa diversidade de culturas agrícolas (hortaliças e flores, sobretudo), com 

atividades industriais ainda pouco desenvolvidas, mas com municípios dotados de 

um setor comercial consolidado e um considerável potencial turístico, resultando em 

um quadro de potencial econômico que vem sendo observado por diversos setores. 

Sob a ótica ecológica, a Ibiapaba possui características singulares, como 

um dos últimos remanescentes de mata atlântica do Ceará, grande potencial para 

ocorrência de endemismos e de espécies ainda desconhecidas, além de ser 

considerada uma área de extrema importância biológica no grupo de áreas 

prioritárias para a conservação da flora no país (OLIVEIRA e BASTOS, 2009; 2010). 

Esses exemplos ilustram parcialmente a importância pretérita e atual da 

Ibiapaba e das serras úmidas para o estado do Ceará, o que, aliás, pode ser 

estendido para o restante do território nordestino, tendo em vista que esse conjunto 

de feições geomorfológicas elevadas apresentam características comuns entre si, 

que as tornam áreas de exceção no contexto semiárido. Contudo, dentro desse 

conjunto, há particularidades guardadas para cada uma dessas serras úmidas. 

Nesse contexto apresenta-se a Ibiapaba, cerne de análise da presente tese. 
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B – Tema de estudo e Objetivos  

 

Se a história social e econômica dos municípios e habitantes da Ibiapaba 

apresenta-se bem delineada em seus pouco mais de 250 anos (contados a partir da 

fundação de Viçosa do Ceará em 1759, a partir de um aldeamento jesuíta, sendo o 

5º município mais antigo do Estado), apresentando diversos elementos importantes 

para a própria história do Ceará, o mesmo grau de conhecimento não pode ser 

aplicado para a história natural desse modelado de porte regional. 

Sabe-se que a Ibiapaba situa-se geologicamente na borda oriental de 

uma das mais significativas bacias sedimentares brasileiras, a bacia sedimentar do 

Parnaíba (PIRES, 2003), que por sua vez, tem uma origem que remonta ao 

Paleozoico médio, mais precisamente, entre os períodos Silúrico e Devonico (BRITO 

NEVES, 1999), 443,4-358,9 milhões de anos, mega-age – Ma (IUGS, 2013).  

A bacia do Parnaíba contou na sua origem e evolução com a formação de 

riftes intracratônicos resultantes da separação do megacontinente Pannotia, no 

Câmbrico Inferior (BRITO NEVES, 1999; CABY et al., 1995; DANTAS et al., 1999). 

Após a sua formação, essa parcela territorial do Ceará, assim como o conjunto da 

plataforma geológica brasileira, passou por longo período de relativa estabilidade 

tectônica (BRITO NEVES, 1999), ao passo que os terrenos permaneceram longo 

tempo sem sofrer deformações importantes, até a reativação tectônica do 

mesozoico, associada à divisão do último megacontinente, o Pangeia. Durante essa 

divisão, a América do sul individualizou-se em relação à África, o que no Nordeste 

brasileiro aconteceu por volta de 100 Ma (MATOS, 2000). 

A partir da divisão cretácica do Pangeia, a Ibiapaba passou a evoluir 

quase que exclusivamente a partir da ação externa (PEULVAST e CLAUDINO-

SALES, 2002) que modelou ao longo do Cenozoico as feições caracterizadas por 

processos morfoestruturais, embutindo feições morfoesculturais e gerando depósitos 

correlatos e, enfim, elaborando o quadro geomorfológico atual. 

Embora essas linhas gerais da história natural conhecida da Ibiapaba 

tenham sido tratadas de forma criteriosa por diversos autores, a evolução 

geomorfológica da região, seus processos e feições associadas, ainda apresentam 

lacunas e a necessidade de um maior detalhamento. 

Em que pese se configurar como um modelado de abrangência regional 

no contexto territorial cearense, perfazendo praticamente todo o seu limite oeste 
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com o Piauí, sem falar na sua importância socioeconômica, a Ibiapaba ainda não 

havia sido objeto específico de estudo no âmbito da geografia física, mais 

precisamente, da geomorfologia, sob a perspectiva evolutiva no longo termo e em 

nível de aprofundamento exigido em uma tese de doutorado. 

Desta forma, a região requeria um maior detalhamento e aprofundamento 

específicos sobre a sua evolução geomorfológica e seus aspectos genéticos 

(morfoestruturais) e modeladores (morfoesculturais), buscando sua inserção no 

contexto evolutivo geomorfológico global, na estruturação do modelado brasileiro e 

de sua região Nordeste, incluindo o estado do Ceará, bem como na influência das 

oscilações climáticas registradas ao longo do Cenozoico, com a identificação das 

feições e depósitos resultantes, testemunhas dessa rica história natural. 

Algumas das questões postas remetem não apenas a “quando” e “como” 

esse modelado surgiu. No tocante à gênese, entende-se como fundamental a 

apresentação e compreensão dos principais eventos morfoestruturais de idade 

cretácica, os quais originaram a Ibiapaba, além de se verificar e analisar as feições 

geomorfológicas ainda presentes que resultaram desses processos morfogenéticos. 

Posto o delineamento genético, a questão seguinte é entender como a 

Ibiapaba foi modelada. Sendo assim, foi imprescindível conhecer as alternâncias 

climáticas presentes na literatura científica entre climas diferentes dos parâmetros 

atuais até se chegar ao contexto climático presente e sua respectiva influência. 

Associadamente buscou-se identificar e analisar os testemunhos geomorfológicos 

dessa história e que ainda estão presentes na paisagem. 

Os modelados que indicam e testemunham as etapas de gênese e de 

modelagem da Ibiapaba, que por sua vez, apresentam correlação com momentos 

importantes da história natural do planeta, notabilizam-se como locais que 

necessitam, obrigatoriamente, de formas e estratégias efetivas e eficazes de 

conservação. 

Assim, buscando realizar uma linha temporal passado-presente-futuro 

para a evolução geomorfológica da Ibiapaba, a tese trata, por fim, da apresentação 

de locais representativos da história natural da região, como propostas 

estabelecimento de sítios naturais do tipo geomorfológico, os geomorfossítios, 

considerando a geodiversidade presente nesses locais e apontando formas de 

conservação desse patrimônio natural (geoconservação), com destaque para o 

geoturismo. 
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A tratativa científica aprofundada dessas questões-chave se apresenta 

como os principais objetivos da tese no âmbito da investigação fundamental. Desta 

forma, no intuito de contribuir para o melhor conhecimento geomorfológico da 

Ibiapaba e com base na problemática apresentada, a tese apresenta como principal 

objetivo: entender a evolução geomorfológica da Ibiapaba, ana lisando seus 

processos de gênese e modelagem, culminando com a a presentação de 

propostas de conservação. 

Para alcançar esse objetivo foram buscadas respostas e resultados para 

objetivos específicos contidos nessa etapa maior, a saber: 

1. Reconstruir as etapas genéticas da evolução morfoestrutural da 

Ibiapaba, de idade cretácica/cenozoica. 

2. Reconstituir as fases pretéritas e atuais de modelagem sob o 

condicionamento de diferentes predomínios climáticos e processos 

geomorfológicos associados. 

3. Identificar, mapear e analisar as formas de relevo primordialmente 

condicionadas por fatores estruturais (morfoestruturas) ou dinâmicos 

(morfoesculturas). 

4. Propor setores para o estabelecimento de geomorfossítios e apontar 

formas viáveis de geoconservação e uso sustentável (geoturismo) do 

patrimônio natural (geodiversidade) identificado. 

5. Contribuir com o desenvolvimento do arcabouço teórico-conceitual, 

metodológico e aplicado para o estudo da evolução geomorfológica de 

relevos elevados no semiárido da região Nordeste do Brasil.  

 

Em suma, essa proposta de estudo busca avançar em relação a estudos 

setoriais de trabalho de síntese, favorecendo uma abordagem morfoestrutural, que 

também possa propiciar o desenvolvimento de outras linhas de pesquisas, 

envolvendo uma abordagem analítica, embasada em dados de campo e de 

laboratório, numa aproximação conceitual à geomorfologia geográfica1 de Vitte 

(2008), adotada na área delimitada e apresentada a seguir. 

 

                                                 
1 Estudos regionais e de evolução de escalas espaço-temporais amplas, o oposto dos estudos de 
pequena escala, preocupados essencialmente com a ordem processual, geralmente derivada das 
intervenções humanas no espaço geográfico (VITTE, 2008). 
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C – Limites geográficos da área de estudo 

 

A determinação específica da área de estudo não se deu por acaso. Se 

por um lado a problemática apresentada e as características singulares mais que 

justificam a escolha da Ibiapaba, por outro lado, as suas dimensões regionais e a 

dificuldade em se trabalhar todo o modelado no período de vigência do doutorado, 

determinaram a escolha de um fragmento para a realização do estudo. 

Além do limite temporal para o desenvolvimento do trabalho, foram 

considerados de forma criteriosa e com base no conhecimento prévio da região, os 

elementos logísticos e, sobremaneira, as características geográficas e 

geomorfológicas mais significativas, as quais pudessem dar respostas mais rápidas 

e satisfatórias às questões feitas e aos objetivos propostos. 

Com base nesses critérios, realizou-se um recorte espacial do modelado, 

privilegiando os setores centro-norte e norte da Ibiapaba, bem como os respectivos 

entornos setentrional e oriental, fundamentais para analisar a diferenciação 

geomorfológica que se estabeleceu entre os setores norte e leste e para o 

entendimento evolutivo da região denominada aqui como a Ibiapaba setentrional. A 

área de estudo é apresentada no Mapa 2. 

O setor norte compreende a faixa entre os municípios de Viçosa do Ceará 

e Tianguá, ao passo que o setor oriental compreende a faixa que se estende entre 

Tianguá e Guaraciaba do Norte. No entorno, os contatos com a predominante 

superfície sertaneja e os maciços, inselbergues, tabuleiros e planícies fluviais que a 

sobrepõem; e para o ocidente, o reverso da Ibiapaba e os modelados embutidos. 

 

D – Estruturação da Tese  

 

Com base na problemática e nos objetivos traçados, a estruturação da 

tese apresenta 5 (cinco) capítulos. Após a apresentação dos elementos pré-textuais 

e da introdução feita aqui, o capítulo 1 (Planalto, Cuesta, Glint... Ibiapaba, a Serra 

Grande do Ceará) é composto pela conceituação e caracterização geomorfológica 

da área, passando pela descrição topográfica das unidades geomorfológicas e de 

seus substratos geológicos no tocante aos seus aspectos tectônicos e 

litoestratigráficos. Vale ressaltar que esse capítulo traz basicamente aspectos 

descritivos, pontos de partida para as análises realizadas nos capítulos seguintes. 
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Mapa 2 – Mapa de localização da Ibiapaba Setentrional e entornos norte e leste 

 
Fonte: CPRM, 2003 e Imagem SRTM. Elaborado por Marcelo Moura-Fé, 2013. 
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A metodologia adotada e as técnicas associadas utilizadas no 

desenvolvimento da tese são apresentadas no capítulo 2 (Metodologia), sendo sub-

compartimentada na fundamentação teórica e na descrição do contingente técnico 

desenvolvido em gabinete, em campo e em laboratório. 

O capítulo 3 (Gênese) é aberto com a apresentação dos 

condicionamentos estruturais pré-cretácicos sobre a região, pano de fundo para a 

análise da evolução morfoestrutural cretácica e o surgimento da Ibiapaba. Por fim, 

tem-se a apresentação e análise das feições geomorfológicas ainda presentes na 

paisagem e que resultaram da etapa morfoestrutural da história natural. 

O capítulo 4 (Modelagem) aborda os processos modeladores, fomentados 

por padrões climáticos pretéritos e atuais, abordados através de um breve histórico 

das mudanças e oscilações climáticas até chegar ao quadro climático atual. Com 

base nisso, tem-se uma breve análise dos processos morfodinâmicos atuais. 

Concluindo o capítulo tem-se a apresentação e análise das morfoesculturas. 

As formas de relevo associadas e mais representativas das etapas de 

gênese e modelagem da Ibiapaba caracterizam-se como locais que necessitam de 

formas e estratégias específicas de conservação. Assim, o último capítulo (Capítulo 

5 - Conservação) versa sobre a proposta inicial de se conservar setores singulares 

da Ibiapaba, justificada pelo valor natural significativo desses locais para o 

patrimônio natural do estado do Ceará e da região Nordeste. 

Esse capítulo se inicia com as principais formas vigentes de proteção 

legal direta e indireta do patrimônio natural, uma discussão do que é um sítio natural 

e sua relação com geodiversidade, geoconservação e geoturismo, e as formas de 

estabelecimento, as quais se dão a partir de critérios mundialmente aceitos e já 

estabelecidos, com ênfase nos critérios do órgão responsável no Brasil, a SIGEP. 

A finalização desse quinto capítulo se dá com a apresentação, discussão 

e análise de 3 (três) geomorfossítios para a Ibiapaba, cuja proposição encontra 

elementos científicos na própria tese, apoiados no embasamento logístico que a 

própria região propicia para o estabelecimento e manutenção futura desses locais. 

Por fim, tem-se as conclusões da tese de doutorado, uma síntese das 

contribuições alcançadas no desenvolvimento da pesquisa, dispostos ao longo dos 

capítulos elaborados, com a apresentação e discussão dos resultados alcançados, 

bem como dos necessários avanços que deverão ser objeto de estudos posteriores 

para o melhor entendimento da evolução geomorfológica da Ibiapaba. 
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1 PLANALTO, CUESTA, GLINT... IBIAPABA, A SERRA GRAN DE DO CEARÁ 

 

Ibiapaba, que na língua dos naturais quer dizer terra talhada, não é só uma 
serra, como vulgarmente se chama, senão muitas, que se levantam ao 
sertão das praias do Camocim; e mais parecidas a ondas do mar alterado 
do que a montes, se vão sucedendo, e como encapelando umas após das 
outras em distância de mais de 40 léguas (Trecho do relato do padre 
Antônio Vieira sobre a Ibiapaba, o primeiro registrado sobre a região, por 
volta de 1660. In: ARARIPE, 2002, p. 50).  

 

1.1 Conceituação Geomorfológica 

 

A Ibiapaba é comumente denominada como “Serra Grande” pela 

população que reside na região, aparentemente ainda mais conhecida como “serra 

da Ibiapaba” pelos cearenses e ainda, como “serra dos Cariris Novos”, de forma 

mais restrita pelas pessoas que residem na sua porção meridional. Em comum, o 

fato de todas apresentarem a alcunha de “serra”, algo bem usual no Brasil para 

designar “terrenos acidentados com fortes desníveis” (GUERRA e GUERRA, 1997, 

p. 570), abrangendo sob esse termo: montes, colinas, montanhas, maciços... ou 

seja, um conceito geográfico descritivo e amplo. 

Além dessas denominações, na literatura científica, a Ibiapaba é 

mencionada sob outras diferentes formas, atreladas a diferentes entendimentos 

geomorfológicos, os quais, mais que se sucederem, parecem estar imbricados ao 

longo da evolução dos estudos feitos sobre a região.  

Por exemplo, é comum ler: “planalto da Ibiapaba”, seja em estudos mais 

antigos ou mais recentes, conforme citam Oliveira e Aquino (2007), Souza (1988), 

dentre outros. Conceitualmente, um planalto sedimentar (Figura 1) representa uma 

superfície “muito regular”, “levemente ondulada, constituída de rochas cuja estrutura 

é, no seu conjunto, horizontal ou levemente sub-horizontal” ou, dito de outra 

maneira, “uma forma de relevo tabular, extensa” (GUERRA e GUERRA, 1997, p. 489 

e 490).  

Esse termo apresenta-se inaplicável para o modelado como um todo, pelo 

fato da Ibiapaba não ser, de maneira geral, um relevo plano ou mesmo, suavemente 

ondulado, tampouco por suas litologias constituintes apresentarem um acamamento 

horizontal ou sub-horizontal. O que há, de fato, é o caimento topográfico de leste 

para oeste, na direção do Piauí, a partir da vertente leste, fortemente inclinada, 
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conforme pode ser verificado na Figura 2, caracterizando a Ibiapaba 

fundamentalmente como um modelado dissimétrico.  

 

Figura 1 – Desenho esquemático de um planalto sedimentar típico 

 
Fonte: Suertegaray, 2003, p. 129. 

 

Figura 2 – Perfil básico da Ibiapaba 

 
Fonte: SRTM. Elaboração: Marcelo Moura-Fé, 2015. 

 

Todavia, vale considerar que diversos setores do topo e do reverso da 

Ibiapaba, vistos adiante, apresentam setores cabíveis na conceituação de planalto, 

onde, dependendo da escala de análise, a aplicabilidade do termo é adequada. 

Mais adiante no decurso da historiografia da literatura científica, “planalto” 

passou a ser substituído pelo termo “cuesta”, utilizado ao considerar esse 

característico caimento do modelado para o setor ocidental, na direção do território 

piauiense, cuja utilização pode ser lida em Claudino-Sales (2002), dentre outros. 

Conceitualmente, cuesta, palavra de origem mexicana, refere-se a uma: 

 
Forma de relevo dissimétrico constituída por uma sucessão alternada das 
camadas com diferentes resistências ao desgaste e que se inclinam numa 
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direção, formando um declive suave no reverso, e um corte abrupto ou 
íngreme na chamada frente de cuesta (GUERRA e GUERRA, 1997, p. 178). 
 

Assim, uma cuesta pode ser dividida em: frente  ou front, onde se tem a 

cornija , de declive íngreme (variáveis entre 25 e 30º); topo ; e logo após, um suave 

caimento para a direção oposta ao front, denominada de reverso (MEIRELES, 

2005) (Figura 3). 

 

Figura 3 – Desenho esquemático de um relevo cuestiforme 

 
Fonte: Suertegaray, 2003, p. 116. 

 

Embora morfologicamente o termo “cuesta” seja adequado à Ibiapaba, 

sua utilização pode ser complementada, ao passo que a mesma apresenta uma 

particularidade no tocante aos seus contatos, os quais não são realizados com 

litologias sedimentares, como ocorre normalmente com as cuestas, mas sim, com 

litologias cristalinas, onde o conceito geomorfológico adequado para esse tipo de 

contato é glint. Conceitualmente, glint é o escarpamento aclinal e contínuo formado 

pelo contato discordante de uma estrutura sedimentar imediatamente sobre o 

embasamento erodido (PEULVAST e VANNEY, 2001a). 

Desta forma, a Ibiapaba apresenta-se sob a forma de planaltos embutidos 

nos setores interfluviais do topo e com maiores dimensões no reverso; com amplas 

características topográficas de cuesta ao longo da vertente leste (frente), em perfis 

perpendiculares para oeste, do topo para o reverso; e, por fim, como um glint ao 

longo dos contatos de suas camadas sedimentares sobre as litologias cristalinas do 

embasamento ao norte e a leste, cujo conjunto representa a tipologia 

geomorfológica básica da Ibiapaba (Figura 4). 
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Figura 4 – Tipologia Geomorfológica básica da Ibiapaba 

 
Fonte: SRTM. Elaboração: Marcelo Moura-Fé, 2015. 

 

No próximo item são apresentadas as unidades geomorfológicas da área 

delimitada para estudo. 

 

1.2 Unidades Geomorfológicas 

 

Apesar de sua extensão, a Ibiapaba não é o único relevo significativo da 

área delimitada para estudo, a qual apresenta uma relativa diversidade de feições 

estreitamente relacionadas e agrupadas em 5 modelados principais e mais 

abrangentes (Mapa 3 – Mapa Geomorfológico): Ibiapaba, superfície sertaneja, 

maciços e inselbergues, tabuleiros e planícies fluviais, descritos na sequência. 

 

1.2.1 Ibiapaba 

 

A Ibiapaba representa uma paisagem singular no Ceará ao abranger toda 

a porção ocidental do estado nos limites com o Piauí, se dispondo de norte para sul 

por cerca de 380 km como um escarpamento quase contínuo, rompido integralmente 

apenas pelo vale do rio Poti, o qual praticamente segmenta a Ibiapaba ao meio, 

delimitando aproximadamente 166 km para norte, a partir desse vale, e pouco mais 

de 211 km na sua porção meridional, denominada localmente de “serra dos Cariris 

Novos”. O restante da soma entre os dois segmentos corresponde exatamente à 

extensão do boqueirão do Poti e suas vertentes correlatas. 
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Mapa 3 – Mapa Geomorfológico 
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Subdividindo especificamente a área delimitada para a tese, o topo da 

Ibiapaba apresenta-se alongado e amplamente associado à sua vertente leste, 

correspondendo a uma ampla faixa com altitudes situadas entre 814 e 998 m (Mapa 

4 – Mapa Hipsométrico). Por sua vez, a vertente norte da Ibiapaba é mais elevada 

(faixa de 688 a 814 m) que seu entorno norte (dotado de diversos maciços e alguns 

inselbergues), com altimetria similar à maior parte da área de ocorrência do reverso 

e mais baixa que a vertente leste – frente da cuesta. 

Conforme visto, esse setor cuestiforme leste é caracterizado pela 

escarpamento de sua vertente, no qual tem-se a presença de uma cornija arenítica 

(Figura 5), cuja espessura varia de sul para norte, com cerca de 100 m ao longo da 

vertente leste, e que decai entre Tianguá e Viçosa do Ceará (MOREIRA e GATTO, 

1981), já na porção norte da Ibiapaba. 

 

Figura 5 – Visão da cornija no município de Ubajara 

 
Foto: Marcelo Moura-Fé, Dez / 2012. Edição: Ago / 2015. 

 

Ambas as vertentes (leste e norte) apresentam uma notável irregularidade 

na sua linha de escarpamento, com diversas reentrâncias e protuberâncias, as quais 

denominamos aqui, respectivamente, de anfiteatros e pontas. Assim, avançando na 

caracterização geomorfológica das vertentes foram delimitados e identificados 11 

(onze) setores, apresentados no Mapa 5.  
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Mapa 4 – Mapa Hipsométrico 

 
Fonte: Imagem SRTM. Elaboração: Marcelo Moura Fé, 2013. 
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Mapa 5 – Mapa de Setorização das Vertentes da Ibiapaba 

 
Fontes: CPRM, 2003, Imagem SRTM, Imagem de Satélite Google Earth e Informações coletadas nos 
levantamentos de campo. Elaboração: Marcelo Moura Fé, 2013.
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Vale informar que as denominações dadas para esses setores são de 

autoria própria, propostas na ausência de denominações locais para esses 

segmentos, mas utilizando referências geográficas locais. 

Ao longo do setor norte há uma alternância de 3 (três) anfiteatros, 

denominados conforme os vales dos rios associados: Sobradinho , Quatiguaba  e 

Araquém , responsáveis pela maior dissecação do relevo no setor, que sai 

rapidamente de cotas topográficas de quase 700 m para altitudes em torno de 300 m 

no sopé da Ibiapaba. A alternância desses 3 anfiteatros se dá com dois 

promontórios que perfazem o contato com dois modelados esculpidos em litologias 

cristalinas. De oeste para leste: a ponta de Viçosa  está situada próxima da sede do 

município de Viçosa do Ceará e está em contato com a serra de São Joaquim ; e a 

Ponta de Tianguá  situa-se ao norte da sede homônima e está em contato com a 

serra de Umari . 

Ao longo do setor leste são identificados 6 (seis) setores, com a 

alternância de anfiteatros mais amplos e dotados de ângulos mais suaves na linha 

de escarpamento, alternados com pontas maiores e menos aguçadas que àquelas 

verificadas no setor norte. 

De norte para sul há a ponta de Frecheirinha  seguida por um amplo 

anfiteatro, subdividido em dois por conta da presença de um pequeno promontório 

entre eles: Ubajara e Ibiapina , próximos às respectivas sedes municipais. A partir 

deles tem-se a ponta de São Benedito , o qual abrange diversos promontórios e 

anfiteatros de menor porte até alcançar o setor sudeste da área de estudo. Aliás, no 

setor SE da Ibiapaba tem-se o maior anfiteatro da área, o anfiteatro Inhuçu-

Jaibaras , em contato com o promontório situado perto da sede de Guaraciaba do 

Norte, a ponta de Guaraciaba , que apresenta elevada cota topográfica, próxima de 

1.000 m, e contato com o serrote do Pontal. 

O contato entre a vertente leste da Ibiapaba (altitudes entre 800 e ~1.000 

m) e a superfície sertaneja adjacente (cotas em torno de 200 m) (Figura 6) só não é 

mais abrupta em função da presença de superfícies dissecadas do embasamento, 

remanescentes do processo de recuo do escarpamento da Ibiapaba, as quais fazem 

o contato topográfico entre esses modelados mais suavizado e facilitando, por 

exemplo, a construção das vias de acesso para o topo da Ibiapaba a partir do Ceará. 
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Figura 6 – Vertente leste da Ibiapaba, vista às margens da BR-222 

 
Foto: Marcelo Moura-Fé, Dez / 2012. Edição: Ago / 2015. 

 

 

Do topo para leste, perfazendo um perfil topográfico entre essas feições 

(Figura 7), percebe-se que a topografia declina mais de 650 m do topo da Ibiapaba 

até a superfície sertaneja, passando pela cornija e pelas superfícies dissecadas do 

embasamento. Por sua vez, do topo para oeste, em contato com o topo, o reverso 

apresenta-se inclinado de forma suave para oeste (Figura 8), condicionado pela 

inclinação das camadas sedimentares e em direção ao centro da bacia do Parnaíba, 

estado do Piauí. 

Comparando esses perfis (figuras 7 e 8) fica clara a diferença na 

declividade das vertentes oriental e ocidental da Ibiapaba. Se no 1º perfil, em pouco 

mais de 3 km (cornija-superfície sertaneja) tem-se uma amplitude topográfica de 650 

m, o 2º perfil aponta para mais de 38 km para se alcançar a mesma amplitude. 

Contudo, ainda conforme visto no 2º perfil (figura 8), a regra dessa suave declividade 

do reverso tem exceções, notadamente quando é rompida por vales de rios de maior 

vazão, onde tem-se o dissecamento mais pronunciado do relevo e a elaboração de 

patamares topográficos. 

 

 



 39

Figura 7 – Perfil topográfico: Ibiapaba – superfície sertaneja 

 
Fonte: SRTM. Elaboração: Marcelo Moura-Fé, 2014. 

 

 

Aliás, esse quadro verificado na porção SO da área, ampliado na Figura 

9, apresenta uma dissecação linear onde em pouco mais de 8 km tem-se relevos 

embutidos no reverso com cotas acima de 800 m, pouco abaixo do topo da Ibiapaba, 

como a serra dos Borges (829 m), passando pelo rio Pejuaba, com cotas abaixo de 

250 m, e rapidamente se alcançando novamente cotas acima de 800 m, no caso da 

serra de Nazaré. 

Este setor específico mostra como há morfologias planálticas embutidas 

no reverso da Ibiapaba, o qual obviamente pode ser caracterizado como mais 

suavizado que a vertente leste, mas que isso não pode ser confundido com uma 

monotonia topográfica e/ou uma homogeneidade tipológica do relevo. 

 

 

 

 



 40

Figura 8 – Perfil topográfico do reverso da Ibiapaba 

 
Fonte: SRTM. Elaboração: Marcelo Moura-Fé, 2014. 

 

Figura 9 – Planaltos no reverso da Ibiapaba 

 
Fonte: SRTM. Elaboração: Marcelo Moura-Fé, 2013. 
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1.2.2 Superfície Sertaneja 

 

Esta abrangente feição constitui a superfície de piso regional. Em relação 

ao Ceará, a superfície sertaneja apresenta níveis altimétricos inferiores a 400 m, 

englobando quase 70% do território estadual, embutida entre feições mais elevadas 

e sobreposta por depósitos mais recentes. Tratando especificamente da área de 

estudo, bordejando a Ibiapaba a leste e ao norte, a superfície sertaneja trunca 

indistintamente litologias de diferentes idades, apresentando uma pequena 

espessura do manto de alteração das rochas. 

No setor norte, a superfície sertaneja tem suas baixas cotas topográficas 

rompidas por maciços e inselbergues, sendo ainda sobreposta por feições 

tabuliformes dissecadas por cursos d’água. No setor leste essa superfície apresenta 

praticamente o mesmo quadro de inter-relacionamento com as demais unidades 

geomorfológicas, contudo, isso ocorre de forma menos adensada, com a superfície 

sertaneja predominando em meio à ausência de tabuleiros e menor ocorrência de 

maciços e inselbergues (vide mapa geomorfológico – mapa 3). 

No tocante às cotas topográficas, essa superfície apresenta parte das 

menores altitudes da área, perdendo apenas para as cotas relacionadas às planícies 

fluviais, sobretudo dos principais rios. Todavia, essa superfície não é homogênea, ao 

passo que há uma diferenciação topográfica interna. 

Revendo o mapa 4 (mapa hipsométrico), percebe-se que a superfície 

sertaneja (SS) apresenta uma maior correlação com as 3 cotas altimétricas mais 

baixas, verificáveis no mapa, a saber:  

a) Até 54 m (SS-1) : restrita ao limite norte da área, setor dissecado pela 

junção dos médio-cursos dos principais rios da região (Coreaú, 

Itacolomi e Sobradinho) e de maior proximidade do litoral. 

b) Entre 54 e 140 m (SS-2) : conjunto que predomina amplamente no 

contexto espacial da superfície sertaneja, ocorrendo em todos os 

setores adjacentes à Ibiapaba, com setores de maior aproximação. 

c) Entre 140 e 228 m (SS-3) : correspondendo aos setores mais elevados 

da superfície sertaneja. Sua ocorrência se dá de forma estreita com as 

vertentes da Ibiapaba, com os maciços e com os altos estruturais da 

área. Perfazem o contato externo das superfícies dissecadas do 

embasamento cristalino, associados às vertentes da Ibiapaba. 
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Esses 3 supracitados patamares topográficos da superfície sertaneja 

podem ser verificados ainda na Figura 10, onde se percebe o caimento topográfico 

para os setores setentrionais e o correlato aumento das altitudes na medida em que 

se aproxima das vertentes da Ibiapaba. 

 

Figura 10 – Perfil SO-NE da superfície sertaneja 

 

Fonte: SRTM. Elaboração: Marcelo Moura-Fé, 2014. 

 

Por sua vez, as superfícies dissecadas do embasamento, soerguidas em 

consonância com a Ibiapaba (assunto específico do capítulo 3), perfazem o contato 

da superfície sertaneja com as feições mais elevadas da área, os maciços e a 

Ibiapaba, coincidindo com as cotas topográficas intermediárias entre as menores e 

as maiores altitudes da área (vide mapa 4).  

Desta forma, na área de estudo, essas superfícies soerguidas 

dissecadas  (SSD) apresentam 3 classes topográficas principais: 

a) Entre 228 e 313 m (SSD-1) : perfaz o contato com a superfície 

sertaneja geral (Figura 11) e enseja uma declividade mais acentuada 

para montante. Apresenta a maior abrangência espacial, sobretudo, 

ao longo da vertente leste da Ibiapaba. 
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b) Entre 313 e 398 m (SSD-2) : apresenta cota altimétrica, declividade e 

abrangência espacial intermediárias em relação às outras duas 

classes. 

c) Entre 398 e 487 m (SSD-3) : finalizam o contato da superfície sertaneja 

com as vertentes dos relevos mais elevados e caracterizam-se por sua 

pequena abrangência espacial e forte declividade, apresentando um 

contato em forma de knick com a cornija da vertente leste da Ibiapaba. 

 

Figura 11 – Superfícies soerguidas dissecadas 

 

Foto: Marcelo Moura-Fé, Dez / 2014. Edição: Ago / 2015. 

 

 

Esses 3 patamares topográficos das superfícies soerguidas dissecadas 

podem ser verificados na Figura 12, onde se percebe o perfil proporcionalmente 

ascendente na direção da vertente oriental da Ibiapaba a partir do contato no 

entorno com a superfície sertaneja. 

Como as superfícies soerguidas dissecadas não perfazem apenas o 

contato da superfície sertaneja com a Ibiapaba, mas também com os maciços e os 

inselbergues, segue abaixo a caracterização dessas outras unidades 

geomorfológicas.  
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Figura 12 – Perfil das superfícies soerguidas dissecadas 

 

Fonte: SRTM. Elaboração: Marcelo Moura-Fé, 2014. 

 

1.2.3 Maciços e Inselbergues 

 

Apresentando cotas altimétricas elevadas, abaixo apenas dos setores 

mais elevados da Ibiapaba e, ao mesmo, rompendo a relativa “monotonia 

topográfica” da superfície sertaneja, tem-se os maciços e inselbergues. 

De menor abrangência espacial, conceitualmente, os inselbergues são 

feições relativamente ilhadas e dotadas de vertentes abruptas, circundadas por 

superfícies de erosão e que ocorrem em regiões de climas áridos quentes e 

semiáridos (GUERRA e GUERRA, 1997; PENTEADO, 1978; SUERTEGARAY, 

2003; SUGUIO, 1998). Na área, os inselbergues ocorrem em diversos pontos dos 

setores de predomínio da superfície sertaneja (vide mapa 3), quase sempre 

próximos aos maciços, apresentando portes e altitudes diferenciadas entre si. 

Por sua vez, sob a denominação de “maciços” foram agrupados diversos 

relevos modelados, sobretudo, em rochas maciças (granitoides, vulcânicas e 

quartzitos), daí sua denominação genérica adotada. Baseado nisso, esse conjunto 
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poderia ser tratado, por exemplo, como “maciços cristalinos”, porém, apesar de ser 

maioria, parte desses modelados apresenta como substrato litologias sedimentares, 

rompendo o caráter homogeneizador que se espera de um conjunto classificatório. 

As exceções a esta “regra cristalina” na área são duas. O serrote Pontal , 

a primeira, com cotas que alcançam 565 m, presente no setor SE da área, 

constituído pelas litologias do Grupo Serra Grande. A 2ª exceção é a serra da 

Penanduba  com altitudes que alcançam 621 m, elaborada sobre arenitos e 

quartzitos conglomeráticos da Formação Trapiá, assim como outros diversos 

inselbergues próximos, situados na porção central da área (vide mapa 3). 

No que tange à regra, a maior parte dos maciços são modelados sobre 

litologias granitoides, vulcânicas e quartzíticas, sobretudo. Ao longo da vertente leste 

da Ibiapaba, mais espaçados, os maciços e inselbergues são modelados 

majoritariamente sobre litologias granitoides, mais precisamente, sobre o granitoide 

Mucambo, com destaque para a serra do Carnutim , que alcança 690 m e é 

amplamente circundada por serrotes de menor porte e inselbergues. 

Modelada sobre uma das unidades litoestratigráficas mais antigas da 

área, o serrote Saquinho , situado à leste da serra da Penanduba (Figura 13), 

apresenta como substrato a Unidade Vulcânica Saquinho, caracterizando-se como o 

“relevo vulcânico” da região, em meio ao predomínio da superfície sertaneja. 

 

Figura 13 – Perfil Saquinho-Penanduba-superfície sertaneja-Ibiapaba 

 

Fonte: SRTM. Elaboração: Marcelo Moura-Fé, 2014. 
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Por sua vez, o entorno setentrional da Ibiapaba apresenta a ocorrência de 

maciços modelados sobre rochas quartzíticas, como as serras de Umari e de São 

Joaquim, as quais fazem contato direto com a Ibiapaba na cota aproximada de 600 

m, em um contexto onde a exumação das litologias cristalinas predomina sobre a 

cornija da frente da Ibiapaba, menos espessa no setor. 

A serra do Umari  apresenta cotas altimétricas que alcançam 587 m 

próximo da Ibiapaba, orientação SO-NE, com uma linha de cimeira com mais de 15 

km de extensão. Já a serra de São Joaquim  constitui um autêntico espigão, isto é, 

um relevo alongado e que apresenta vertentes escarpadas de ambos os lados, com 

acentuada declividade (SUERTEGARAY, 2003 – Figura 14), com uma crista 

quartzítica de aproximadamente 20 km de extensão, cotas altimétricas que 

alcançam 740 m próximo da Ibiapaba e uma franca orientação SO-NE, assim como 

os demais maciços do setor norte. 

 

Figura 14 – Desenho esquemático de um espigão 

 
Fonte: Suertegaray (2003), p. 144. 

 

Conforme pode ser visto no mapa 3, um pouco mais afastados da 

vertente da Ibiapaba tem-se outros maciços: a serra da Ubatuba , com altitudes que 

chegam a 787 m e que praticamente incorpora o serrote do Pitimbu , de menor 

porte e que apresenta-se modelado sobre estruturas dobradas. Esse conjunto situa-

se no limite NO da área. Entre esse conjunto (Ubatuba-Pitimbu) e a serra de São 
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Joaquim tem-se outro conjunto de maciços, com destaque para a serra da 

Timbaúba , o maior deles e que apresenta uma cota altimétrica de 656 m de altitude. 

Apresentando-se como uma continuidade do arco feito pela serra de São 

Joaquim e, ao mesmo tempo, como a extensão setentrional da serra do Umari, tem-

se a serra da Gameleira , que apresenta uma altitude em torno de 747 m. Esses 3 

maciços formam o limite elevado de um anfiteatro quartzítico sobre a superfície 

sertaneja, o qual pode ser visto em alguns pontos da cidade de Viçosa do Ceará. 

Por fim, junto ao limite NE da área verifica-se a ocorrência de outros 

maciços e inselbergues, com destaque para as serras da Goiânia, do Cedro e da 

Palma (vide mapa 3). 

 

1.2.4 Tabuleiros 

 

No setor ao norte da Ibiapaba, em meio aos maciços e inselbergues e 

recobrindo a superfície sertaneja, tem-se os tabuleiros, apresentando-se 

morfologicamente como pequenas mesetas (Figura 15), isoladas entre si em função 

da erosão linear dos cursos d’água, concomitante ao processo de soerguimento da 

região, provavelmente. 

 

Figura 15 – Perfil: Tabuleiros e superfície sertaneja 

 

Fonte: SRTM. Elaboração: Marcelo Moura-Fé, 2013. 
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Os tabuleiros apresentam como substrato litológico as Coberturas 

Sedimentares de Espraiamento Aluvial e os sedimentos do Grupo Barreiras 

(caracterizados adiante junto das demais litologias da área de estudo), refletindo 

morfologicamente a deposição planar dessas coberturas cenozoicas. 

Ocupando setores inter-fluviais da superfície sertaneja, em um contexto 

de baixa amplitude altimétrica, os tabuleiros muito provavelmente expandiam-se 

para setores mais amplos do que os verificados atualmente, embora sua presença 

ao longo da zona costeira apresente-se de forma significativa. 

 

1.2.5 Planícies Fluviais 

 

De maneira geral, a rede de drenagem da região apresenta um 

direcionamento NE-SO, em consonância, por exemplo, aos maciços quartzíticos do 

setor norte, onde tem-se a ocorrência de vales fluviais entalhados em meio aos 

maciços e a Ibiapaba, embora a planície fluvial de maior expressão geomorfológica 

seja à do rio Coreaú, o qual drena setores orientais da área. Dissecando 

majoritariamente a superfície sertaneja em relação às demais feições, as planícies 

fluviais apresentam as menores cotas topográficas da área.  

Conceitualmente, as planícies fluviais são as formas mais características 

de acumulação decorrente da ação fluvial, constituindo como áreas de diferenciação 

regional no contexto da superfície sertaneja, por abrigarem melhores condições de 

sol e de disponibilidades hídrica. Estas feições acompanham longitudinalmente os 

principais rios e tendem a assumir maiores larguras nos baixos vales (SUGUIO, 

1998). Outra feição que deve ser considerada na análise geomorfológica da área 

são os terraços, os quais, de acordo com Suertegaray (2003), correspondem à 

antigas planícies de inundação que foram abandonadas, sendo compostas por 

material detrítico aluvial, cujas estruturas sedimentares refletem os mecanismos e os 

processos deposicionais associados aos processos erosivos do leito fluvial. 

Especificamente no topo da Ibiapaba, as planícies fluviais apresentam 

uma largura estreita, embutidas entre as camadas de arenito e com vazão de água 

direta e estreitamente relacionada com o período de ocorrência das chuvas (Figura 

16). Por sua vez, no sopé da Ibiapaba, as planícies tendem a se alargar 

paulatinamente, embora tenham seus leitos condicionados pela presença de 

litologias mais resistentes (Figura 17). 
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Figura 16 – Riacho situado nas porções mais elevadas da Ibiapaba 

 

Foto: Marcelo Moura-Fé, Dez / 2012. Parna de Ubajara. 

 

Figura 17 – Leito rochoso de riacho situado no sopé da Ibiapaba 

 

Foto: Marcelo Moura-Fé, Dez / 2012. Parna de Ubajara 
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1.3 O Substrato dos Modelados - Geologia 

 

Situada no contexto tectônico da Província Parnaíba, a Ibiapaba 

apresenta como substrato predominante as litologias concernentes ao Grupo Serra 

Grande, em contraponto com a diversidade litoestratigráfica verificada nos seus 

contatos à leste e ao norte, correspondentes à outra província, a Província 

Borborema.  

A compartimentação tectônica da área delimitada para estudo é 

apresentada de forma mais detalhada no próximo item e se constitui como uma 

etapa importante para o entendimento da geomorfologia da Ibiapaba e sua região. 

 

1.3.1 Compartimentação Tectônica 

 

Conforme observado na Figura 18, na área de estudo (delimitada em 

destaque na figura) verifica-se o predomínio ocidental da Província Parnaíba (PP), a 

qual corresponde exatamente à Ibiapaba. Praticamente na mesma proporção 

espacial, nas porções norte e leste da área, ocorre a Província Borborema, mais 

precisamente, o seu subdomínio Médio Coreaú (SDMC), em uma posição 

topograficamente inferior em relação à PP. 

Complementando essa compartimentação, no limite SE tem-se o 

Subdomínio Ceará Central (SDCC), também da Província Borborema, aflorante um 

pouco mais ao sul da Ponta de Guaraciaba e ocupando uma pequena porção da 

área. Vale citar, ainda, que há na área de estudo a presença de coberturas 

cenozoicas, as quais se configuram como resquícios erosivos da Província Costeira 

(PC). 

O SDMC comporta o sistema de dobramentos marginais do Médio Coreaú 

e um sistema de falhas paralelas de direção NE-SO, estrutura-se em uma sucessão 

de horsts e grabens, orientados conforme o sistema de falha (NE-SO), o que indica 

uma grande mobilidade tectônica da região nos períodos finais do pré-Cambriano e 

no Paleozoico Inferior, com reativações secundárias em períodos mais recentes 

(COSTA et al., 1979; HASUI, 2012b; PIRES, 2003; SANTOS et al.,1984). 
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Figura 18 – Compartimentação tectônica do estado do Ceará 

 
Fonte: CPRM, 2003. Adaptação: Marcelo Moura-Fé, 2013. 
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Delimitado a SO pela bacia do Parnaíba e a SE pela zona de 

cisalhamento Sobral-Pedro II (ZCS), o SDMC é compartimentado tectonicamente em 

4 blocos tectônicos, os quais correspondem a uma alternância de horsts e grabens 

(Figura 19): horst de Granja, graben Martinópole,  horst Tucunduba e o graben 

Ubajara-Jaibaras (COSTA et al., 1979; PIRES, 2003), onde todos apresentam 

contato direto com as vertentes norte e leste da Ibiapaba. 

 

Figura 19 – Compartimentação tectono-estrutural da região NO do Ceará 

 
Fonte: COSTA et al., 1979, p. 79. Adaptação: Marcelo Moura-Fé, 2013. 

 

Esses blocos tectônicos podem ser caracterizados basicamente da 

seguinte forma: 
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a) Horst  de Granja : neste setor restrito ao limite NO da área, 

praticamente inexistem elementos estruturais plásticos, dominando um 

lineamento NE-SO, seccionado pelas zonas de cisalhamento de 

Jaguarapi e de Granja (COSTA et al., 1979); 

b) Graben Martinópole : apresenta orientação NE-SO e confinamento por 

2 blocos rígidos que funcionam como altos estruturais (horsts Granja e 

Tucunduba), além de falhamento típico da região o que, em virtude da 

alta plasticidade característica das litologias afetadas, truncam e 

obliteram completamente as estruturas representativas da fase primária 

de dobramentos. Apresenta-se intensamente falhado em toda a sua 

extensão por falhas NE-SO normais e direcionais (COSTA et al., 1979; 

NASCIMENTO et al., 1981). É delimitado ao sul pela Falha de Itacolomi; 

c) Horst Tucunduba : esse compartimento corresponde a uma sequência 

de migmatitos, quartzitos e gnaisses que exibem um estilo tectônico com 

destaque para os dobramentos, apresentando muitas falhas de 

transcorrência, segundo o trend regional NE-SO (BRAGA et al., 1981); 

d) Graben Ubajara-Jaibaras  (incluindo as bacias molássicas): 

anteriormente denominado como graben Bambuí-Jaibaras, essa fossa 

tectônica se estende desde a Ibiapaba em direção NE ao longo do ZCS 

e das falhas Café-Ipueiras e Massapê até próximo da cidade de 

Morrinhos (BRAGA et al., 1981; COSTA  et al., 1979). Confinado pela 

Plataforma de Sobral (ao sul) e pelo horst Tucunduba (ao norte), 

apresenta um domínio da tectônica plástica caracterizada por grandes 

dobras com eixos NE-SO, cujos maiores elementos correspondem a 

anticlinal de Penanduba e a sinclinal de Várzea. Na área entre a serra do 

Carnutim, Aprazível e Ubaúna, domina uma sequência de dobras 

abertas, simétricas, de mergulhos suaves, com eixos orientados de NE-

SO e eventualmente N-S. O arcabouço estrutural é completado por um 

grande número de falhas secundárias, paralelas ou não às falhas 

principais, responsáveis pela subdivisão do mesmo em blocos (COSTA 

et al., 1979). 
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Por fim, situada ao sul da ZCS, está estruturada a Plataforma de Sobral, 

já no contexto tectônico do SDCC, em um complexo sistema de dobramentos 

normais com eixos orientados NE-SO (COSTA et al., 1979). 

Como pode ser observado, o principal elemento estrutural delimitador dos 

subdomínios tectônicos é a ocorrência de zonas de cisalhamento, com amplo 

destaque para a zona de cisalhamento Sobral-Pedro II (Transbrasiliano). 

Conceitualmente, uma zona de cisalhamento é uma zona tabular onde a deformação 

é notavelmente maior que a deformação nas rochas ao seu redor (FOSSEN, 2012), 

por falhas que resultam de deformações rúpteis (MACHADO e SILVA, 2003). 

Sobre esses compartimentos tectônicos verifica-se uma significativa 

diversidade litoestratigráfica, a qual deve ser considerada para a evolução 

geomorfológica ao proporcionar diferentes padrões intempérico-erosivos aos 

modelados dos quais são substrato. 

Os grupos litológicos serão apresentados a partir de uma 

compartimentação que segue a subdivisão tectônica apresentada acima e as suas 

respectivas idades, ou seja, inicialmente, serão descritas as litologias concernentes 

ao embasamento cristalino, o qual corresponde à Província Borborema e seus 

subdomínios (SDMC e SDCC); depois as bacias molássicas do graben Ubajara-

Jaibaras; a bacia do Parnaíba, relacionada à Província Parnaíba; e sobrepondo-as 

setorialmente, as litologias referentes às coberturas cenozoicas. 

A espacialização das unidades litoestratigráficas e das principais 

estruturas tectônicas presentes na área de estudo são apresentadas no Mapa 6 – 

Mapa Geológico. As informações acerca das idades são embasadas na Tabela 

Geocronológica da Comissão Internacional de Estratigrafia (IUGS, 2013), a qual 

segue em seu formato original nos anexos. 

 

1.3.2 Litologias do Embasamento  

 

Conceitualmente, o embasamento constitui um conjunto de rochas 

organizadas em estruturas complexas que estão sotopostas em discordância 

angular (camadas de idades, deformações e ângulos diferentes separadas por 

superfícies erosivas) a pacotes de rochas sedimentares de bacias mais recentes. 

Em geral, de idade Pré-cambriana, é composto por rochas cristalinas, advindo daí a 

denominação frequente de embasamento cristalino (POPP, 2012; SUGUIO, 1998). 
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Mapa 6 – Mapa Geológico 
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As primeiras unidades litoestratigráficas apresentadas correspondem ao 

embasamento cristalino da área, ou seja, os Complexos Granja e Ceará (Unidade 

Canindé), a Unidade Vulcânica Saquinho e as rochas do Grupo Martinópole. 

 

1.3.2.1 Complexo Granja (PP1g) 

 

As rochas do Complexo Granja, unidade de alto grau e de idade 

paleoproterozóica (2,36-2,27 bilhões de anos - giga-age – Ga), situam-se entra a foz 

do rio Parnaíba (PI) e a praia de Jericoacoara, NO do Ceará, constituindo uma 

extensão do cráton de São Luís e uma sequência do embasamento cristalino, com 

uma área aflorante não superior a 5 mil km2, delimitada por zonas de cisalhamento 

transcorrente (HASUI, 2012b; NASCIMENTO et al., 1981; NOGUEIRA NETO et al., 

1990; SANTOS et al., 1984).  

O Complexo Granja é formado por gnaisses, ortognaisses, granulitos e 

migmatitos bandados e dobrados, encerrando fácies miloníticas (CPRM, 2003; 

NASCIMENTO et al., 1981), presentes ao norte da Ibiapaba e recobertas pelo Grupo 

Barreiras, pelas Coberturas Sedimentares de Espraiamento Aluvial e, sobretudo, 

pelas formações neoproterozóicas do Grupo Martinópole. O recobrimento pelos 

sedimentos do Grupo Serra Grande se dá no limite norte da Ibiapaba, no anfiteatro 

Sobradinho e, de forma mais representativa, no setor leste da Ponta de Viçosa, 

seguindo um direcionamento NE-SO, em consonância com o sistema de falhas e 

lineamentos. 

 

1.3.2.2 Complexo Ceará – Unidade Canindé (PPcc) 

 

De idade paleoproterozóica (2,05-2,3 Ga), o Complexo Ceará é 

representado na área de estudo pela unidade litoestratigráfica Canindé, dotada de 

lentes de quartzito e por um significativo conjunto de rochas paragnáissicas 

(derivadas de metassedimentos), com termos subordinados de outros tipos de 

rochas (CPRM, 2003). Mais precisamente no limite SE tem-se ainda uma sub-

ocorrência da Unidade Canindé, referente aos granulitos (PPccg), rochas 

constituídas, essencialmente de quartzo e feldspato, podendo conter um pouco de 

mica (CPRM, 2003; GUERRA e GUERRA, 1997). 
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1.3.2.3 Unidade Vulcânica Saquinho (PP4sa) 

 

Do Paleoproterozóico (1,6-18 Ga), junto dos Complexos Granja e Ceará, 

constitui a litologia mais antiga da área, formada por meta-traquiandesitos e riolitos 

(equivalente vulcânica do granito), com fácies miloníticas e cataclásticas, além de 

vulcanoclasticos, calcários e arenitos ferruginosos (CPRM, 2003; IBGE, 1999; 

HASUI, 2012b). Intrudindo o Grupo Ubajara, no qual aparece como um pequeno 

klippe1 no meio do sotoposto grupo, essa unidade metavulcanossedimentar (HASUI, 

2012b) apresenta contato com todas as formações geológicas que compõem esse 

grupo, no entorno NE da Ibiapaba. 

 

1.3.2.4 Grupo Martinópole (NPm) 

 

Com idade Neoproterozoica (NP; 635-850 Ma), o Grupo Martinópole é 

uma unidade metavulcanossedimentar, cujos pacotes rochosos estão alojados no 

graben homônimo, delimitado pelas falhas de Jaguarapi (norte) e Itacolomi (sul), em 

contato tectônico com o Complexo Granja (ANGELI et al., 1993; NASCIMENTO et 

al., 1981), sobrepondo-o e sendo sobreposto pelo Grupo Riacho Sairi e pelas 

coberturas cenozoicas (HASUI, 2012b). 

Gerado em ambiente marinho (HASUI, 2012b), esse grupo situa-se, 

sobretudo, ao longo da porção norte, em contato direto com as vertentes da 

Ibiapaba, sotoposto ao Grupo Serra Grande, em discordância tectônica e angular 

(NASCIMENTO et al., 1981), sendo subdivido nas seguintes formações geológicas: 

Formação Goiabeira  (NPmg): composta por xistos e variações internas, 

quartrzitos ferríferos e, subordinadamente, paragnaisses (CPRM, 2003). Esta 

formação basal não aflora na área, sendo apresentada a título de informação. 

Formação São Joaquim  (NPmsj): composta por quartzitos puros e 

micáceos, compactos e laminados (fácies tectonítica), com ocasionais intercalações 

de xistos quartzosos, rochas calcissilicáticas e formações ferríferas, além de 

milonitoxistos derivados de vulcanitos ácidos. Seu ambiente sedimentar é marinho 

raso (CPRM, 2003). 

                                                 
1 Klippe : remanescente erosivo de uma nappe de cavalgamento, por sua vez, uma unidade litológica 
transportada por uma falha de cavalgamento por dezenas de quilômetros ou mais (FOSSEN, 2012). 
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Seus quartzitos são expostos nos maciços ao largo da vertente N da 

Ibiapaba e apresentam um conjunto de dobras anticlinais e sinclinais, cujos eixos 

apresentam caimento para SE-NO, sendo estratigraficamente alternados com 

sequências gnáissicas (Figura 20) (NASCIMENTO et al., 1981; SANTOS et al., 

1984). 

 

Figura 20 – Composição estratigráfica da Formação São Joaquim 

 

Foto: Marcelo Moura-Fé, Dez / 2014. Estrada para o distrito de Lambedouro (Viçosa do Ceará). 

 

Formação Covão  (NPmc): composta por muscovita xistos, em parte com 

cianita e feldspato, com percentagens variáveis de quartzo, apresenta ainda fácies 

miloníticas e muscovita-albita-clorita xistos de provável derivação vulcânica. Seu 

ambiente sedimentar é marinho raso (CPRM, 2003).  

Formação Santa Terezinha  (NPmst): formação superior do grupo, 

composta por clorita-sericita filitos, quartzo filitos, filitos carbonosos, filitos 

ardoseanos e metassiltitos. Seu ambiente sedimentar é marinho e glacial-marinho 

(CPRM, 2003). Suas rochas afloram de forma alongada na direção NE-SO, 

culminando com a sobreposição das litologias do Grupo Serra Grande. 
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1.3.3 Bacias Molássicas 

 

Inseridas no embasamento cristalino, mas que podem ser agrupadas em 

um segmento distinto, as unidades litológicas relacionadas às bacias molássicas 

correspondem aos setores de ocorrência do graben Ubajara-Jaibaras, sítio dos 

Grupos Ubajara e Jaibaras, cuja sedimentação final já se deu no Câmbrico 

(PEULVAST e BÉTARD, 2015), além do Grupo Riacho Sairi, uma intrusão básica de 

idade correlata ao Grupo Jaibaras, mas situado fora do graben. 

Conceitualmente, molassas correspondem a depósitos sedimentares 

terciários que se estendem na região entre os Alpes e o Jura, cujo termo, por 

extensão, se aplica para designar depósitos sin e pós-orogênicos de qualquer idade 

de sedimentos clásticos depositados em grabens, e que sejam formados ao sopé de 

relevos elevados recém-soerguidos (IBGE, 1999; PEULVAST e BÉTARD, 2015; 

SUGUIO, 1998), com forte conotação tectônica (SUGUIO, 2003) e que também 

correspondem à última fase deposicional (pós-orogênica) de um ciclo geossinclinal 

(SUGUIO, 1998). 

Litologicamente, formam-se assim espessas camadas de sedimentos 

clásticos, imaturos e grosseiros de arenitos, folhelhos, além de conglomerados 

(IBGE, 1999; POPP, 2012; SUGUIO, 2003). 

Além dessas litologias, nesse item será apresentada o Granitoide 

Mucambo - Suíte Intrusiva Meruoca, o qual corresponde a uma intrusão que se deu 

em regime distensivo, excetuando-se, portanto, do embasamento, e que apresenta 

estreita relação com as bacias molássicas depositadas no graben Ubajara-Jaibaras, 

ambos relacionados ao Ciclo Brasiliano. 

 

1.3.3.1 Grupo Ubajara (NPu) 

 

O Grupo Ubajara é uma unidade metassedimentar (HASUI, 2012b) de 

idade neoproterozoica (~635-850 Ma) que ocorre nos setores leste e sudeste da 

área, ocupando majoritariamente a porção SO do graben Ubajara-Jaibaras, 

delimitado ao sul pelo granitoide Mucambo e composto pelas seguintes formações: 

Formação Trapiá  (NPut):  formação basal do grupo, composta por 

quartzitos conglomeráticos, arenitos grossos epimetamórficos, mal classificados, 

metarenitos finos a médios, com matriz síltico-argilosa de tonalidade cinza-clara, 
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com ambiente sedimentar diferente das demais formações do grupo, por ser 

litorâneo-fluviomarinho (CPRM, 2003).  

Aflora em 2 setores isolados: junto da Unidade Vulcânica Saquinho e ao 

longo da BR-222 (km 255). A partir dessa rodovia federal estende-se para SE, 

bordejando o flanco NO do granitoide Mucambo, com contato intercalado pelos 

termometamorfitos do Grupo Ubajara até o sopé da Ibiapaba (COSTA et al., 1979). 

Nos afloramentos em que apresenta acamamento regular, mostra-se bastante 

fraturada, associada à zona de intenso falhamento (NASCIMENTO et al., 1981). 

Formação Caiçaras  (NPuca): composta por ardósias vermelhas e roxo-

avermelhadas (Figura 21), provenientes do metamorfismo de grau incipiente de 

rocha sedimentar argilosa (IBGE, 1999), possuem clivagem bem desenvolvida, 

metassilitos e intercalações de metarenitos, os quais são frequentemente 

cristalizados e cortados por veios de sílica, essa formação tem ambiente sedimentar 

marinho raso (CPRM, 2003). 

 

Figura 21 – Perfil de Ardósias / Fm. Caiçaras 

 
Foto: Marcelo Moura-Fé, Dez / 2012. Margens da BR-222. 

Esta unidade se sotopõe aos calcários da Formação Frecheirinha e ocupa 

uma estreita faixa de direção NE, desde as proximidades da cidade de Ibiapina até a 
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região de Ubaúna (COSTA  et al., 1979), onde inflete na direção NO até a localidade 

de Penanduba. Apresenta suas melhores exposições em trechos da BR-222 

(NASCIMENTO et al., 1981). 

Formação Frecheirinha  (NPuf): formada por calcários, metacalcários 

pretos, cinza-escuros e cinza-azulados, raramente cremes e rosados, de granulação 

fina, bastante impuros e com intercalações eventuais de delgados leitos de margas, 

metassiltitos e quartzitos escuros. Seu ambiente sedimentar é marinho raso 

(plataformal) (COSTA  et al., 1979; CPRM, 2003). 

Os calcários dessa formação distribuem-se em faixas irregulares na 

região compreendida entre a vertente leste da Ibiapaba, junto ao anfiteatro Ubajara, 

e o maciço da Meruoca, passando pelo município de Frecheirinha, até o extremo NO 

da serra de Penanduba, em uma faixa de direção NE-SO, com exposições ao longo 

da BR-222 (COSTA  et al., 1979; NASCIMENTO et al., 1981). 

Formação Coreaú  (NPuc): formação superior e de maior área aflorante, 

predomina nos setores oeste e norte do Grupo Ubajara, ocorrendo ainda em uma 

larga faixa de direção NE desde o sopé da Ibiapaba até chegar ao vale do rio 

Coreaú. Vale frisar a ampla faixa de exposição da formação ao longo da escarpa 

leste da Ibiapaba, no trecho entre Tianguá e Ubajara, onde apresenta-se recoberta 

discordantemente pelos arenitos do Grupo Serra Grande. 

Sobreposta concordantemente aos calcários da Formação Frecheirinha, 

geralmente em contatos transicionais e interdigitados, é composta por subarcóseos 

e arcóseos (rochas detríticas arenosas), individualizada, ainda, em uma sequência 

de arenitos arcoseanos finos e grauvacas líticas, por vezes, conglomeráticas, 

constituindo um conjunto com variações laterais e verticais de fácies (COSTA  et al., 

1979; CPRM, 2003; SUGUIO, 1998).  

Termometamorfitos  (NPutm). O Grupo Ubajara foi cortado por intrusões 

graníticas e granodioríticas do granitoide Mucambo, resultando em suas áreas de 

contato no desenvolvimento dos termometamorfitos, derivados de litotipos das 

Formações Trapiá, Frecheirinha e Coreaú (CPRM, 2003). São zonas de 

transformação por metamorfismo de contato, que transiciona para as rochas não 

metamorfizadas da mesma unidade2. 

 

                                                 
2 Comunicação pessoal com o professor César Veríssimo (UFC), 24 de fevereiro de 2015. 
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1.3.3.2 Grupo Jaibaras (εOj) 

 

A bacia Jaibaras tem uma área aflorante de aproximadamente 2.400 km2, 

alongada na direção NE e delimitada por zonas de cisalhamento transcorrente (ZCS 

e Café-Ipueiras), apresentando uma espessura total da ordem de 3.000 m 

(ALMEIDA e ANDRADE FILHO, 1999; HASUI, 2012b). O Grupo Jaibaras preenche 

pequenos semigrábens dessa bacia e foi depositado em cunhas elásticas 

molássicas, representando, assim, uma unidade molássica com intercalações de 

rochas vulcânicas. Sobrepõe em discordância o Grupo Ubajara (OLIVEIRA, 1992; 

TORQUATO e NOGUEIRA NETO, 1996). 

As formações que constituem o Grupo Jaibaras, unidade 

vulcanossedimentar de idade cambro-ordoviciana e origem fluvial, exibem um 

condicionamento geotectônico bem definido, associado ao graben Ubajara-Jaibaras, 

aliás, uma bacia entulhada de molassas (HASUI, 2012b). Esse grupo tinha a sua 

seção basal denominada como Formação Trapiá até Costa et al. (1979) a 

redefinirem e passarem a tratá-la como duas Formações: Massapê e Pacujá, 

apresentadas a seguir. 

Formação Massapê  (εOjm): composta por ortoconglomerados 

brechóides, de matriz areno-arcoseana cinzenta, com seixos de gnaisses, 

granitóides, quartzitos, filitos e arenitos, seu ambiente sedimentar é fluvial (CPRM, 

2003). Com espessura estimada em 100 m na região de Aprazível, apresenta 

afloramentos no km 250 da BR-222 (COSTA  et al., 1979; SANTOS et al., 1984). Os 

ortoconglomerados são um tipo comum de conglomerado, que caracteriza 

ambientes de alta energia e geralmente representa um produto de deposição em 

águas muito agitadas (IBGE, 1999; SUGUIO, 1998). 

A capa da Formação Massapê exibe contato normal, o qual se faz de 

forma gradacional, por vezes transicional, observando-se uma interdigitação dos 

ortoconglomerados com os arenitos arcoesanos e grauvacas da Formação Pacujá 

(BRAGA et al., 1981; COSTA  et al., 1979).  

Formação Pacujá  (εOjp): ocupando a maior parte do graben Ubajara-

Jaibaras e com uma espessura na parte sul na ordem de 1,5 km (BRAGA et al., 

1981; SANTOS et al., 1984), é formada por arenitos líticos e arcoseanos, micáceos 

e de granulometria variável, folhelhos e siltitos, micáceos, leitos conglomeráticos; 
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estratificação plano-paralela e laminação; metamorfismo de muito baixo grau. Tem 

como ambiente sedimentar o fluvial (CPRM, 2003).  

Essa formação se sobrepõe concordantemente aos ortoconglomerados 

da Formação Massapê, observando-se uma passagem gradativa e interdigitada, se 

constituindo no soalho do vulcanismo Parapuí, que a recobre discordantemente, 

assim como os conglomerados da Formação Aprazível e os arenitos e 

conglomerados do Grupo Serra Grande (COSTA  et al., 1979). 

Formação Parapuí  (εOjpa): formada por basaltos, andesitos, riolitos, 

gabros, diabásios e dacitos, somando-se seções marcadas por associações 

vulcano-vulcanoclástica e piroclástica (CPRM, 2003). Suas rochas vulcânicas têm 

áreas de ocorrência intimamente relacionadas ao graben Ubajara-Jaibaras, sendo 

majoritariamente limitadas por ele, embora o magmatismo Parapuí tenha se 

manifestado também fora dele (ALMEIDA e ANDRADE FILHO, 1999; COSTA  et al., 

1979). 

Formação Aprazível  (εOja): composta por ortoconglomerados grossos e 

polimíticos, com matriz arcoseana e ocorrentes ao longo de linhas de falha e relevos 

escarpados, normalmente, sem acamamento. Seu ambiente sedimentar é fluvial. 

Recobre em discordância indistinta e em posição sub-horizontal as Formações 

Massapê, Pacujá e Parapuí, além de algumas extensões do granitoide Mucambo, 

embora geralmente tenham locais de ocorrência em áreas reduzidas, sempre 

associada a linhas de falhas e a blocos subsidentes no interior dos grabens, com 

exceção das ocorrências da serra do Mucambo (BRAGA et al., 1981; COSTA  et al., 

1979; CPRM, 2003).  

Nos anexos há uma descrição litológica de uma seção do Grupo Jaibaras. 

 

1.3.3.3 Grupo Riacho Sairi (εOs) 

 

A bacia do Riacho Sairi (ou Jaguarapi) é correlacionada com o Grupo 

Jaibaras. Nela não aparecem rochas vulcânicas, mas intrusões básicas estão 

presentes (HASUI, 2012b). Os afloramentos das suas formações ocorrem no setor 

norte da área e apresentam majoritariamente contato com as litologias do Complexo 

Granja e do Grupo Martinópole, embora também aflorem junto da vertente norte da 

Ibiapaba, sendo sobrepostos pelas Coberturas Sedimentares de Espraiamento 

Aluvial. Divide-se nas seguintes formações: 
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Formação 1  (Os1): composta por conglomerados polimíticos 

(poligenéticos), com seixos de quartzitos, granitoides, gnaisses e filitos, de matriz 

areno-arcoseana cinzenta, em contatos transicional-interfaciais com a Formação 2.  

Seu ambiente sedimentar é fluvial (trato proximal) (CPRM, 2003; SUGUIO, 1998). 

Formação 2  (εOs2):  composta por arenitos quartzosos, arcoseanos, 

líticos e micáceos, de granulometria diversificada, matriz quartzofeldspática e 

cimento silicoso e ferruginoso; estratificação plano-paralela, marcas de ondas e 

laminação; metamorfismo de muito baixo grau. Seu ambiente sedimentar é fluvial 

(tratos distais) (CPRM, 2003). 

Formação 3  (εOs3): composta por ortoconglomerados polimíticos, 

geralmente de matriz areno-feldspática sem acamamento marcante. Seu ambiente 

sedimentar é de sistema fluvial (CPRM, 2003). 

 

1.3.3.4 Granitoide Mucambo - Suíte Intrusiva Meruoca (εy4m) 

 

Essa unidade granitoide de idade cambriana (485,4-541 Ma) é composta 

por monzonitos, granodioritos e sienitos (rochas plutônicas) alcalinos a subalcalinos 

dos plútons Meruoca e Mucambo, com predomínio da fácies equigranular e 

granulação de média a grossa, incluindo fácies porfirítica (CPRM, 2003; HASUI, 

2012b). 

Situa-se próximo da Ibiapaba, sendo separados pelos afloramentos dos 

termometamorfitos do Grupo Ubajara, por sua vez, posicionados no flanco NO do 

granitoide, setor que também apresenta o corte de litologias pré-cambrianas, o que 

propiciou o desenvolvimento da ampla auréola de metamorfitos do Grupo Ubajara, 

parcialmente obliterada pelos depósitos coluviais e falhamentos da borda do granito 

(COSTA et al., 1979). 

O granitoide Mucambo tem forma aproximadamente circular, com 

alongamento pronunciado para SO, truncado nos flancos E e SE pela falha Café-

Ipueiras, compreendendo uma área aflorante de aproximadamente 180 km2. 

Intrusivos do Grupo Ubajara, apresentam granulação grosseira generalizada, 

indicando a natureza plutônica dos corpos intrusivos (COSTA  et al., 1979; SANTOS 

et al., 1984). 
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1.3.4 Bacia Parnaíba 

 

A Ibiapaba apresenta um amplo predomínio litológico do Grupo Serra 

Grande, formação basal da bacia do Parnaíba, de idade paleozoica, em contraponto 

ao seu entorno, topograficamente mais rebaixado, onde a composição litológica 

apresenta-se bem mais complexa e diversificada, com a intercalação e sobreposição 

de diversos grupos geológicos de idades variadas, conforme visto nos itens 

anteriores. A partir daqui será apresentada a bacia do Parnaíba e sua organização 

litoestratigráfica, desde sua origem, com ênfase no Grupo Serra Grande.  

 

1.3.4.1 As sinéclises paleozoicas 

 

Na América do Sul, sucessões sedimentares intracontinentais de idade 

paleozoica estão preservadas em 5 depocentros individuais (MILANI e ZÁLAN, 

1999) de grandes dimensões, sendo 1 na Argentina e 4 no Brasil, cujos nomes 

derivam dos rios de grande porte que fluem ao longo do eixo de cada calha regional, 

são eles: Solimões, Amazonas, Parnaíba e Paraná (PEREIRA et al., 2012). 

Essas áreas são denominadas de sinéclises por serem regiões 

deprimidas de uma plataforma (nesse caso, a Plataforma Sul-Americana, núcleo 

cristalino do continente), produzidas por lenta subsidência atribuída ao 

estabelecimento de alguns grabens inicialmente rifteados (ALMEIDA et al., 1981; 

2000; BRITO NEVES et al., 1984; PEREIRA et al., 2012). 

Essas sinéclises têm forma semicircular a elíptica e apresentam 

arcabouço estrutural e estratigráfico relativamente simples, basicamente contendo 

espessas sequências de rochas sedimentares sub-horizontais, algumas com intenso 

magmatismo básico e alcalino associado, cobrindo atualmente milhares de 

quilômetros quadrados (CESERO e PONTE, 1997; PEREIRA et al., 2012; SILVA et 

al., 2003), embora já tenham coberto áreas mais significativas (Figura 22). 

Apesar de suas características similares, as sinéclises paleozoicas não 

tem uma gênese homogênea, ao passo que as particularidades genéticas estão 

associadas com cada arcabouço estrutural preexistente e a posição geotectônica de 

cada uma delas quando da implantação da depressão inicial (PEREIRA et al., 2012). 

Assim, segue a análise particular da bacia do Parnaíba. 
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Figura 22 – Mapa paleogeológico das sinéclises paleozoicas 

 
Fonte: Cesero e Ponte, 1997. 

 

1.3.4.2 Dimensões e contatos 

 

Também identificada pelos nomes bacia do Maranhão, Meio-norte ou do 

Piauí-Maranhão, a bacia sedimentar do Parnaíba ocupa uma área aproximadamente 

circular, com cerca de 600 mil km2 e que abrange quase inteiramente os estados do 

Piauí e Maranhão, além do Tocantins, Pará, Ceará e Bahia, estando separada das 

bacias do Amazonas, Marajó e das bacias costeiras de São Luís e Barreirinhas por 
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estruturas tectônicas (PEREIRA et al., 2012; PETRI e FÚLFARO, 1983; VAZ et al., 

2007). 

A forma elíptica arredondada da área da bacia, com o diâmetro maior 

orientado no sentido NE-SO, é derivada estruturalmente de tectônica linear 

evidenciada pelos falhamentos, flexuras e lineamentos que deram origem ao 

mosaico de blocos escalonados (SANTOS e CARVALHO, 2009). 

A bacia do Parnaíba é, sobretudo, uma bacia paleozoica, embora 

depósitos mesozoicos pouco espessos cubram grandes áreas, com espessura 

média de 2 km da coluna sedimentar, acima de 3,5 km no depocentro, onde 2,5 km 

são paleozoicos e o restante de idade mesozoica (PEREIRA et al., 2012; SANTOS 

et al., 1984; VAZ et al., 2007), diacronismo comum no processo de preenchimento 

de bacias sedimentares desse porte (SAWAKUCHI e GIANNINI, 2006). 

Os contatos com o embasamento sotoposto são efetuados ao norte pelo 

cráton de São Luís; a oeste pelo cráton do Amazonas, a faixa de dobramentos 

Paraguai-Araguaia e o maciço de Goiás; ao sul pela faixa de dobramentos Brasília; e 

a leste pelo cráton do São Francisco e pela faixa de dobramentos Nordeste 

(SANTOS e CARVALHO, 2009). Tais faixas são constituídas de metassedimentos 

de grau metamórfico baixo a intermediário, formados e/ou retrabalhados no Ciclo 

Brasiliano e que afloram nos terrenos adjacentes às bordas leste, sudeste, sudoeste 

e oeste da bacia (CUNHA, 1993). 

Os limites estruturais da bacia (Figura 23) são dados por arcos, em lento 

movimento positivo desde o Silúrico, separando sub-bacias: a noroeste pelo arco de 

Tocantins, que a separa das bacias de Marajó e Médio Amazonas; a sul e sudeste 

pelo arco de São Francisco, separando-a da bacia do São Francisco; e ao norte pelo 

arco Ferrer-Urbano-Santos, separando-a das bacias cretáceas costeiras de São Luiz 

e Barreirinhas, na margem equatorial (PEREIRA et al., 2012; PIRES, 2003; SANTOS 

e CARVALHO, 2009). 

Por sua vez, os lineamentos Picos-Santa Inês, Tocantins-Araguaia e 

Sobral-Pedro II são os 3 elementos estruturais mais notáveis da bacia (Figura 24) e 

que atuaram na sua compartimentação durante o Paleozoico, sendo a última a mais 

proeminente, atravessando toda sua porção NE e S-SE (SANTOS e CARVALHO, 

2009; VAZ et al., 2007). 
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Figura 23 – Limites estruturais das bacias do Parnaíba, Grajaú e São Luís 

 
Fonte: Santos e Carvalho (2009). Incluindo a poligonal da área de estudo. 
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Figura 24 – Estruturas do Ciclo Brasiliano no Paleozoico 

 
Fonte : Santos e Carvalho (2009). Legenda : A - Lineamento Tocantins-Araguaia, B - Lineamento 
Picos-Santa Inês e C - ZCS/Lineamento Transbrasiliano. Incluindo a poligonal da área de estudo. 

 

O arcabouço estrutural da bacia do Parnaíba exibe aspecto peculiar que 

se expressa, na sua porção oriental/meridional, por uma ampla banda de 

deformação em superfície e subsuperfície, a qual está associada com a 

interceptação da zona de falhas do lineamento Transbrasiliano com a bacia 

(PEREIRA et al., 2012). Acrescentando-se blocos falhados de pequenos rejeitos, 

assim como também dobras e outras estruturas resultantes da intrusão de corpos 

ígneos mesozoicos nas camadas sedimentares, delineia-se o panorama estrutural 

fundamental dessa bacia (VAZ et al., 2007). 

A existência de resquícios de sedimentos paleozoicos sob depósitos 

cretáceos em certos grabens das fossas do Marajó e Barreirinhas (N e NO da bacia) 

e a ocorrência de sedimentos devonianos (com fósseis) em manchas esparsas a 

leste da escarpa da Ibiapaba, no Ceará, na Bahia e em Pernambuco, formando o 
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embasamento das bacias do Araripe, Mirandiba, Jatobá, Tucano Norte e mesmo da 

bacia Sergipe-Alagoas, bem como a afinidade desses fósseis com os que ocorrem 

nos sedimentos da bacia do Parnaíba, são evidências de sua maior extensão 

(CARNEIRO e FIGUEIRA, 1993; PETRI e FÚLFARO, 1983).  

Outro exemplo importante de que os sedimentos pertencentes à bacia 

recobriram uma área superior aos limites atuais é comprovada pela ocorrência de 

arenitos do Grupo Serra Grande na área de Santana do Acaraú e a leste de Pacujá 

na forma de pequenos “inselbergues” (MOREIRA e GATTO, 1981). 

Segundo esses indicativos, os limites da bacia não representam os limites 

originais, onde sua área deveria exceder de forma significativa os atuais 600 mil km2, 

indicando um cenário deposicional que pode ter ocupado no Paleozoico uma área 

duas a três vezes superior à área atual (PEREIRA et al., 2012). 

 

1.3.4.3 Estratigrafia Fundamental 

 

A base litoestratigráfica da bacia do Parnaíba pode ser compartimentada 

em diferentes “províncias geotectônicas” (Figura 25). 3 dos maiores maciços do 

embasamento da bacia (Granja Norte, Granja Sul e Monte Alegre de Goiás-

Conceição do Tocantins) são formados por rochas metamórficas de médio-alto grau, 

com idades radiométricas do início do Paleoproterozoico. Por analogia, o bloco 

central (Maciço Parnaíba), inteiramente imerso em subsuperfície e sem datações 

diretas, é também considerado do Paleoproterozoico (CORDANI et al., 2009). 

Por correlação com litotipos existentes nas faixas de dobramentos, 

maciços medianos e outras entidades complexas situadas nas bordas ou 

proximidades da bacia, Vaz et al. (2007) deduzem que além de rochas 

metamórficas, o substrato da bacia também é constituído de rochas ígneas e 

sedimentares, cujas idades abrangem um longo intervalo, do Arqueano ao 

Ordoviciano; com o possível predomínio de rochas formadas entre o final do 

Proterozoico e o início do Paleozoico, o qual corresponde ao tempo de consolidação 

dessa plataforma. 

Assim, conforme Vaz et al. (2007), 2 unidades sedimentares também 

fazem parte do embasamento da bacia do Parnaíba: 
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Figura 25 – Mapa geotectônico do embasamento da bacia do Parnaíba 

 
Fonte: Cordani et al., 2009. 
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a) Formação Riachão : composta de grauvacas, arcósios, siltitos, 

folhelhos vermelhos e ignimbritos; depósitos imaturos, considerados 

de idade proterozoica média ou superior; 

b) Grupo Jaibaras : aflorante no setor E-NE da bacia e que em 

subsuperfície é interpretado por correlação àquelas áreas, ocorre 

preenchendo calhas grábenformes. 

 

Sobre esse embasamento, a sucessão de rochas sedimentares e 

magmáticas da bacia do Parnaíba é disposta em cinco supersequências: (1) 

Siluriana, (2) Mesodevoniana-Eocarbonífera, (3) Neocarbonífera-Eotriássica, (4) 

Jurássica e (5) Cretácea, que são delimitadas por discordâncias que se estendem 

por toda a bacia ou abrangem regiões extensas (VAZ et al., 2007). 

A 1ª supersequência, um ciclo trangressivo-regressivo completo de idade 

siluriana, está assentada sobre rochas proterozoicas ou sobre depósitos cambrianos 

e corresponde litoestratigraficamente ao Grupo Serra Grande. Em subsuperfície, 

ocorre praticamente em toda a extensão da bacia, contudo, sua área de afloramento 

consiste quase que exclusivamente na estreita faixa na extremidade leste da bacia, 

bordejada por rochas do embasamento (VAZ et al., 2007), ou seja, a serra da 

Ibiapaba, no Ceará. 

A 2ª supersequência teve seus estratos depositados discordantemente 

sobre o Grupo Serra Grande. Litoestratigraficamente é composta pelo Grupo 

Canindé. A 3ª é composta pelo Grupo Balsas e a 4ª pela Formação Pastos Bons, 

originada pela subsidência causada pelo peso das rochas da Formação Mosquito, 

que se somou ao da carga sedimentar então existente (VAZ et al., 2007). 

No Cretácico, os depocentros deslocaram-se da região central para as 

proximidades do extremo N e NO da bacia, como reflexo da abertura do Atlântico. 

Assim, os depósitos marinhos da 5ª supersequência, diferentemente das sequências 

anteriores, tiveram as transgressões e regressões provenientes desse oceano, 

então no estágio inicial de seu desenvolvimento. Essa última sequência é constituída 

pelas Formações Codó, Corda, Grajaú e Itapecuru (VAZ et al., 2007). 

A Carta Estratigráfica da bacia do Parnaíba contendo todas as unidades 

litoestratigráficas é apresentada na Figura 26. Por sua vez, o mapa geológico da 

bacia do Parnaíba e a representação espacial das suas unidades litoestratigráficas é 

apresentada na Figura 27. 
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Figura 26 – Carta estratigráfica da bacia do Parnaíba 

 
Fonte: Vaz et al., 2007. 
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Figura 27 – Mapa geológico das bacias do Parnaíba, Grajaú e São Luís 

 
Fonte: Santos e Carvalho, 2009. 

 

 

 

 



 75

1.3.4.4 Grupo Serra Grande (Ssg) 

 

Depositado durante o Siluriano e representando a 1ª supersequência de 

deposição sedimentar da bacia do Parnaíba, sobrepondo o embasamento, o Grupo 

Serra Grande é composto, a partir da base, pelas formações Ipu, Tianguá e Jaicós. 

Sua unidade mais antiga, a Formação Ipu , reúne estratos de arenitos 

variando de finos a grossos (em parte feldspáticos), com intercalações de siltitos e 

folhelhos (ambas de granulação muito fina), com seixos depositados em contexto 

fluvial de alta energia; conglomerados heterogêneos com matriz areno-argilosa e 

matacões de quartzo ou quartzito. As rochas dessa unidade foram depositadas 

numa grande variedade de ambientes, de periglacial e glacio-fluvial, a leques ou 

frentes deltaicas (CPRM, 2003; GÓES e FEIJÓ, 1994; SUGUIO, 1998; VAZ et al., 

2007). 

A Formação Tianguá  é composta de folhelhos cinza-escuro (bioturbados, 

sideríticos e carbonáticos) (Figura 28), de arenitos cinza-claro (variando de fino a 

médio, feldspáticos) e de intercalações de siltitos e folhelhos cinza-escuros 

(bioturbados e micáceos). A deposição se deu num ambiente de plataforma rasa. 

Seus contatos com as camadas das formações Ipu (sotoposta) e Jaicós 

(sobreposta) são concordantes (GÓES e FEIJÓ, 1994; VAZ et al., 2007). 

Por fim, a Formação Jaicós  é constituída de arenitos cinza com 

tonalidades claras, creme ou amarronzada, grossos, contendo seixos angulares a 

subangulares, mal selecionados (Figura 29), friáveis, maciços ou com estratificação 

cruzada ou lenticular, depositados em sistemas fluviais entrelaçados e, 

subordinadamente, por pelitos, depositados em ambiente fluvial no Neossiluriano 

(GÓES e FEIJÓ, 1994; PEREIRA et al., 2012). 

Para oeste, a área de afloramento do Grupo Serra Grande se inicia sob o 

Grupo Barreiras, na região do baixo Parnaíba (PI), em contato concordante com a 

Formação Pimenteiras na forma de uma linha de escarpa baixa (COSTA  et al., 

1979; CPRM, 2003; SANTOS et al., 1984). Ao longo da vertente leste da Ibiapaba 

setentrional, o Grupo Serra Grande recobre litologias dos Grupos Ubajara e 

Jaibaras, ao passo que a vertente norte apresenta a sobreposição de litologias mais 

antigas (Grupos Martinópole e Sairi, além do Complexo Granja). 

 

 



 76

Figura 28 – Afloramento de folhelhos da Fm. Tianguá 

 
Foto: Marcelo Moura Fé, Dez / 2012. Sítio Bosco, Tianguá. 

 

 

Figura 29 – Detalhe de níveis conglomeráticos no arenito da Fm. Jaicós 

 
Foto: Marcelo Moura Fé, Dez / 2012. Sítio Bosco, Tianguá. 
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O Grupo Serra Grande capeia toda a Ibiapaba e apresenta variações 

acentuadas quanto à espessura, onde, a partir de análises feitas ao longo do seu 

escarpamento, verifica-se um decréscimo gradativo de norte para sul (CPRM, 2003; 

SANTOS et al., 1984). 

Nos anexos são apresentados 4 (quatro) perfis litoestratigráficos do 

Grupo Serra Grande (COSTA et al., 1979), dois situados na vertente norte e dois ao 

longo da vertente oriental da serra da Ibiapaba, onde pode se observar que, de 

maneira geral, observa-se uma predominância de arenitos finos nas partes 

superiores da sequência, intercalados com camadas de pouca espessura de 

arenitos grosseiros a médios. 

Em São Benedito (localidade de São Joaquim), o Grupo Serra Grande 

apresenta uma espessura total de 177 m; em Ibiapina (localidade de Caiçara de 

Cima), uma espessura de 164 m; em Viçosa, na estrada para a localidade de 

Lambedouro, a espessura alcança 223 m; e na estrada para Granja, ainda em 

Viçosa, a espessura alcança 156 metros sobre as litologias do embasamento, 

modeladas como superfícies soerguidas dissecadas. 

Os perfis feitos na vertente leste apresentam o contato inferior do Grupo 

Serra Grande com termometamorfitos e litotipos da Formação Trapiá (Grupo 

Ubajara), sobrepondo-os com uma camada espessa de conglomerados na base, por 

sua vez, recoberta por arenitos e intercalações de folhelhos e conglomerados. 

Por sua vez, os dois perfis feitos na vertente norte apresentam contato 

inferior com migmatitos heterogêneos e intemperizados do embasamento cristalino 

(Complexo Granja) e amplo predomínio dos arenitos, com o contato formado por 

arenitos grosseiros e conglomeráticos, sobreposto por arenito variegado e arenitos 

mais finos nas camadas superiores do perfil, intercaladas por leitos de siltito. 

 

1.3.5 Coberturas Cenozoicas 

 

Neste item serão apresentadas as litologias mais recentes da área de 

estudo, as formações do Grupo Barreiras, as Coberturas Sedimentares de 

Espraiamento Aluvial e os Depósitos Aluviais, agrupadas sob o conjunto das 

coberturas cenozoicas. 

 

 



 78

1.3.5.1 Grupo Barreiras 

 

O Grupo Barreiras subdivide-se em Indiviso e na Formação Camocim, 

ocupando setores desconectados entre si ao longo do limite norte da área de 

estudo, sobrepondo as litologias antigas do Complexo Granja e parte das formações 

do Grupo Riacho Sairi (CPRM, 2003). 

Indiviso  (ENb): composta de sedimentos areno-argilosos e arenosos  

afossilíferos, inconsolidados e dotados de uma certa complexidade de fácies 

sedimentares. Mal selecionados e com eventual intercalação de conglomerados em 

proporções variadas, são sobrepostos diretamente ao embasamento cristalino 

(CASTRO, 1989; CLAUDINO-SALES, 2002; MOREIRA e GATTO, 1981; 

NASCIMENTO et al., 1981; SOUZA, 1988). 

Composto por sedimentos de tonalidade variegada (amarelada, 

avermelhada e esverdeada), matriz argilo-caulínica, cimento argiloso, ferruginoso e, 

às vezes, silicoso, apresentam ainda granulação fina a média, com leitos 

conglomeráticos e nódulos lateríticos na base (pode-se encontrar, no topo, areias 

sílticas bem classificadas). Seu ambiente sedimentar comumente aceito é o de 

sistema fluvial com esporádicas corridas de lamas (CPRM, 2003). 

Formação Camocim  (ENbc): aflorando sob a forma de 2 manchas 

desconectadas entre si no setor extremo norte da área, sobrepõe as litologias dos 

grupos Sairi e Martinópole. Sua individualização foi feita inicialmente por Costa et al. 

(1979), os quais atribuíram características litológicas, estruturais e, por conseguinte, 

um posicionamento estratigráfico individualizado em relação ao Barreiras Indiviso. 

Litologicamente, essa formação corresponde a um conglomerado 

grosseiro, constituído de seixos centimétricos de quartzo, geralmente bem rolados e 

envoltos em cimento laterítico ferruginoso, duro e compacto. Seu perfil típico 

corresponde a falésia na praia do Farol, em Camocim. Estende-se cerca de 50 km 

para o interior, apresentando boas exposições na região de Martinópole-Jaguarapí e 

nos arredores da localidade de Itacolomi (COSTA et al., 1979). 

Os seixos de quartzo e quartzito podem alcançar até 8-10 cm, com 

predomínio de fragmentos na faixa de 2-3 cm. À jusante tem-se o natural 

arredondamento dos grãos, ao passo que para o interior, os conglomerados são 

mal-classificados, predominando elementos angulosos e sub-angulosos (COSTA  et 

al., 1979). 
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O posicionamento horizontalizado com dobramentos e falhas e seu 

recobrimento permanente pelo Grupo Barreiras limitam suas áreas de afloramento e 

de mapeamento, o que pode sugerir uma ideia falsa da sua extensão, ao passo que 

toda a área de ocorrência do Barreiras Indiviso sobrepõe a Formação Camocim 

(COSTA  et al., 1979). 

 

1.3.5.2 Coberturas Sedimentares de Espraiamento Aluvial (NQc) 

 

Datadas entre o Neogeno e o Quaternário (2,588 Ma – dias atuais), essas 

coberturas incluem capeamentos de planaltos e coluviões holocênicas e são 

compostas por sedimentos argilo-arenosos e areno-argilosos, de tons alaranjado, 

avermelhado e amarelado. Apresentam-se, em certos locais, cascalhosos e 

laterizados na base (geralmente, o cimento é argiloso e ferruginoso) (CPRM, 2003).  

Litologicamente, caracterizam-se ainda por serem formados por material 

detrítico muito heterogêneo, incluindo blocos e calhaus angulosos de rochas, 

geralmente quartzíticos e migmatitos (provavelmente oriundos dos grupos 

Martinópole e Granja), dispersos em matriz argilo-arenosa, inconsolidadas, mal 

classificados, pouco transportados, indicativos de rochas fontes locais (COSTA  et 

al., 1979; NASCIMENTO et al., 1981). 

Localmente observa-se também uma incipiente laterização, formada 

quase que totalmente por seixos, calhaus e matacões de arenitos do Grupo Serra 

Grande (NASCIMENTO et al., 1981; SOUZA, 1988), com ocorrência de afloramentos 

ao longo da escarpa setentrional da Ibiapaba. 

Neste setor, os sedimentos coluviais distribuem-se ao longo da base da 

Ibiapaba e dos maciços, na forma de tabuleiros, os quais ocupam notadamente as 

porções inter-fluviais da superfície sertaneja (Figura 30), recobrindo as rochas do 

embasamento cristalino e provavelmente representando testemunhos de uma 

cobertura contínua. 

 

1.3.5.3 Depósitos Aluviais (Q2a) 

 

São compostos por argilas, areias argilosas, quartzosas e quartzo-

feldspáticas, conglomeráticas ou não, cascalhos e argilas orgânicas. Seu ambiente 

sedimentar é fluvial, em parte com influência marinha (CPRM, 2003).  
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Figura 30 – Afloramento das Coberturas Sedimentares de Espraiamento Aluvial 

 
Foto: Marcelo Moura Fé, Dez / 2014. Granja – CE. 

 

 

As aluviões são sedimentos predominantemente arenosos com lentes 

mais finas de silte e argila, com cascalho variando em lentes no meio do conjunto, 

constituindo os terraços fluviais atuais (SANTOS et al., 1984). 

Esses depósitos dispõem-se ao longo dos rios de maior porte, alargando-

se consideravelmente nos baixos cursos. Desta forma, em um contexto geral, os 

maiores depósitos de aluviões são correlacionados aos vales dos rios Acaraú, 

Coreaú e ao rio Parnaíba, onde constituem um nível bem definido de terraços 

aluviais, com cotas elevadas a 4 ou 5 m do leito do rio (COSTA  et al., 1979; 

SOUZA, 1988). No contexto específico da área de estudo, os depósitos mais 

representativos são verificados junto ao leito do rio Coreaú, principal curso d’água da 

região. 

Abaixo segue um quadro-síntese (Quadro 1) que trata da estratigrafia 

verificada na área de estudo, apresentada neste capítulo e que constituem o 

substrato geológico das feições geomorfológicas caracterizadas anteriormente. 
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Quadro 1 – Estratigrafia da Ibiapaba e áreas adjacentes 

CRONOESTRATIGRAFIA 

LITOESTRATIGRAFIA 

Era Período Idade 
(Ma) 

Cenozoica 

Quaternário 
(Q) 

Atual.- 
2.588  Depósitos Aluviais 

Neogeno 
(N) 

2.588- 
23.3 

 Sedimentos de 
Espraiamento Aluvial 

 Grupo Barreiras Paleogeno 
(E) 

23.3- 
66.0 

 

Paleozóico 

Silúrico 
(S) 

419.2- 
443.4  Grupo Serra Grande 

Ordovícico 
(O) 443.4- 

541.0 
 

Grupo Riacho Sairi 
 

Grupo Jaibaras 
Cambrico 

(C) 

Câmbrico 485.4- 
541.0  Suíte Granitóide Meruoca 

Neoproterozoica 

(NP) 
Cryogenico ~635- 

850   

Grupo Ubajara 

 

Grupo Martinópole 

Paleoproterozóica 

(PP) 

Statherico 1600- 
1800  Unidade Vulcânica Saquinho 

Orosírico 1800- 
2050 

 
 

Rhyácico 2050- 
2300  Complexo Ceará 

Sidérico 2300- 
2500  Complexo Granja 

Fonte: CPRM (2003) e IUGS (2013). Elaboração: Marcelo Moura Fé (2013). 
 

 

Por sua vez, o Quadro 2 mostra a relação básica entre as unidades 

geomorfológicas, os macro-domínios geológicos e suas litoestratigrafias associadas, 

as litologias representativas de cada uma delas, informações básicas para o 

entendimento dos próximos capítulos. 
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Quadro 2 – Caracterização geológica-geomorfológica da Ibiapaba e áreas adjacentes 

Compartimento Tectônico Domínio 
Geológico Grupo Geológico Litologias  Unidade Geomorfológica 

Província Borborema 
Subdomínio Médio Coreaú (SDMC) / 
Horst Granja, Graben Martinópole e 

Horst Tucunbuba 

Embasamento 
Cristalino 

Complexo Granja Ortognaisses, gnaisses, granulitos e migmatitos 

Superfície Sertaneja 
Província Borborema 

Subdomínio Ceará Central (SDCC) / 
Plataforma de Sobral 

Complexo Ceará /  
Unidade Canindé 

Paragnaisses e granulitos 

Província Borborema 
Subdomínio Médio Coreaú (SDMC) / 

Graben Ubajara-Jaibaras 
Unidade Vulcânica Saquinho Meta-traquiandesitos e riolitos Inselbergue (serrote) 

Província Borborema 
Subdomínio Médio Coreaú (SDMC) / 
Horst Granja, Graben Martinópole e 

Horst Tucunbuba 
Grupo Martinópole Quartzitos (Fm. São Joaquim); Xistos (Fm. Covão) e Filitos (Fm. Santa Terezinha) 

Superfície Sertaneja 
Maciços e Inselbergues 

     

Província Borborema 
Subdomínio Médio Coreaú (SDMC) / 

Graben Ubajara-Jaibaras 
Bacias Molássicas 

Grupo Ubajara 
Quartzitos conglomerados e arenitos grossos (Molassas – Fm. Trapiá); Ardósias (Fm. 

Caiçaras); Calcários (Fm. Frecheirinha); Arcóseos (Molassas – Fm. Coreaú) e 
Termometamorfitos. 

Superfície Sertaneja  
Maciços (Serra da Penanduba) e Inselbergues 

(Arenitos e Quartzitos da Fm. Trapiá) 

Grupo Jaibaras 
Ortoconglomerados (Molassas – Fm. Massapê); Arenitos / folhelhos e siltitos (Fm. Pacujá); 

Basaltos, andesitos e riolitos (Fm. Parapuí) e Ortoconglomerados (Molassas – Fm. 
Aprazível). Superfície Sertaneja 

Província Borborema 
Subdomínio Médio Coreaú (SDMC) / 

Graben Martinópole 
Grupo Sairi 

Conglomerados polimíticos (Molassas – Fm. 1); Arenitos quartzosos (Fm. 2); e 
Ortoconglomerados polimíticos (Molassas – Fm. 3). 

     
Província Borborema 

Subdomínio Médio Coreaú (SDMC) / 
Graben Ubajara-Jaibaras 

(Intrusão granítica) 
Granitoide Mucambo / 

 Suíte Intrusiva Meruoca 
Monzonitos, granodioritos e sienitos Maciços e Inselbergues 

     

Província Parnaíba Bacia Parnaíba Grupo Serra Grande 
Arenitos grossos, conglomerados heterogêneos e matacões (Fm. Ipu); Folhelhos, arenitos e 

siltitos (Fm. Tianguá); Arenitos (Fm. Jaicós) 
Ibiapaba e Inselbergues 

     

Província Costeira 
(Resquícios desconectados entre si) 

Coberturas 
Cenozoicas 

Grupo Barreiras Sedimentos areno-argilosos e arenosos (Indiviso); Conglomerado grosseiro (Fm. Camocim) 

Tabuleiros 
Coberturas Sedimentares de 

Espraiamento Aluvial 
Sedimentos argilo-arenosos, areno-argilosos, com fácies cascalhosa e laterítica 

Depósitos Aluviais Argilas, areias argilosas, quartzosas e quartzo-feldspáticas Planícies Fluviais 

Elaboração: Marcelo Moura Fé, 2014. 
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2 METODOLOGIA 

 

O itinerário metodológico percorrido para a elaboração da tese é 

compartimentado basicamente em duas linhas: no embasamento teórico, centrado 

na abordagem morfoestrutural da ciência geomorfológica, e na utilização de um 

contingente técnico associado. 

Conceitualmente, entende-se método como a maneira de atingirmos 

determinada finalidade ou de executar um determinado trabalho, ao passo que 

técnica pode ser vista como um ou mais processos que viabilizam a aplicação do 

método (MARQUES, 2002). 

Como se sabe, a metodologia norteia a pesquisa e a instrumentalização, 

enquanto o conjunto de técnicas operacionais configura-se como o apoio 

imprescindível para se alcançar os resultados aos objetivos propostos. Para a 

devida aplicação metodológica é preciso, por um lado, dominar o conteúdo teórico e 

conceitual e, por outro, ter habilidade de manuseio do instrumental técnico de apoio. 

Segue o devido detalhamento:  

 

2.1 Fundamentação Teórica 

 

2.1.1 Análise Morfoestrutural 

 

A concepção teórico-metodológica empregada em pesquisas de 

geomorfologia na antiga URSS e em parte da Europa Oriental tem raiz na produção 

do conhecimento científico da Alemanha nos séculos XIX e XX, apoiada na 

cartografia geomorfológica e fundamentada nas ideias de Walther Penck (ABREU, 

1983; ROSS, 2003). 

Penck postulava que a investigação geomorfológica devia apoiar-se em 3 

elementos: processos exogenéticos, processos endogenéticos e os produtos 

relacionados a ambos (ABREU, 1983). Assim, o conceito de morfoestrutura 

fundamenta-se nos postulados de Penck que tratam do jogo das forças internas e 

externas atuantes na gênese do modelado da superfície terrestre (CORRÊA et al., 

2010). 

Considerando as formas de relevo como oriundas do controle estrutural, 

houve então o desenvolvimento da denominada geomorfologia estrutural. Toda uma 
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tipologia foi criada, assinalando as características e os ciclos evolutivos das 

paisagens formadas em estruturas concordantes (planaltos tabulares, planícies 

costeiras e bacias sedimentares), dobradas (domos e dobramentos), falhadas ou 

vulcânicas (CHRISTOFOLETTI, 2000). 

A quantidade de trabalhos elaborados sob essa perspectiva estrutural 

desde então é significativa, ao passo que algumas obras francesas tornaram-se 

clássicas no Brasil, como as de Pierre Birot, Morphologie Structurale (1958) e Jean 

Tricárt, Géomorphologie Structurale (1968) (CHRISTOFOLETTI, 2000). 

Trabalhos publicados na década de 1970 pelos soviéticos apoiaram-se na 

cartografia geomorfológica e apresentaram as primeiras cartas morfoestruturais, 

produtos cartográficos que até hoje, em sua essência, ao mesmo tempo em que 

norteiam as pesquisas, também são representações sínteses do objeto pesquisado. 

A denominação de cartas morfoestruturais, ao invés de carta geomorfológica, deve-

se ao forte atrelamento desse tipo de representação às estruturas que sustentam o 

modelado (ROSS, 2003). 

Nesse contexto morfoestrutural de análise, seus principais elementos são 

as morfoestruturas e as morfoesculturas, cujos conceitos, estabelecidos a partir de 

Gerasimov (1946), Gerasimov e Mescherikov (1968) e Mescerjakov (1968), 

forneceram uma nova direção teórico-metodológica para os estudos de 

geomorfologia (ROSS, 2003). 

Conceitualmente, as morfoestruturas  são de diferentes origens e idades, 

p. ex., os cratons, horts, as bacias sedimentares e as cadeias de montanhas, as 

quais não podem ser consideradas como substratos passivos, mas sim, como 

elementos ativos no processo de desenvolvimento do relevo. As morfoestruturas 

respondem pelas formas maiores do relevo, tratadas em escala regional (CORRÊA 

et al., 2010; ROSS, 2003). 

Por sua vez, as morfoesculturas  correspondem ao modelado ou à 

tipologia de formas geradas sobre uma ou várias morfoestruturas através da ação 

exogenética (ROSS, 2003), isto é, são formas embutidas nas morfoestruturas e que 

apresentam maior escala de detalhe. 

Metodologicamente, Abreu (1982) estabelece uma sequência geral de 

atividades de caráter técnico-operacional para se realizar a análise geomorfológica 

morfoestrutural de uma determinada área: 
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a) Análise das cartas geológicas e tectônicas com compilação dos 

principais falhamentos; 

b) Análise das cartas topográficas objetivando a construção de uma carta 

de rupturas tectônicas; 

c) Elaboração de uma carta dos elementos do relevo com dados 

morfométricos e morfográficos; 

d) Elaboração de uma bateria de perfis topográficos acompanhados das 

informações geológicas (perfis morfoestruturais); 

e) Interpretação de fotografias aéreas, imagens de radar e de satélite para 

conhecer a morfologia e a gênese dos elementos do relevo; 

f) Pesquisa de campo para extrair informações da estrutura superficial da 

paisagem e executar correções das decisões tomadas em gabinete; 

g) Tratamento integrado dos dados para chegar à análise geomorfológica 

e à carta geomorfológica final. 

 

Desse modo, o entendimento das formas atuais do relevo sob o viés 

morfoestrutural passa por uma adequada interpretação das influências 

endogenéticas e exogenéticas atuais e pretéritas e que deixam marcas na superfície 

do terreno, específicas de cada processo dominante (MARQUES, 2003; ROSS, 

2003). Assim, o estudo dos compartimentos morfoestruturais pode (e por vezes, 

deve) ser conduzido através de diversas escalas temporais e espaciais, abordando 

aspectos variados da morfogênese (CORRÊA et al., 2010) buscando compreender e 

explicar como elas surgem e evoluem. 

Com base nesses pressupostos, em informações disponíveis na literatura 

científica e nas análises realizadas para elaboração da tese, foi elaborado um mapa 

morfoestrutural da área delimitada para estudo. 

Na geomorfologia estrutural os aspectos cronológicos dos relevos são 

muito importantes, por exemplo, numa paisagem podem coexistir relevos atuais e 

outros elaborados no passado sob condições semelhantes ou diferentes das que 

existem no presente. Outra situação, bastante comum, é a de serem encontradas 

formas de relevo modeladas sobre substratos geológicos de idades distintas. Em 

ambos os casos, a identificação desses aspectos é fundamental para a explicação 

evolutiva do relevo (MARQUES, 2003), por isso a necessidade de utilizar a 

abordagem morfoestratigráfica no apoio das análises. 
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2.1.2 Abordagem Morfoestratigráfica 

 

A morfoestratigrafia pode ser definida como o estudo da sucessão de 

formas de relevo, ao fornecer uma cronologia relativa, adaptando os princípios da 

continuidade (um determinado relevo supostamente deve apresentar a mesma idade 

em todas as suas partes), de superposição ou de substituição (um dado relevo é 

mais velho do que as formas de relevo que tendem a obliterá-lo, erodi-lo). Isto é, o 

conceito subjacente é que as formas de relevo são dependentes do tempo e, 

portanto, tem uma idade (PEULVAST et al., 2009). 

Mas, como se alcançar a determinação, mesmo que aproximada, de um 

relevo? É importante considerar que a "idade" de um dado relevo implica na 

alteração mínima por processos de denudação desde a sua criação. Em áreas de 

plataforma, bem como em outros contextos estruturais, as idades mais precisas são 

obtidas em relevos estruturais originais (PEULVAST e VANNEY, 2001a). 

Sob o condicionamento de dinâmicas geológicas específicas, modelados 

estruturais podem ser formados durante eventos muito curtos (terremotos, erupções 

vulcânicas ou impacto de meteoritos) ou através de uma sequência de processos 

mais longos (por exemplo, falhamentos ou dobramentos), mas que podem ser 

datados através de métodos relativos ou absolutos. Por sua vez, a idade de relevos 

erosivos não é facilmente definida. A priori, a idade corresponde ao período em que 

deixaram de evoluir, no entanto, ela pode variar de uma parte para outra do relevo 

(por exemplo, entre as partes proximais e distais de um pedimento) (PEULVAST et 

al., 2009). 

Alguns relevos estruturais podem ser originados por mecanismos de 

erosão diferencial após a dissecação de uma superfície de aplainamento ou através 

de exumação de paisagens. Assim, sua idade é melhor identificada quando se 

relacionam a uma geração bem datada de modelados cíclicos ou à uma sequência 

climática. Portanto, relevos estruturais fósseis ou herdados oferecem a melhor 

contribuição para a datação de relevos e reconstruções geomorfológicas 

(PEULVAST et al., 2009). 

Alguns eventos morfogenéticos que criam novos relevos podem ser 

facilmente identificados graças à registros estratigráficos que tenham idade e 

geometria reconhecidos. Superfícies estruturais primárias ou superfícies de 

acumulação são úteis também, desde que sejam precisamente datadas. Modelados 
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podem ter sido deformados sem serem imediatamente erodidos, especialmente se 

essas deformações corresponderem à falhamentos ou movimentos verticais. 

Analisar essas deformações e seus efeitos geomorfológicos é mais difícil se os 

registros estratigráficos forem escassos, como frequentemente ocorre em áreas de 

embasamento. Nesse caso, outras referências devem ser usadas (PEULVAST et al., 

2009). 

Nesse contexto, superfícies inicialmente planas, especialmente 

superfícies de aplainamento, são consideradas como as mais convenientes 

referências na reconstrução local ou regional da história tectônica e geomorfológica, 

desde que sejam bem identificadas e relacionadas com um antigo e datado nível de 

base. Quando bem desenvolvidos, os processos de aplainamento têm 

aproximadamente os mesmos efeitos de obliteração das topografias mais antigas, 

como os processos de agradação/assoreamento. No entanto, a idade das 

superfícies de aplainamento é mais difícil de obter, exceto se depósitos discordantes 

inumarem estas superfícies (PEULVAST et al., 2009). 

Embora alguns autores entendam que as superfícies de aplainamento 

possam ser simultaneamente desenvolvidas em diferentes altitudes na mesma 

região em relação com níveis de base distintos, sistemas escalonados de superfícies 

preservadas são geralmente considerados como detentores de significado 

cronológico. Elementos de várias idades e origens, muitas vezes coexistem em 

topografias aparentemente uniformes (PEULVAST e CLAUDINO SALES, 2005). 

Assim, as superfícies de aplainamento são, muitas vezes, diacrônicas, 

particularmente se elas resultam de recuo de escarpa. Os resíduos e as escarpas 

que os ligavam podem corresponder a controles litológicos, sem significado 

cronológico. Desta forma, algumas superfícies não podem ser datadas, uma vez que 

estão sendo constantemente reformuladas sob condições de regime acíclico ou 

degradação lenta (PEULVAST et al., 2009). 

Desta forma, uma etapa fundamental para a recomposição da história 

geomorfológica da região estudada, passa pela identificação das feições estruturais, 

erosivas e de acumulação, bem como pela correlação com as informações 

litoestratigráficas e seus níveis altimétricos, em síntese, uma abordagem 

morfoestratigráfica, cujos elementos básicos foram apresentados no capítulo inicial e 

que serão utilizados na abordagem feita no escopo dos próximos capítulos. 
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2.1.3 Classificação Morfopedológica  

 

Objetivando responder ao 3º objetivo específico proposto (identificar, 

mapear e analisar as morfoestruturas e morfoesculturas), em uma análise feita 

especificamente no item 4.2, apoiada nos resultados de Bétard (2007), Bétard et al. 

(2007) e Bétard et al. (2011), foi elaborada e proposta uma classificação de 

inspiração morfopedológica para a área delimitada para estudo. 

Com base nas premissas morfopedológicas é possível efetuar 

observações detalhadas e combinadas acerca do modelado, do manto de 

intemperismo e dos solos, os quais, como se sabe, são influenciados pelos mesmos 

fatores (clima, regime hídrico, vegetação, litologia, tectônica, erosão), pois os 

processos morfogenéticos e pedogenéticos em um meio natural interagem 

constantemente (BÉTARD et al., 2007). 

Considerando a interação desses elementos naturais, fez-se uma 

compartimentação com base na diferenciação superficial básica visível na paisagem 

da Ibiapaba e região, denominadas conforme as tipologias vegetacionais 

predominantes: mata úmida, carrasco, mata seca, caatinga e mata ciliar. Adotaram-

se essas denominações ao considerar esse aspecto como o resultado final da 

interação dos elementos dinâmicos. 

Como produto final, síntese das informações climáticas (precipitações 

pluviométricas médias, temperaturas médias do ar, tipológica climática), 

hidrográficas (superficiais e subterrâneas), cobertura vegetal, tipologia pedológica, 

litologia e morfologia, foi elaborado um mapa morfopedológico da área de estudo. 

 

2.1.4 Teoria da Etchplanação  

 

O processo de modelagem da paisagem pode ser importante para a 

gênese tanto das morfoestruturas quanto das morfoesculturas, tipologias 

geomorfológicas fundamentais para a proposta de análise estrutural deste trabalho. 

No centro desse processo, ou melhor, seria dizer, processos de modelagem, está a 

capacidade de modificação das formas de relevo embutida dentro do que é a teoria 

da etchplanation, numa tradução livre, etchplanação, imprescindível para a análise 

geomorfológica da Ibiapaba e região. 
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A teoria da etchplanação procura destacar o papel do intemperismo e sua 

associação com a estrutura, a litoestrutura e as variações climáticas no 

desenvolvimento das formas de relevo, particularmente nas regiões tropicais 

quentes e úmidas (VITTE, 2001). 

No modelo desenvolvido por Penck (1953), muito embora ocorresse a 

explicitação da relação dialética entre as forças endogenéticas e exogenéticas na 

constituição das formas de relevo, ainda havia uma forte ligação com o processo de 

soerguimento crustal e com o papel da dissecação fluvial, sem, entretanto, 

especificar o papel da litologia e do intemperismo na dinâmica dos canais fluviais e 

das vertentes. Neste contexto, a teoria da etchplanação vem procurando especificar 

o papel do intemperismo e de como ele afeta os processos erosivos superficiais e o 

consequente modelamento das regiões tropicais úmidas e sazonais (VITTE, 2001). 

O conceito etch foi desenvolvido por Willis (1936, apud ADAMS, 1975) 

como o resultado da interação entre a corrosão fluvial e a decomposição da rocha 

na produção do relevo. Este conceito foi aplicado para contrastar com a 

peneplanação, muito embora o autor considerasse que um peneplano poderia dar 

origem a uma superfície de ecthing (VITTE, 2001). 

Esquematicamente, segundo Büdel (1982), a formação do relevo inicia-se 

com o abaixamento gradual da superfície, determinado pela velocidade de 

aprofundamento da alteração e pelas características topográficas do front de 

alteração. Estas características são provocadas pela existência de falhas, de 

fraturas e de seu arranjo, os quais funcionam como passagens para a água e, 

portanto, como vias de erosão. 

A tendência do intemperismo a produzir formas arredondadas, a 

progressão do intemperismo para rebaixar (downwards) superfícies, o contraste do 

intemperismo entre locais secos e úmidos, a suscetibilidade à erosão diferencial de 

rochas resistentes e friáveis e os efeitos da intensificação, enfim, são aspectos 

dinâmicos pertinentes à etchplanação (TWIDALE, 2002). 

Por qualquer nome que seja conhecido: etch, duplo aplainamento, 

subcutânea, ou em duas fases, a teoria da etchplanação traz não só a origem de 

uma vasta gama de formas de relevo, mas também o papel crucial da água e do 

intemperismo, a idade de formas de relevo e paisagens, reconstruções 

paleogeográficas, geomorfologia climática e teorias do desenvolvimento da 

paisagem, configurando-se, assim, num conceito amplamente aceito e como uma 
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ferramenta valiosa na análise e interpretação de paisagens em suas definições 

espacial e temporal (TWIDALE, 2002). 

 

2.2 Contingente Técnico 

 

As etapas de gabinete, campo e laboratório são os ambientes onde se 

desenvolvem os trabalhos de geomorfologia e, embora específicas, devem estar 

integradas. Por exemplo, um trabalho de campo planejado no gabinete, ao ser 

executado traz tarefas para o laboratório que as conclui, levando os resultados ao 

gabinete. Há toda uma dinâmica de interligação, em função das características de 

desenvolvimento de cada trabalho (MARQUES, 2002). 

Embora reconhecidamente interligadas, considerando a facilidade na 

compreensão dessa etapa do itinerário metodológico, abaixo são apresentadas 

separadamente cada uma das etapas. 

 

2.2.1 Etapas de Gabinete 

 

Esta etapa inicialmente se dá com o levantamento de materiais utilizados 

na pesquisa, mas está obviamente presente em toda a elaboração de um trabalho 

do porte de uma tese de doutorado, com os necessários momentos de revisão e 

elaboração das questões teóricas e conclusivas do trabalho. 

A etapa de levantamento de materiais, classicamente dividida em dois 

grupos distintos: bibliográfico e cartográfico, segue abaixo. 

 

2.2.1.1 Levantamento Bibliográfico 

 

O levantamento bibliográfico abordou, de forma detalhada, a produção 

científica associada aos temas de pesquisa propostos. A busca se deu, 

sobremaneira, por meio do portal de periódicos da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no endereço web: 

www.periodicos.capes.gov.br/, objetivando a seleção e download de artigos 

científicos internacionais e nacionais relevantes e atuais. 

Tecnicamente, as buscas foram embasadas por palavras chave 

identificadas desde o projeto da tese, passando pela pesquisa do referencial 
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apresentado em artigos utilizados, o que dinamiza a busca direta. Vale frisar o 

serviço disponibilizado pela UFC, via web, de acesso aberto ao portal da CAPES 

através de vinculação ao SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas) / matrícula, o que permitiu o acesso amplo e irrestrito ao acervo. 

Também foram acessados web sites de revistas acadêmicas 

conceituadas, cujos lançamentos de novas edições podem ser informados aos 

pesquisadores por e-mail após cadastro pessoal em cada página. Outro mecanismo 

simples que facilita esta etapa de visualização e catalogação de materiais. 

O levantamento bibliográfico contou ainda com a contribuição de 

professores, colegas de curso, amigos envolvidos na vida acadêmica, bem como, a 

pesquisa na própria biblioteca pessoal, com publicações correlatas aos temas 

pesquisados. Toda a realização do levantamento bibliográfico foi concatenada com 

processos rigorosos de triagem, tratamento, arquivamento e análise dos materiais 

coletados, o que ocorreu também para a etapa descrita abaixo. 

 

2.2.1.2 Levantamento Cartográfico 

 

Assim como o levantamento bibliográfico, o levantamento cartográfico 

teve importante fonte na web, com destaque para as páginas do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE - http://www.ibge.gov.br/home/), do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA - http://www.mma.gov.br/) e do Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM - http://www.cprm.gov.br/), os quais disponibilizam gratuitamente diversos 

materiais de qualidade e que apoiaram a elaboração de diversos produtos 

cartográficos e ilustrativos da tese. 

A disponibilização de materiais por professores, colegas de curso e 

amigos, bem como o acervo pessoal digital, contribuíram de forma complementar 

para a montagem desse importante acervo para o trabalho de pesquisa. 

O acervo cartográfico se constitui em diversos mapas temáticos, imagens 

de satélite (Embrapa, Google Earth), arquivos shapes e imagens de radar, 

digitalizadas do projeto Radambrasil – Folha Fortaleza, escala 1:1.000.000 (1981), 

cartas topográficas (cartas da SUDENE, escala 1:100.000) e imagem SRTM – 

Shuttle Radar Topography Mission (Missão Topográfica de Radar Transportado), da 

National Aeronautics and Space Administration (NASA), escala 1:250.000 (1998). 
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2.2.2 Levantamentos de Campo 

 

Os levantamentos de campo foram realizados em diferentes momentos 

ao longo do trabalho de elaboração da tese, feitos em dias consecutivos e 

programados antecipadamente, com percurso, datas e objetivos pré-determinados, 

quadro logístico facilitado pelo conhecimento prévio da área, visitada regularmente 

ao longo dos anos. 

Os levantamentos foram feitos em diversos dias em sequência, 

concentrados individualmente em segmentos distintos da área de trabalho, visando 

dar maior celeridade à realização das atividades. Partindo dos municípios de 

Tianguá, Ubajara ou Viçosa do Ceará, percorremos todos os municípios e os 

maiores distritos da região, realizando o reconhecimento dos segmentos leste e 

norte da Ibiapaba, seus respectivos entornos e feições geomorfológicas presentes, 

bem como o reverso da Ibiapaba. 

As atividades para suas realizações foram divididas em quatro etapas: 

análise de material bibliográfico, cartográfico e imagens de satélites; produção de 

mapas para auxílio no campo; trabalhos de campo para a comprovação dos dados e 

a correção e adequação do material cartográfico produzido para o contexto da 

pesquisa. 

Assim, foram realizadas análises das cartas elaboradas, fundamental 

para uma melhor definição dos contatos, limites das unidades de relevo mapeadas, 

detalhes, incisão de novas informações, visando, em suma, desenvolver o 

mapeamento proposto, aperfeiçoar, agregar novas informações e qualificar o 

material cartográfico da tese. 

Além disso, em todas as atividades foram feitos registros fotográficos, das 

características topográficas, morfométricas, morfoestruturais, morfoestratigráficas e 

morfopedológicas dos relevos e seus contatos, além da determinação das 

coordenadas UTM de todos os elementos abordados e estudados ao longo do 

desenvolvimento do tema de pesquisa proposto. 

Os levantamentos de campo objetivaram realizar observações e estudo 

dos perfis das classes pedológicas presentes, depósitos correlativos, caracterização 

das vertentes, os quais apoiassem a elaboração de desenhos esquemáticos, blocos 

diagrama edição de fotos e utilização personalizada de imagens de satélite e 

imagem SRTM das feições geomorfológicas em várias escalas. 
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2.2.3 Atividades em Laboratório 

 

Esta etapa consistiu inicialmente em análises detalhadas, tanto de 

material impresso quanto digital de diversos mapas e cartas: Mapa geológico do 

estado do Ceará, na escala 1:500.000 (CPRM, 2003); Mapa morfoestrutural do 

Ceará e áreas adjacentes do Rio Grande do Norte e Paraíba (CPRM, 2003), cartas 

topográficas da SUDENE (1977), escala de 1: 100.000. 

Análises de Imagens do satélite disponíveis no software Google Earth 

permitiram a interpretação sistemática da área em diversas escalas, em modelo 3-D, 

além de permitir a elaboração de perfis topográficos, os quais também foram 

elaborados por meio de software Global Mapper, posteriormente utilizados para a 

elaboração de perfis morfoestruturais e morfoesculturais nos softwares Adobe 

Photoshop CS5 e Corel Draw. 

Blocos diagrama e curvas de nível com equidistância de 50,0 e 100,0 

metros foram elaboradas para a área de estudo, a partir de imagem SRTM, através 

do software Global Mapper. 

Vale informar que a Missão Topográfica Radar Shuttle (acrônimo em 

inglês SRTM) consiste em uma missão espacial que objetiva obter um modelo digital 

do terreno da zona da Terra entre 56º S e 60º N, de modo a gerar uma base 

completa de cartas topográficas digitais terrestres de alta resolução. Os produtos da 

SRTM são sensores de visão vertical e lateral, logo são capazes de reproduzir 

altitudes, trata-se de um modelo digital do terreno, ou seja, representa em três 

dimensões espaciais o relevo, latitude, longitude e altitude (x,y e z) (CARVALHO e 

BAYER, 2008). 

Por fim, todo o mapeamento da tese foi elaborado através do software 

ArcGIS, aplicativo ArcMap, considerado o módulo central e fundamental (COELHO, 

2008), pois nele são confeccionados/manipulados os mapas, realizada a edição e a 

exportação dos dados georreferenciados, entre outros comandos.  

Vale frisar que todo o mapeamento feito utilizou o novo datum oficial do 

Brasil, o SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), em sua 

realização do ano de 2000 - SIRGAS 2000, conforme determinado pela resolução do 

IBGE nº 1/2005, como novo sistema de referência geodésico para o Sistema 

Geodésico Brasileiro (SGB) e para o Sistema Cartográfico Nacional (SCN). 
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Especificamente em relação à essencial etapa de cartografação, foram 

utilizadas diversas técnicas de geoprocessamento, diferentes usos do 

sensoriamento remoto e o emprego de SIGs, os quais, conforme Argento (2003), 

são de apoio fundamental para a elaboração de mapeamentos geomorfológicos. 

Assim, sob a inspiração teórica de Penck e os postulados modernos da 

geomorfologia estrutural foi desenvolvido o trabalho de compartimentação e análise 

geomorfológica da tese, etapas fundamentais para a compreensão dos processos 

evolutivos pretéritos e atuais, os quais serão apresentados nos próximos capítulos. 

Metodologicamente, essa base conceitual foi associada com as 

adequadas escolhas da legenda, das escalas cartográficas e, ainda, à uma eficiente 

interpretação visual das formas de relevo e de seus respectivos processos 

geradores foram condições que se transformam no alicerce fundamental para a 

elaboração do mapeamento geomorfológico. 

 



 95

3 GÊNESE 

 

Esse capítulo versa sobre o quadro evolutivo genético da Ibiapaba (de 

idade cretácica), embasado nas litologias e modelados da região, apresentados no 

capítulo 1, sendo iniciado com a abordagem das etapas estruturais pré-cretácicas 

nas províncias Borborema e Parnaíba, com ênfase nas heranças estruturais datadas 

desse período, importantes para o entendimento das etapas seguintes. 

 

3.1 Estruturação da Província Borborema 

 

De maneira geral, a evolução neoproterozoica da Província Borborema, 

segmento leste e norte da área de estudo, é caracterizada pelo desenvolvimento de 

uma malha de zonas de cisalhamento em escala continental (VAUCHEZ et al., 

1995), com a presença de fases de plutonismo granítico (BRITO NEVES et al., 

2003). 

O Subdomínio Médio Coreaú (SDMC), margem NO da província, 

compreende um cinturão colisional Brasiliano / Pan-Africano formado durante a 

aglutinação do Gondwana (SANTOS et al., 2008). Porém, algumas de suas litologias 

foram formadas anteriormente, durante o Paleoproterozoico, como os gnaisses do 

Complexo Granja , possivelmente na sua etapa distensiva (HASUI, 2012b). Por 

correlação, as litologias do Complexo Ceará (SDCC), de idade paleoproterozóica, 

também deve ter suas origens remontadas ao Ciclo Transamazônico1. 

A organização geral do cinturão Brasiliano / Pan-Africano (Figura 31), o 

Ciclo Brasiliano2, pode ser considerada como o resultado da junção entre 3 grandes 

domínios continentais, os crátons do Oeste Africano e São Francisco / Congo, e um 

                                                 
1 Ciclo Transamazônico : O supercontinente Atlântica é o registro da 1ª fusão, a qual se deu a partir 
da consolidação de faixas móveis paleoproterozoicas, com 3 marcos principais no atual território 
brasileiro, englobados e reconhecidos como o “Ciclo Transamazônico”. O marco mais antigo refere-se 
às rochas de alto grau do Maciço de Granja  (setor norte da área de estudo) e do embasamento de 
Senador Sá, na região Noroeste do Ceará (2,35 Ga) (BRITO NEVES, 1999). 
 
2 Ciclo Brasiliano : a formação do supercontinente Pannotia (3º) se deu no inicio do Paleozoico (545-
515 Ma), através de processos de orogêneses neoproterozoicas impostas às bacias neoproterozoicas 
e aos blocos descendentes da fissão do Rodínia, que resultaram na amalgamação dos blocos 
litosféricos que as separavam e lhe serviam de embasamento, cujo somatório é conhecido como 
“Ciclo Brasiliano” (BRITO NEVES, 1999), o ciclo mais recente conhecido no Brasil, último episódio 
geodinâmico gerador de grandes deformações da crosta e que afetou as plataformas brasileira e 
africana, gerando rochas metamórficas em diferentes graus, intenso plutonismo granítico e 
deformações variadas (CESERO e PONTE, 1997; PENHA, 2003). 
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escudo retrabalhado composto, em sua parte interna, de um embasamento formado 

por rochas policíclicas, delimitado por uma franja de cinturões monocíclicos de 

impulso metassedimentares (CASTAING et al., 1994). 

 

Figura 31 – Cinturão Pan-Africano / Brasiliano 

 
Fonte : CASTAING et al. (1994). Encaixe neoproterozoico das unidades litotectônicas dos cinturões 
Pan-Africano e Brasiliano em Gana-Togo-Benin e no Nordeste do Brasil. Legenda : Cinturão 
Brasiliano: 1-Mesozoico-Cenozoico; 2-Cambriano; 4-Grupo Ubajara; 5-Filitos do Grupo Martinópole; 
6-Metaquartzito; 8-Grupo monocíclico Ceará; 13-Embasamento arqueano retrabalhado; 14-Granulito; 
15-Granito do Brasiliano Superior; 16-Thrust; 17-Zona de cisalhamento transcorrente; MP=Filito 
Martinópole; SQ = Metaquartzito São Joaquim. 
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Desde então, a Província Borborema passou por outros processos 

tectônicos, resultando na sua configuração atual, dotada de diversas zonas de 

cisalhamento de direção NE-SO (NOGUEIRA NETO et al., 1990). De maneira geral, 

o embasamento paleoproterozóico é composto de gnaisses migmatíticos e 

granulitos de caráter juvenil, cobertos por rochas do Paleoproterozóico tardio e 

Neoproterozóico, intrudidas por granitos sin a pós-tectônicos (SANTOS et al., 2008). 

Identificando a gênese das demais litologias da área de estudo, voltando 

ao período pós-Ciclo Transamazônico (ainda no Paleoproterozóico), a Unidade 

Vulcânica Saquinho  marca um processo de magmatismo associado a um 

rifteamento intracontinental e constitui uma klippe sobre o Grupo Ubajara (HASUI, 

2012b), cujo período de transporte não é especificado. 

De idade tónica (Neoproterozoico Inferior – 1,0 Ga-850 Ma), a fissão do 

Rodínia3 se deu em um processo de quebramento (rifte) e dispersão (drifte) bem 

demarcados tanto no Brasil quanto na África. No caso sul-americano, ocorreu por 

volta de 950 e 850 Ma, resultando em diversos descendentes, cujos grandes blocos 

desenvolveram amplas coberturas neoproterozoicas em condições de estabilidade e 

evoluíram para a constituição posterior dos crátons sin-brasilianos, ao longo do 

processo de articulação do Pannotia/Gondwana (BRITO NEVES, 1999). 

Ainda no Neoproterozoico, o SDMC acolheu essas coberturas 

neoproterozoicas, que constituiriam a base do pacote metavulcanossedimentar do 

Grupo Martinópole  (780 Ma) e do pacote metassedimentar do Grupo Ubajara , 

ambos em ambiente marinho, mas que, na segunda unidade, passou de marinho 

para fluviomarinho (HASUI, 2012b) a partir do recuo do oceano. 

O desenvolvimento do Ciclo Brasiliano começou no início do 

Neoproterozóico e foi ainda mais importante para a evolução estrutural dessas 

antigas litologias (BRITO NEVES et al., 1999). Por volta de 650 Ma ocorreu o 

metamorfismo de médio grau do Grupo Martinópole, mais precisamente nas 

formações Goiabeira e São Joaquim, e de baixo grau a incipiente nas outras 2 

formações - Covão e Santa Terezinha. Por sua vez, a deformação dessas 

formações deu-se entre 620-590 Ma (Neoproterozoico Superior) por tectônica 

tangencial gerando uma pilha de nappes de convergência para NO, seguida de forte 

                                                 
3 Rodínia : 2º supercontinente, cuja fusão teve início no Mesoproterozoico Superior e se completou no 
eo-Neoproterozoico, cujas orogenias relacionadas são datadas em dois estágios de tempo: 1,45-1,3 
Ga e ca. 1,0-0,96 Ga, uma fusão diacrônica (BRITO NEVES, 1999). 
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tectônica transcorrente, que originou o Cinturão de Cisalhamento NO do Ceará. Na 

etapa de exumação desenvolveram-se zonas de cisalhamento de alto mergulho 

entre 560 e 540 Ma (final do Neoproterozoico e eo-Paleozoico) (HASUI, 2012b). 

Ainda nesse período final do Proterozoico e início do Paleozoico, o 

Complexo Granja foi metamorfizado em médio e alto graus, mais ou menos 

migmatizada e fortemente deformada no período 560-550 Ma pelo Ciclo Brasiliano. 

Ainda associados a esse ciclo e sob regime distensivo, instalaram-se bacias de 

molassa  (graben Ubajara-Jaibaras) e intrusões granitoides  de 530 Ma (Suíte 

Meruoca, granitoide Mucambo), comumente conectadas no Sistema Borborema e 

associadas com a ZCS (Transbrasiliana) a SE, e Café-Ipueiras a NO (HASUI, 

2012b). 

Especificamente em relação ao graben Jaibaras, essa feição alongada 

NE-SO é resultado de reativações de descontinuidades miloníticas crustais 

pertencentes ao Lineamento Transbrasiliano, cuja evolução foi dominada por uma 

forte atividade magmática (OLIVEIRA, 2001), logo após a orogênese Brasiliana / 

Pan-Africana na Província Borborema (OLIVEIRA et al., 2001). 

A evolução magmática do graben Jaibaras compreende basicamente 4 

eventos, separados temporal e espacialmente. A 1ª fase envolveu o enxame de 

diques vendianos Coreaú e representa o pulso tectônico inicial de abertura do rifte. 

Com a continuidade do rompimento, a reativação de zonas de cisalhamento mais 

profundas (2ª) originou o alojamento do plúton do Mucambo  durante o Cambriano 

Inferior, anterior à fase principal de preenchimento do rifte. A sedimentação da bacia 

(3º) foi acompanhada por um grande volume de vulcanismo, composta 

majoritariamente por basaltos de inundação, diques e soleiras. O plúton da Meruoca  

é a 4ª e última manifestação ígnea relacionada com essa bacia, já no Cambriano 

Superior (OLIVEIRA, 2000; 2001). 

Especificamente em relação ao granitoide Mucambo da Suíte Intrusiva 

Meruoca , sua intrusão está associada ao 3º intervalo de magmatismo granítico 

ocorrente na Província Borborema (545-520 Ma), ao passo que os dois primeiros 

foram no final do Neoproterozoico: 650-620 Ma (Cryogenico) e 590-570 Ma 

(Ediacárico) (FERREIRA et al., 2004; MIZUSAKI et al., 2002). 

A contínua convergência associada ao Ciclo Brasiliano foi responsável, 

em suma, pelo surgimento de zonas transcorrentes há aproximadamente 560 Ma, 

originando extensas zonas de cisalhamento NE-SO e L-O na Província Borborema e 
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na correspondente província Oeste Africana. O estágio final da evolução da 

deformação dúctil caracterizou-se pelo soerguimento e formação de falhas de alto 

ângulo, inferidas de terem ocorrido entre ca. 560 e 545 Ma (SANTOS et al., 2008).  

Relacionado à subsequente formação da bacia do Parnaíba, o surgimento 

do graben Ubajara-Jaibaras se deu com o evento extensional, associado aos 

processos de reativação ao longo da zona de cisalhamento Transbrasiliana, em uma 

fase de intenso fraturamento, cuja rígida tectônica quebrável afetou de forma 

significativa as formações Massapê e Pacujá  (formações basais do Grupo 

Jaibaras) (ALMEIDA e ANDRADE FILHO, 1999; GORAYEB et al., 2011; OLIVEIRA 

e MOHRIAK, 2003). 

A Formação Parapuí  marca o evento seguinte, na forma de uma 

complexa suíte de rochas vulcânicas (basálticas, predominantemente), representada 

por derrames de lavas, elementos piroclásticos e termos sub-vulcânicos (COSTA  et 

al., 1979; SANTOS et al., 1984). Pertencente ao 1º estágio magmático 

representativo da província, sua formação se deu no final do Neoproterozóico e 

inicio do Paleozoico, relacionada à fase rifte do graben Ubajara-Jaibaras (MIZUSAKI 

et al., 2002; NASCIMENTO e GORAYEB, 2004). 

As rochas da Formação Parapuí são intimamente relacionadas ao graben 

Ubajara-Jaibaras, mas esse magmatismo também se manifestou fora dele 

(ALMEIDA e ANDRADE FILHO, 1999; COSTA  et al., 1979). Embora a continuidade 

desses derrames para as áreas adjacentes (horsts) tenha sido amplamente erodida, 

seus registros estão guardados nos depósitos sedimentares da Formação 

Aprazível  que cobrem, em discordância erosiva, todo o conjunto de rochas mais 

antigas do Grupo Ubajara (NASCIMENTO e GORAYEB, 2004). 

O final do Pré-cambrico/Proterozoico e início do Fanerozoico/Paleozoico 

passa a caracterizar um período de transição pós-orogênica brasiliana para um 

período de estabilização da Província Borborema (MABESSONE, 2002), onde os 

processos de desagregação predominaram. Desta forma, as litologias relatadas 

neste item foram erodidas e truncadas indistintamente e apresentam-se 

geomorfologicamente apenas como uma ampla superfície rebaixada 

topograficamente, plana a suavemente ondulada, a superfície sertaneja . 

Todavia, apesar da tendência à estabilidade tectônica, as últimas 

manifestações do Ciclo Brasiliano se deram no início do Paleozoico (Câmbrico e 

Ordovícico), consistindo em intrusões de diques de diabásio, de granitoides pós-
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tectônicos de até 460 Ma e na implantação de bacias de molassa nos dois domínios 

(ALMEIDA et al., 2000; HASUI, 2012b). 

Assim, após esses eventos, o padrão estrutural do embasamento 

cristalino na área de estudo é herdado, principalmente, do Ciclo Brasiliano (FETTER 

et al., 1999; PEULVAST e CLAUDINO-SALES, 2003), com destaque para as 

diversas zonas de cisalhamento de direção NE-SO (NOGUEIRA NETO et al., 1990).  

O Quadro 3 apresenta uma síntese dos eventos e processos relacionados 

à história estrutural proterozoica do embasamento cristalino. Vale frisar que tais 

eventos têm sua importância relacionada apenas sobre a estrutura (falhas e 

lineamentos) e litologias antigas e ainda presentes na área de estudo, tendo em 

vista que qualquer parte do embasamento atual é resultado da erosão diferencial 

cretácica e ulterior, não tendo, portanto, influência sobre os relevos atuais. 

 

3.2 Província Parnaíba Pré-Cretácica 

 

Na Plataforma Sul-Americana, a porção continental estável da placa Sul-

americana, há várias evidências de processos extensionais, puros e, sobretudo, 

simples (transtracionais), resultantes do final do Ciclo Brasiliano (ALMEIDA et al., 

1981; 2000; BRITO NEVES, 1999; HASUI, 2012a; POPP, 2012) e  distribuídos 

desigualmente entre 590 e 500 Ma em todas as províncias estruturais (localmente 

adentrando em províncias cratônicas), sendo responsáveis pela formação de bacias 

pull apart (bacias transtensionais4) ao longo de zonas de cisalhamento e permitindo 

a formação de bacias intracratônicas (BRITO NEVES, 1999; SUGUIO, 2003). 

Assim, ao longo do Paleozoico inferior, sobre o embasamento da região 

NO do Ceará, riftes intracontinentais (SCHOBBENHAUS et al., 1984) foram abertos 

em função da fissão do Pannotia (DANTAS et al., 1999), cujas forças associadas 

produziram grabens, nos quais foram posteriormente desenvolvidas largas sinéclises 

onde se originaram bacias intracratônicas (ALMEIDA et al., 2000).  

 

                                                 
4 Bacia criada em uma zona de sobreposição entre duas falhas de rejeito direcional (FOSSEN, 2012).  
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Quadro 3 – Síntese da evolução estrutural proterozoica  

EVOLUÇÃO ESTRUTURAL PROTEROZOICA DO SUBDOMÍNIO MÉDI O COREAÚ / PROVÍNCIA BORBOREMA (EMBASAMENTO CRISTAL INO) 

 Éon Era Período Idade 
(Ma) Evento Tectônico Reflexos Tectônicos / Litológicos e Geomorfológicos  

Precâmbrico 

Proterozoico 

Neoproterozoico 

Ediacárico 635 
Final do Ciclo Brasiliano Precoce 
(850-620 Ma) 

 
- Movimentos orogênicos e desenvolvimento de zonas de cisalhamento NE-SO e L-O na região NO do Ceará (560-

540 Ma); 
- Formação do graben Jaibaras. 

- Metamorfização, migmatização e deformação do Complexo Granja (560-550 Ma); 
- Deformação (620-590 Ma) e exumação do Grupo Martinópole. 

Cryogenico 850 
Início do Ciclo Brasiliano Precoce 
(850-620 Ma) 

 
- Deposição (780 Ma) e Metamorfismo (650 Ma) do Grupo Martinópole; 

- Preenchimento do gráben Martinópole. 

Tónico 1.000 
Fissão do Rodínia 
(1,0-0,85 Ga) 

 
- Erosão dos blocos descendentes dessa fissão e desenvolvimento de amplas coberturas neoproterozoicas, base 

dos pacotes sedimentares dos grupos Martinópole e Ubajara; 
- Abertura dos grabens Martinópole e Ubajara-Jaibaras. 

- Fases rifte e drifte bem demarcadas no Brasil (950-850 Ma); 

Tónico 1.000 
Fusão diacrônica do Rodínia 
 2ª etapa (1-0,96 Ga) 
 - Sem influência estrutural na região Nordeste do Brasil. Permanência das condições estruturais derivadas do Ciclo 

Transamazônico. 
Mesoproterozoico Superior 1.600 

Fusão diacrônica do supercontinente 
Rodínia – 1ª etapa (1,45-1,3 Ga) 
 

Paleoproterozoico 

Stathérico 1.800 
Fissão do Atlântica / final do  Ciclo 
Transamazônico 

- Permanência das condições estruturais derivadas do Ciclo Transamazônico; 
- Ocorrência de magmatismo de pequena monta – Unidade Vulcânica Saquinho. 

Orosírico 2.050   
Rhyácico 2.300   

Sidérico 2.500 
Fusão do supercontinente Atlântica / 
Início do Ciclo Transamazônico 

- Estruturação do Complexo Granja, do embasamento de Senador Sá (NO do Ceará) – 2,35 Ga; dos maciços que 
formam o embasamento da Bacia do Parnaíba (Granja Norte, Granja Sul, Monte Alegre de Goiás e Parnaíba). 

Arcaico 

Neo-arcaico 

    
Meso-arcaico 
Paleo-arcaico 

Eo-arcaico 
Hádico      

Elaboração: Marcelo Moura Fé, 2014. 
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A partir disso, durante o Eocarbônico ocorreu a definição estrutural das 

grandes bacias intracratônicas brasileiras: Amazonas, Parnaíba, Paraná e Solimões 

(PEREIRA et al., 2012; PETRI e FÚLFARO, 1983), dotadas de características 

comuns, associadas tanto à carência de deformações estruturais intensas (THOMAZ 

FILHO et al., 2000; 2008), quanto à fase de sedimentação intracratônica marcada 

por diversos ciclos deposicionais (MOHRIAK, 2012), com condições de 

sedimentação muito semelhantes ao longo do Paleozoico (PIRES, 2003). 

Todavia, especificamente, considera-se que a bacia do Parnaíba tenha 

sido iniciada já no Silúrico, desenvolvendo-se sobre o embasamento 

neoproterozoico a partir da subsidência ao longo dos lineamentos Transbrasiliano e 

Santa Inês, heranças tectônicas pré-cambrianas marcantes para toda a sua 

evolução (ALMEIDA e CARNEIRO, 2004; CORDANI et al., 2009; CUNHA, 1993), ao 

passo que as mais significativas fraturas e falhas herdadas controlaram as direções 

dos eixos deposicionais da bacia até o Eocarbônico (VAZ et al., 2007). 

Portanto, estreitamente relacionada ao Ciclo Brasiliano, a formação inicial 

da bacia do Parnaíba caracteriza-se pela abertura de grabens e acumulação de 

fácies de molassa cambro-ordovicianas, comumente associadas a vulcanismos 

ácido ou intermediário que compõem o Grupo Jaibaras (ALMEIDA et al., 2000; 

CARNEIRO et al., 2012; CASTRO et al., 2014; SAADI e TORQUATO, 1992; 

SUGUIO, 2003) e a Formação Parapuí (NASCIMENTO e GORAYEB, 2004). 

Por correlação, é possível que o Ciclo Brasiliano e seus movimentos 

orogênicos transcorrentes finais também tenham ensejado a abertura dos grabens 

que originaram o Grupo Riacho Sairi , o 3º grupo litológico agrupado no conjunto 

das bacias molássicas (vide capítulo 1). 

De maneira geral, segundo Pires (2003), a evolução da bacia Parnaíba se 

deu em duas fases: 

1. Talassocrática : desenvolvida entre o Eosilúrico e o Eocarbônico (440-

350 Ma), caracterizada por sucessivas transgressões e regressões 

marinhas; e 

2. Geocrática : entre o Neocarbonico e o Triássico (350-250 Ma), por 

deposição continental e episódicas ingressões marinhas. 

 

Conforme visto no capítulo 1, a sucessão de rochas sedimentares e 

magmáticas da bacia do Parnaíba  é disposta em 5 supersequências: (1) Siluriana, 
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(2) Mesodevoniana-Eocarbonífera, (3) Neocarbonífera-Eotriássica, (4) Jurássica e 

(5) Cretácea, onde a eustasia foi o fator primordial no controle dos ciclos 

transgressivos-regressivos e, consequentemente, das discordâncias que se 

estendem por toda a bacia e que definem os limites dessas supersequências (VAZ 

et al., 2007). 

A 1ª supersequência relaciona-se estritamente ao Grupo Serra Grande , 

o qual demarca o início de uma ingressão marinha. O caráter grosseiro dos arenitos 

e conglomerados da Formação Ipu  (formação inferior) indica condições de águas 

rasas e agitadas, em ambiente nerítico5, com abaixamento rápido e contínuo da 

bacia de sedimentação, coberta por extensa lâmina d’água, que só atingiu 

profundidades maiores na fase final de sedimentação do grupo, com a sedimentação 

mais estável dos arenitos finos (COSTA et al., 1979). 

A Formação Tianguá  (formação intermediária) representa a superfície de 

inundação máxima e as camadas da Formação Jaicós  (formação superior), o 

intervalo regressivo dessa sequência, cujas fácies indicam deposição por sistemas 

fluviais, deltaicos e plataformais, em ambientes continental, transicional e marinho 

raso (GÓES e FEIJÓ, 1994). 

De maneira geral, a caracterização deposicional verificada no Grupo 

Serra Grande é de estratificação cruzada de baixo ângulo, estrutura sedimentar 

predominante nos estratos arenosos, enquanto nas faixas de clásticos finos 

predomina a estratificação paralela (SANTOS et al., 1984). 

Do Ordovícico/Silúrico ao Mississíppico (Carbônico inferior) a 

sedimentação foi clástica, predominantemente marinha, marcada por acentuada 

subsidência na borda leste com atuação da direção NE e NO (SANTOS e 

CARVALHO, 2009). Do Pennsylvanico (Neocarbônico) até o Jurássico (Mesozoico 

médio) os depocentros deslocaram-se para a parte central da bacia do Parnaíba, 

onde a sedimentação passou a ter um padrão concêntrico e a forma externa da 

bacia tornou-se ovalada, típica de uma sinéclise interior (VAZ et al., 2007). 

O Quadro 4 apresenta uma síntese dos eventos e processos relacionados 

à história estrutural paleozoica da bacia do Parnaíba, com registro dos episódios 

pretéritos relacionados ao Ciclo Brasiliano. 

 

                                                 
5Região dos oceanos que corresponde ao relevo da plataforma continental e camada de água situada 
sobre ela e que não sofre a influência das marés. É adjacente à zona litoral (IBGE, 2004). 
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Quadro 4 – Síntese da evolução estrutural paleozoica 

EVOLUÇÃO ESTRUTURAL PALEOZOICA DA BACIA DO PARNAÍBA  

Éon Era Período Época Idade 
(Ma) Evento Tectônico Reflexos Tectônicos, Litoestratigráficos e Geomorfo lógicos 

Fanerozoico Paleozoico 

Permico 

 

298,9 

 
Fusão do 4º 
megacontinente – Pangeia 
(250 Ma) 

- Sem influência estrutural na região Nordeste do Brasil. Permaneceram as condições estruturais derivadas do Ciclo Brasiliano. 

 Formação da bacia /  
Fase evolutiva Geocrática 
(Neocarbônico-Triássico; 
350-250 Ma) 

- Continuidade da deposição do Grupo Balsas; 
- Sedimentação controlada por mecanismo tectono-estrutural que imprimiu centros deposicionais aleatoriamente distribuídos na porção 

setentrional da bacia. 

 
Carbonico 

 

 
Neocarbônico/ 
Pennsylvanico 

323,2 
 

- Deposição da 3ª supersequência (Neocarbônica-Eotriássica – Grupo Balsas). 
- Deslocamento dos depocentros para a parte central da bacia entre o Pennsylvanico e o Jurássico. 

 
Eocarbônico/ 
Mississíppico 

358,9 
Formação da Bacia do 
Parnaíba / fase evolutiva 
Talassocrática 
(Eosilúrico –Eocarbonico; 
440-350 Ma) 

- Deposição da 2ª supersequência (Mesodevonica-Eocarbônica – Grupo Canindé). 
 

Devonico 
 

 419,2 

Silúrico  443,4 
- Deposição das litologias basais (Grupo Serra Grande) recobrindo os terrenos antigos do embasamento, dobrados no Ciclo Brasiliano; 

- Controle estrutural das principais fraturas e falhas do embasamento na direção dos eixos deposicionais até o Eocarbonico; 
- Origem a partir da subsidência ao longo dos lineamentos Transbrasiliano e Santa Inês. 

 
Ordovícico 

 
 485,4 

Fissão do Pannotia (? Ma) / 
Final do Ciclo Brasiliano 
(620-550 Ma)  

 
- Intrusões de diques, granitoides e implantação de grabens/bacias molássicas de idade cambro-ordovícica no Grupo Jaibaras (2ª fase 

molássica) (início da sedimentação paleozoica). Etapas associadas ao vulcanismo do Grupo Jaibaras – Formação Parapuí; 
- Preenchimento por subsidência termomecânica dos grabens. 

Câmbrico 

 

541,0 

 
- Evolução das sinéclises para bacias intracratônicas (590-500 Ma) e origem ou subsidência inicial da Bacia do Parnaíba (cambro-

ordovícica); 
- Formação de riftes intracratônicos, bacias transtensionais, grabens (Ubajara-Jaibaras) e posterior desenvolvimento de sinéclises; 

- Eventos relacionados às deformações e eventos térmicos fini e pós-orogênicos do Ciclo Brasiliano. 

 

Fusão do supercontinente 
Pannotia (545-515 Ma) 
Ciclo Brasiliano 
(620-550 Ma) 

 
- Consolidação de rochas sedimentares no embasamento da bacia – Formação Riachão e Grupo Jaibaras. Grupo Sairi?; 

- Instalação de bacias de molassa (1ª fase molássica) e intrusões granitoides (530 Ma) – granitoide Mucambo, associadas com os 
lineamentos Transbrasiliano (SE) e Café-Ipueiras (NO); 

- Formação da Cadeia Brasiliana (500-400 Ma). 

Elaboração: Marcelo Moura Fé, 2014. 
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3.3 Evolução Morfoestrutural Cretácica 

 

Passadas as etapas de evolução proterozoica e paleozoica onde a 

ocorrência de ciclos orogênicos (Transamazônico e, sobretudo, Brasiliano) 

ensejaram: 

a) O desenvolvimento de zonas de cisalhamento e do trend NE-SO, e a 

estruturação do embasamento cristalino; 

b) A abertura de grabens e a formação, metamorfismo e deformação dos 

grupos Martinópole, Ubajara, Jaibaras e Riacho Sairi; 

c) A instalação de bacias molássicas em duas fases nos grabens 

relacionados aos grupos Jaibaras, Sairi e Ubajara, no início e no final 

do Ciclo Brasiliano; 

d) A ocorrência de intrusões granitoides (Mucambo) e de fases 

magmáticas diacrônicas - vulcanismo proterozoico Saquinho e 

vulcanismo paleozoico Parapuí; 

e) Desenvolvimento da sinéclise que evoluiu para a bacia intracratônica 

do Parnaíba, que por sua vez, teve sua origem, formação e evolução 

se dando em duas fases, com a deposição de 5 supersequências, do 

Silúrico ao Cretácico. 

 

A evolução geomorfológica da Ibiapaba chega a uma etapa fundamental 

que se inicia no Mesozoico e ganha maior representatividade no Cretácico, derivada 

do processo de fissão do Pangeia6 e de sua porção meridional, o Gondwana, mais 

precisamente dos continentes da África e da América do Sul, a qual estabeleceu no 

Brasil um novo estágio tectônico, o “Estágio de Ativação”7 que levaria à abertura do 

oceano Atlântico e que originou a margem equatorial brasileira. 

                                                 
6 Pangeia : sua fusão se deu no final do Paleozoico (250 Ma) e sua fissão se iniciou no Triássico 
Superior, resultando na implantação dos oceanos Atlântico e Índico e na renovação dos processos 
acrescionários, com registros significativos (estruturas, sedimentação e magmatismo) em todas as 
províncias estruturais, com ênfase naquelas consolidadas no Ciclo Brasiliano e, principalmente, 
naquelas situadas ao longo da atual margem continental (BRITO NEVES, 1999; 2004). 
 
7 O processo de separação mesozoica do Pangeia em continentes menores é também conhecido 
como o “Estágio de Ativação da Plataforma Sul-Americana”, o qual engloba três estágios de 
rifteamento reconhecidos: 1) ao norte da América do Sul, com a abertura do Atlântico Equatorial; 2) 
no sul da América do Sul, com a abertura do Atlântico Sul – onde se deu o início da separação entre 
América do Sul e África, e; 3) estágio que marca a separação definitiva do continente sul-americano 
em relação à África (CARNEIRO et al., 2012). 
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Eventos distensionais, remobilização de falhas antigas, surgimento de 

fraturas e intenso magmatismo, além da criação de uma “nova geração” de bacias 

sedimentares, principalmente ao longo da margem continental do Atlântico, 

caracterizaram essa etapa mesozoica (ALMEIDA et al., 1981; ALMEIDA e 

CARNEIRO, 2004; MABESSONE, 2002; ZALÁN, 2004). 

Nesse contexto, a margem equatorial brasileira desenvolveu-se como 

uma margem continental do tipo transformante, com uma evolução tectônica 

dominada por distensão oblíqua (transtensão) e movimentos transcorrentes puros, 

ambos de caráter dextral. A ruptura continental deu-se na direção leste-oeste, 

criando margens continentais alongadas na mesma direção (ZALÁN, 2012). 

As primeiras manifestações da separação ocorreram no Jurássico 

Superior e já nessa época a tendência de movimentação divergente leste-oeste 

estava estabelecida. No início da separação o movimento divergente a sul era maior 

que a norte, imprimindo uma rotação de sentido horário na placa sul-americana em 

relação à África (FRANÇOLIN e SZATMARI, 1987). 

O polo dessa rotação esteve localizado durante o Cretácico Inferior no 

Nordeste brasileiro, ao sul de Fortaleza e ao norte da bacia do Tucano (Figura 32), 

cuja permanência durante todo o Neocomiano (145-124 Ma; primeira metade do 

Cretácico Inferior) foi condicionada pela complexidade estrutural da área, 

compartilhada pelas zonas de cisalhamento pré-cambrianas de Patos e 

Pernambuco, orientadas na mesma direção L-O (FRANÇOLIN e SZATMARI, 1987). 

A rotação horária do continente ao redor desse polo causou na atual 

margem equatorial brasileira uma compressão a oeste e uma distensão a leste do 

polo. Assim, a Província Borborema sofreu durante o Neocomiano uma compressão 

de direção L-O e uma distensão N-S. Esse regime de esforços ocasionou a 

formação de falhas normais de direção aproximada L-O (próximas da atual linha de 

costa) e a reativação de numerosas falhas de direção NE-SO, preexistentes, por 

movimentos transcorrentes dextrais (FRANÇOLIN e SZATMARI, 1987). 

Esse arranjo estrutural foi herdado, em parte, dos ciclos Transamazônico 

e Brasiliano (sobretudo), mas as complicações estruturais foram introduzidas 

posteriormente pela instalação de zonas de cisalhamento predominantemente 

dextrais, com direções NE-SO e L-O, exatamente nessa importante etapa de 

estruturação cretácica, estabelecendo definitivamente o trend atual das zonas de 

cisalhamento da Província Borborema (SAADI e TORQUATO, 1992). 
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Figura 32 – Modelo de rifte pré-aptiano / Cretácico Inferior 

 
Fonte: Françolin e Szatmari (1987) adaptado por Matos (1992). Modelo considerando a rotação 
horária da América do Sul em relação à África. 

 

De idade cretácica, esse significativo rearranjo morfoestrutural pode ser 

subdivido em 3 etapas que não se sucederam simplesmente, antes disso, se 

apresentam como processos imbricados, são os estágios pré, sin e pós-rifte, os 

quais serão apresentados a seguir em ordem cronológica. 

 

3.3.1 Rifteamento Intracontinental - Estágio Pré-Ri fte 

 

O estágio pré-rifte tem ocorrência inicial estimada há cerca de 140 Ma, 

entre o Berriasiano e o Valanginiano (início do Cretácico Inferior), através de uma 

distensão da placa litosférica na parte central do Gondwana que conduziu a 

diminuição de sua espessura pela ascensão da astenosfera ou pela atuação de hot 

spots (pontos quentes) (MARTINS e CARNEIRO, 2012). 

O soerguimento da crosta induzido por esses processos térmicos auxiliou 

no enfraquecimento crustal, originando os processos tectônicos que levaram à 

posterior ruptura entre as placas Sul-Americana e Africana (MARTINS e CARNEIRO, 

2012; THOMAZ-FILHO et al., 2008). Na sequência, ao curso do Neocomiano, a 

abertura se propagou axialmente em direção a norte (Figura 33) (MATOS, 1992). 

O processo de separação entre América do Sul e África ensejou 

inicialmente um rifteamento intracontinental que ocorreu por todo o Cretácico 

Inferior, do início do Berriasiano (145 Ma) ao final do Albiano (100,5 Ma – 
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concomitante ao final da fase rifte), o qual deu origem ao soerguimento de volumes 

montanhosos significativos ao longo de estruturas de riftes abortados, de orientação 

SE-NO (BÉTARD e PEULVAST, 2011; CLAUDINO-SALES e PEULVAST, 2006; 

HASUI, 2012a; MATOS, 1992). 

 

Figura 33 – Esboço da divisão da América do Sul no Cretácico Inferior 

 
Legenda: P  - Eixo de rotação. A, B, C  - Atividade magmática entre o Jurássico Superior e o Cretácico 
Inferior. Pontos pretos  – Sítios de atividade tectônica intracontinental desde o Triássico Superior. 
Cinza escuro  – Bacias intracratônicas das fases riftes. A América do Sul acha-se representada na 
sua posição atual (Fonte: MATOS, 1992). 

 

Por conta desse longo período de ocorrência, Matos (2000) subdivide o 

rifteamento intracontinental em 2 momentos, a partir da predominância dinâmica 

cinemática: 

a) Pré-transtensão  (pre-transtension), de idade pré-Barremiana, 

constituindo uma fase de pré-alongamento, onde ocorreram riftes no 

Atlântico Central e Sul (grabens Marajó e Potiguar, respectivamente);  

b) Sin-transtensão  (syn-transtension), de idade barremiana a aptiana, 

constituindo a fase inicial de alongamento. 
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Durante a fase pré-transtensão, o rifteamento ocasionou deformações 

extensionais distribuídas em 3 principais eixos: os trends Gabão-Sergipe-Alagoas 

(GSA); Recôncavo-Tucano-Jatobá (RTJ) e Cariri-Potiguar (CP) (MATOS, 1994; 

1992), os quais resultaram nas bacias interiores do Recôncavo, Tucano, Jatobá, 

Araripe, Rio do Peixe, Iguatu e as bacias costeiras da margem Atlântica (Ceará, 

Potiguar, Pernambuco, Paraíba e Sergipe-Alagoas) (MATOS, 1992). 

Um importante evento associado à essa 1ª fase foi o soerguimento das 

áreas laterais dos riftes na forma de “ombros de rifte”, que atingiu tanto litologias 

sedimentares quanto terrenos cristalinos, formando blocos compactos de rochas 

soerguidas, posteriormente erodidas, mas ainda relacionadas às atuais altimetrias 

da ordem de 900m no Nordeste brasileiro, nos topos mais elevados (CLAUDINO-

SALES, 2002). Porém, vale frisar, esse processo de soerguimento não foi resultado 

apenas dessa etapa da tectônica cretácica, mas também, de uma outra etapa de 

soerguimento cenozoico (PEULVAST et al., 2008), discutida adiante. 

O estágio pré-rifte engloba o desenvolvimento de diversos riftes e se 

iniciou pelo sul do Atlântico Sul. Contudo, a separação da América do Sul e África foi 

retardada em relação à da América do Norte e África e os riftes deixaram de evoluir 

pela existência de uma litosfera espessa resultante da longa união do Gondwana 

durante o Paleozoico (SZATMARI et al., 1987), sendo abortados. 

Este setor mais espesso da litosfera correspondia aos resquícios de uma 

cadeia de montanhas do tipo “hymalaiana”, a “Cadeia Brasiliana” que existiu entre 

cerca de 500 e 400 Ma entre o Brasil e a África (CABY et al., 1995), resultante da 

colagem do Pannotia - Ciclo Brasiliano (BRITO NEVES, 1999). Com 

aproximadamente 2.500 km de extensão (ARAUJO et al., 2014), os limites dessa 

Cadeia Brasiliana seriam a Zona de Cisalhamento Sobral-Pedro II (ZCS) à oeste, e a 

Zona de Cisalhamento de Senador Pompeu (ZCSP) à leste (CABY et al., 1995), 

portanto, a cadeia se situava imediatamente à leste da vertente oriental da Ibiapaba. 

Em um intervalo de tempo de aproximadamente 100 Ma, considerado 

para a duração de cadeias de montanhas (BOILLOT, 1996), a Cadeia Brasiliana foi 

erodida e sofreu colapso tectônico, tendo no seu lugar evoluído e ocupando as áreas 

laterais a oeste, a bacia do Parnaíba (CLAUDINO-SALES e LIRA, 2011). Todavia, 

resquícios crustrais desse imenso modelado persistiram e não permitiram o 

desenvolvimento do rifteamento intracontinental (ARAUJO et al., 2014). 
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O abortamento desses riftes ocorreu no Barremiano (129,4-125 Ma) e 

originou a formação das bacias sedimentares do Araripe (extremo sul do Ceará) e 

Apodi (limite NE cearense) nas fossas abortadas. Seus ombros de rifte foram 

submetidos a uma rápida erosão ao longo do período sin-rifte. Os resquícios do 

ombro oeste do rifte abortado Cariri-Potiguar são o maciço de Baturité e as serras da 

Aratanha e Maranguape (BÉTARD e PEULVAST, 2011; CLAUDINO-SALES e 

PEULVAST, 2006), situados ao sul da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 

Na Figura 34 observam-se mapas paleogeográficos dos períodos pré-rifte 

(A) e de Rifteamento Intracontinental (B), percussores da formação da margem 

equatorial brasileira, com a espacialização pretérita da bacia do Parnaíba. 

 

Figura 34 – Paleografia pré-rifte e do Rifteamento Intracontinental 

 

 

Fonte: Peulvast et al., 2008. 

 

Após o abortamento dos riftes que compunham esta etapa de rifteamento 

intracontinental (pré-rifte), os quais não evoluíram para uma abertura oceânica, mas 

sim, originaram a formação de bacias sedimentares e de relevos elevados nas suas 

laterais, tem-se o estágio seguinte, o estágio rifte, que ensejou definitivamente a 

atual separação entre a América do Sul e a África a partir do final do Neoalbiano / 

Cenomaniamo, processo que levou à formação do oceano Atlântico Equatorial 

(MATOS, 2000). 
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3.3.2 Abertura Oceânica - Estágio Rifte  

 

No estágio rifte a distensão atingiu o limite elástico da crosta e, 

finalmente, conduziu à separação das placas litosféricas. Contudo, é importante 

ressaltar que a evolução da ruptura continental esteve condicionada às direções 

estruturais impostas pelo arcabouço dos crátons que serviram de embasamento às 

bacias, bem como pelos principais lineamentos e falhas existentes na região 

(MARTINS e CARNEIRO, 2012), decorrentes da estruturação pré-cretácica e do 

rearranjo iniciado no rifteamento intracontinental. 

Por exemplo, vale frisar o papel das zonas de fraqueza situadas na parte 

superior da crosta, como as grandes zonas de cisalhamento pré-cambrianas 

(proterozoicas) que foram produzidas durante o Ciclo Brasiliano, as quais 

controlaram o desenvolvimento das bacias de rifte, dominadas por falhamentos de 

direção NE-SO e L-O (MATOS, 1992; 1994). 

Sobre este quadro estrutural, entre 125 e 100,5 Ma (Aptiano-Albiano, 

andares finais do Cretácico inferior), ocorreu o processo de Abertura Oceânica, o 

qual se desenvolveu transversalmente à área do processo anterior de rifteamento 

intracontinental (CLAUDINO-SALES e PEULVAST, 2006; PEULVAST e CLAUDINO-

SALES, 2004; PEULVAST et al., 2008). 

Basicamente, a margem atlântica equatorial se formou a partir de 3 

frentes distensivas: (1) no Neotriássico, onde o Pangeia passou por esforços 

distensivos em partes do seu interior, onde estes eventos na América do Sul foram 

materializados por soerguimentos com magmatismo associado e instalação de 

junções tríplices, resultando na formação do oceano Atlântico Central e na bacia da 

Foz do Amazonas; (2) no Eocretáceo (Valanginiano) ocorreu novo rifteamento que 

resultou na ampliação dessa bacia e a formação de outras (Marajó e Grajaú) e do 

sistema de grabens do Gurupi; e (3) no Eocretáceo (Albiano) com o avanço para NO 

do rifteamento, que gerou as bacias Potiguar, Ceará, Barreirinhas e Pará-Maranhão 

e ampliou a Bacia da Foz do Amazonas, evoluindo para fragmentação continental 

(SOARES JÚNIOR et al., 2008; 2011). 

Todavia, apesar de se caracterizar como um processo com diversos 

estágios de alongamento, foi no Aptiano que se deu o momento mais significativo da 

fratura generalizada do Atlântico Equatorial (MATOS, 2000), cuja reconstrução pode 
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ser visualizada na Figura 35, bem como a distribuição das bacias sedimentares no 

período (MATOS, 1992). 

 

Figura 35 – Reconstrução Pré-Drifte no Aptiano 

 
Fonte : Matos, 1992. A figura apresenta uma reconstrução do quadro tectônico durante o Aptiano no 
segmento entre a fachada equatorial do Nordeste brasileiro e a fossa do Benuê (África). As setas 
largas na cor preta indicam a direção da extensão principal do rifte. 

 

Do Albiano ao Cenomaniano tem-se o período sin-transformante, 

caracterizado como uma etapa eminentemente de distensão das placas, onde a 

dinâmica cinemática passou de transtensão para transpressão até se configurar 

como uma margem transformante passiva (MATOS, 2000). À medida que a América 
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do Sul e a África se separavam e o oceano Atlântico Equatorial era formado, a 

deriva continental processou-se também na direção L-O (ZALÁN, 2012). 

Durante o processo foram criadas as zonas de fraturas que deram origem 

ao oceano Atlântico no Nordeste equatorial brasileiro, por volta de 100 Ma 

(CLAUDINO-SALES e PEULVAST, 2006). Desde então continua a migração para 

oeste do continente sul-americano, invadindo o oceano Pacífico e sobrepondo-se à 

crosta subduzida deste oceano (SZATIMARI et al., 1987). 

Os principais indicativos desse processo evolutivo do relevo e da 

destruição parcial de importantes volumes montanhosos ao longo do período sin-

rifte, conforme Bétard e Peulvast (2011) são: 

a) Presença de sedimentos clásticos nas bacias sedimentares on e 

offshore, depositados entre 135-113 Ma e separados por uma 

discordância de sedimentos pós-rifte (113-90 Ma), sobrepostos, 

refletindo uma erosão significativa associada à destruição de 

importantes volumes topográficos em torno das proximidades da zona 

de rifte; 

b) Traços de Fissão (TF) sobre Apatita. No nível da falha de Senador 

Pompeu, Cavalcante (2006) verificou um significativo episódio de 

resfriamento entre 130 e 90 Ma, representando aproximadamente a 

duração do rifteamento intracontinental, o qual pode estar 

correlacionado com o soerguimento crustal e a erosão seguida do 

ombro NO do rifte Potiguar durante o período sin-rifte; 

c) Aumento das Taxas de Denudação. Esse terceiro argumento 

geomorfológico sugere igualmente a permanência de vestígios de 

ombros de rifte e de blocos soerguidos contemporâneos do 

rifteamento cretáceo nas paisagens. 

 

O fato de ter sido a última parte da placa a se separar do continente 

africano, findando o processo de abertura oceânica, fez com que a região Nordeste 

do Brasil adquirisse algumas características importantes: margem continental 

estreita, feições peculiares de estrutura e magmatismo, sobretudo terciário, e grande 

diversidade de registros associados, com destaque para as bacias sedimentares 

interiores (CARNEIRO et al., 1989), cujo quadro morfoestrutural passará por mais 

uma etapa fundamental na sua história evolutiva no estágio pós-rifte. 
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3.3.3 Flexura Marginal - Estágio Pós-Rifte  

 

O estágio pós-rifte, pós-transformante ou de deriva (drifte - drift) começou 

no início do Cretácico Superior, no Cenomaniano (100,5-93,9 Ma) e, atuando até o 

presente, é marcado pela presença de uma margem passiva (MARTINS e 

CARNEIRO, 2012; MATOS, 2000), cuja reconstrução na transição santoniana / 

campaniana pode ser observada na Figura 36. 

 

Figura 36 – Reconstrução Pré-Drifte no Santoniano/Campaniano 

 
Fonte: Matos, 2000. Reconstrução Pré-Drifte do quadro tectônico das bacias sedimentares entre o 
Nordeste Equatorial e a África a 84 Ma (Santoniano/Campaniano). 

 

Após a formação da margem passiva transformante no Aptiano, à medida 

em que o oceano Atlântico sofria a sua expansão inicial, a margem continental 

recém-formada foi resfriando e, em função do aumento de densidade, afundando. O 

resultado dessa subsidência térmica foi o suave soerguimento do interior do 

continente, cuja crista estava situada a cerca de 300 km da atual zona costeira e de 
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amplitude moderada (600 m, no máximo, no sul do Ceará) (BÉTARD e PEULVAST, 

2011; CLAUDINO-SALES, 2005; PEULVAST et al., 2008). 

Esse processo é conhecido como Flexura Marginal  (BOILLOT, 1996; 

PEULVAST e VANNEY, 2001b) e tornou o interior do continente suavemente 

montanhoso e nivelou o segmento costeiro com a superfície do oceano, permitindo 

assim que uma zona litorânea fosse criada (CLAUDINO-SALES, 2005). 

Assim, depois do rifteamento intracontinental, da subsidência pós-rifte, da 

abertura oceânica transformante e da formação da margem continental passiva, a 

evolução morfotectônica da parte on shore da margem foi o resultado de um 

soerguimento flexural iniciado no Cretácico Superior, provavelmente relacionado ao 

soerguimento da margem leste do Brasil, seguido por movimentos verticais 

posteriores (PEULVAST e CLAUDINO-SALES, 2004; 2006). 

Na Figura 37 observam-se mapas paleogeográficos dos períodos pós-rifte 

e de Abertura Oceânica (C) e o estágio drifte, com o soerguimento da margem 

recém-formada pela Flexura Marginal (D), responsáveis pela formação e 

conformação fundamentais da margem equatorial brasileira, com a espacialização 

pretérita da bacia do Parnaíba e, principalmente, com a indicação do processo de 

soerguimento da sua borda, originando a Ibiapaba. 

 

Figura 37 – Paleografia pós-rifte – Abertura Oceânica e Flexura Marginal 

 

 

Fonte: Peulvast et al., 2008. 
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Conforme visto nos mapas apresentados, os reflexos desse importante 

processo foram significativos na bacia do Parnaíba, bem como em toda a porção NO 

do Ceará, submetidos a um acelerado processo de soerguimento atribuído a todo o 

Aptiano-Eocenico (Cretácico-Paleogenico Médio) (PEULVAST et al., 2008). Esse 

soerguimento incidiu numa inclinação maior de toda a borda leste da bacia, que 

passou a apresentar mergulhos mais acentuados para oeste (ANGELI et al., 1983), 

dando a configuração cuestiforme da Ibiapaba. 

Além disso, esse soerguimento pós-cenomaniano causou uma inversão 

de relevo nas bacias cretácicas, gerando paisagens em que o relevo mais elevado 

não corresponde à resistência das rochas capeadoras mesozoicas, ou aos picos 

erodidos das lapas dos planaltos sin-rifte cretácicos. Aliás, a profundidade máxima 

da denudação pós-rifte é fornecida pelo valor máximo de inversão topográfica 

observada ao longo do norte da Ibiapaba e do leste da Chapada do Araripe, onde a 

taxa de erosão correspondente (7-10 m. My-1) é similar ao de movimentos verticais 

(PEULVAST et al., 2008). 

Também correlatos ao soerguimento flexural, a partir do Coniaciano 

(89,9-86,3 Ma) houve repetidos pulsos de compressão ao longo da margem 

equatorial e sua continuação oriental, a Fossa do Benuê, os quais reativaram o 

movimento transcorrente ao longo da Zona de Cisalhamento Sobral-Pedro II. Esses 

pulsos compressionais culminaram no fim do Neocretáceo, mas continuaram no 

Eopaleogenico. A esses movimentos se atribui o soerguimento e a erosão da 

sequência paleozoica na extremidade NE da bacia do Parnaíba (CLAUDINO-SALES 

e PEULVAST, 2007; SZATIMARI et al., 1987). 

O reflexo geomorfológico desse soerguimento da porção NE da borda da 

bacia do Parnaíba é a Ibiapaba. As altitudes elevadas e os contornos curvos da 

extremidade norte da Ibiapaba, bem como o mergulho SO das suas camadas de 

arenito, sugerem significativamente que a parte oeste do SDMC e a borda leste da 

bacia do Parnaíba foram soerguidos e inclinados para dentro, a partir de sua crista, 

na direção do seu reverso de uma forma monoclinal - na ausência de qualquer linha 

L-O de falhas identificadas em terra - acima da plataforma Parnaíba, ao sul da sub-

bacia Camocim (PEULVAST e BÉTARD, 2015). 

Vale frisar que reativação da Zona de Cisalhamento Sobral-Pedro II 

parece poder ser associada somente ao soerguimento da parte setentrional da bacia 

do Parnaíba, pois o escarpamento que caracteriza sua borda, se estende do norte 
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ao sul por mais de 500 km. Parece provável então que no sul do Ceará a bacia 

tenha sido soerguida solidariamente com a bacia cretácica do Araripe e os maciços 

centrais do Ceará (CLAUDINO-SALES e PEULVAST, 2007). 

Tem-se, portanto, duas fases de soerguimento e de erosão distintas, 

fundamentais na evolução morfoestrutural da Ibiapaba, as quais serão enfatizadas 

no próximo item. A 1ª fase de soerguimento regional por falhas e de denudação sin-

rifte, ligada ao episódio de rifteamento cretáceo (estágio rifte); e uma 2ª fase de 

soerguimento flexural e de denudação pós-rifte, principalmente cenozoica, que 

ocorreu sem ligação direta com os processos de rifteamento intracontinental e de 

abertura oceânica (BÉTARD e PEULVAST, 2011). 

O Quadro 5 apresenta uma síntese dos eventos e processos relacionados 

à história morfoestrutural mesozoica e cenozoica da Ibiapaba e seu entorno. 

 

3.4 As Morfoestruturas da Ibiapaba 

 

A história natural apresentada, sub-compartimentada nas etapas de 

estruturação proterozoica-paleozoica e de evolução morfoestrutural meso-

cenozoica, são responsáveis pela elaboração de modelados de grande porte, os 

quais foram expostos à ação de processos modeladores ulteriores, predominantes 

desde o Cretácico, mas que ainda são verificados na paisagem da Ibiapaba e 

região, são as morfoestruturas  que ilustram esse itinerário evolutivo, apresentadas 

e analisadas neste item. 

 

3.4.1 Superfícies de Aplainamento  

 

Classicamente, a explicação da evolução geomorfológica do Nordeste 

brasileiro se dá através dos modelos baseados no escalonamento de superfícies de 

aplainamento, cuja origem é remetida à interação entre mudanças climáticas e 

processos tectônicos, onde fases pedogenéticas de clima predominantemente úmido 

alternaram-se com fases morfogenéticas em clima seco, com chuvas intensas e 

concentradas, e predomínio dos processos de pediplanação da paisagem, com 

retração das vertentes, acúmulo de material detrítico na base e formação de 

pedimentos na direção dos vales (MAIA e BEZERRA, 2014b; MAIA et al., 2010). 
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Quadro 5 – Síntese da evolução morfoestrutural mesozoica/cenozoica 

EVOLUÇÃO MORFOESTRUTURAL MESOZOICA/CENOZOICA DA BAC IA DO PARNAÍBA E DA IBIAPABA 

Éon Era Período Época Andar Idade 
(Ma) Evento Tectônico Reflexo Geológico-Geomorfológico 

Fanerozoico 

Cenozoico 

Quaternário 
Holocenico 

 
0,0117  

 
- Deposição aluvial pretérita e atual 

Pleistocenico  2,58 

Flexura Marginal 
(estágio pós-rifte) 

- Deposição das Coberturas Sedimentares de Espraiamento Aluvial  
Neogenico 

Pliocenico  5,33 
Miocenico  23,03 

- Deposição do Grupo Barreiras / Indiviso e Formação Camocim 

Paleogenico 

Oligocenico  33,9 

Eocenico 
 

56,0 
- Final do processo de soerguimento da região NO do Ceará (SDMC e Ibiapaba); 

- Inclinação da borda L da bacia do Parnaíba e mergulho das camadas sedimentares do Grupo Serra Grande 
para O (assimetria cuestiforme da Ibiapaba). 

Paleocenico 
 

66,0 
 

- Ação dos pontos quentes (40-60 Ma) quando o continente Sul-Americano passou a derivar rumo oeste. 

Mesozoico Cretácico  

Superior 

Maastrichtiano 72,1 

- Intrusões magmáticas (80-90 Ma) relativas à separação definitiva entre América do Sul e África. 
Campaniano 83,6 
Santoniano 86,3 
Coniaciano 89,8 
Turoniano 93,9 

Cenomaniano 100,5 

- Estágio pós-rifte 
2ª fase de soerguimento (pós-
Cenomaniano). 
- Final da fissão do Pangeia (? 
Ma); 
- Período sin-transformante. 
 

- Início do soerguimento da Ibiapaba pela flexura marginal; 
- Soerguimento das bordas leste e oeste dos riftes intracratônicos; 

- Resfriamento e subsidência térmica da margem continental recém-formada e soerguimento do interior do 
continente – Flexura Marginal (principal processo morfotectônico pós-rifte); 

- Depocentros da Bacia do Parnaíba migram da região central para os setores N e NO. 

Inferior 

Albiano 113 

 
- Final do estágio rifte - 
Abertura Oceânica. 
- Período sin-transformante. 
  

- Processo de drifte na direção L-O; 
- Distensão máxima das placas litosféricas até a formação da margem transformante passiva. 

Aptiano 125 

 
- Início do estágio rifte 
Abertura Oceânica 
(1ª fase de soerguimento). 
 
- Rifteamento intracontinental / 
etapa sin-transtensão 
 

- Início da formação da margem passiva transformante; 
- Início do processo de soerguimento da região NO do Ceará (SDMC e Ibiapaba); 

- Processo de Abertura Oceânica desenvolvido transversalmente ao Rifteamento Intracontinental; 
- Distensão no limite elástico da crosta e início da separação entre América do Sul e África, condicionada 

estruturalmente ao arcabouço herdado dos processos anteriores, sobretudo o Ciclo Brasiliano; 
- Fase final de alongamento. 

Barremiano 129,4 
Rifteamento intracontinental / 
etapa sin-transtensão 

 
- Abortamento dos riftes e origem das bacias do Araripe e Potiguar nas fossas abortadas – Rifte Cariri-Potiguar 

(resquícios do ombro oeste desse rifte – serras da Aratanha, Maranguape e o Maciço de Baturité); 
- Separação da América do Sul e África foi retardada em relação à da América do Norte e África, riftes deixaram 

de evoluir pela existência de uma litosfera espessa resultante da longa união do Gondwana durante o Paleozoico, 
resquício da Cadeia Brasiliana (formada no Ciclo Brasiliano); 

- Fase inicial de alongamento. 
 

Hauteriviano 132,9 

Rifteamento intracontinental / 
Etapa pré-transtensão 

 
- Evento magmático – Derrames e diques de composição toleítica e intermediária (130 Ma) na Bacia do Parnaíba; 

- Deformações extensionais em 3 eixos: Gabão-Sergipe-Alagoas (GSA), Recôncavo-Tucano-Jatobá (RTJ) e 
Cariri-Potiguar (CP); 

- Fase de pré-alongamento, onde ocorreram riftes no Atlântico Central e Sul (grabens Marajó e Potiguar, 
respectivamente). 

 

Valanginiano 139,8 



 

Quadro 5 (cont.) 

EVOLUÇÃO MORFOESTRUTURAL MESOZOICA/CENOZOICA DA BAC IA DO PARNAÍBA E DA IBIAPABA

Éon Era Período Época Andar Idade 
(Ma) Evento Tectônico Reflexo Geológico

Fanerozoico Mesozoico 

Cretácico Inferior Berriasiano 145 

Rifteamento intracontinental / 
etapa pré-transtensão – 1ª 
fase de soerguimento; 

- Soerguimento de volumes montanhosos nas laterais dos riftes abortados (SE
formados por rochas sedimentares e cristalinas;

- Deformações extensionais em 3 eixos: Gabão
Cariri

- Fase de pré-alongamento, onde ocorreram riftes no Atlântico Central e Sul (grabens Marajó e Potiguar, 
respectivamente);

- Início do estágio 
- Início do estágio pré-rifte 
(até o Valanginiano); 
 

- Distensão e diminuição da espessura da placa litosférica.

- Formação da bacia do 
Parnaíba 

- Deposição da 5ª supersequência da bacia (Cretácica 

Jurássico  

 

201,3 
- Formação da bacia do 
Parnaíba 

- Deposição da 4ª supersequência da 
- Depocentros deslocaram-se para a parte central da b

a forma externa da bacia tornou
- Evento magmático de composição toleítica (180 Ma 

Triássico 
 

Superior 

 

237 
- Início da fissão Pangeia 
(? Ma) 

- Evento magmático de composição toleítica (215 Ma) na 
quebra continental entre América do Sul e África;

- Ocorrência de eventos distensionais, remobilização de falhas antigas, surgimento de fratura

Médio  247,2  

Inferior 

 

252,1 

- Formação da Bacia do 
Parnaíba / fase Geocrática 
(Neocarbônico-Triássico; 350-
250 Ma) 

- Evolução da bacia caracterizada por deposição continental e episódicas ingressões marinhas;
- Deposição da 3ª supersequência da 

 
- Fusão do 4º megacontinente 
Pangeia (250 Ma) 

- Sem influência estrutural na região Nordeste do Brasil. Permaneceram as condições estruturais derivadas do 

Elaboração: Marcelo Moura Fé, 2014. 
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Ou seja, as superfícies de aplainamento se desenvolveriam a partir de 

processos erosivos subsequentes ao soerguimento de núcleos centrais pós-

cretáceos e correlato rebaixamento do nível de base regional (MAIA e BEZERRA, 

2014b; MAIA et al., 2010). 

Mas, conforme Maia e Bezerra (2014b), no tocante específico à 

participação tectônica nesse modelo explicativo, há divergências entre autores que 

propõem essa intumescência na escala do núcleo nordestino e outros que propõem 

a ocorrência de vários pontos (ou eixos) de elevação crustal, espacialmente 

relacionados com as principais direções tectônicas regionais. Assim, a partir de um 

soerguimento de origem poligênica, seriam desencadeados os processos de erosão 

linear seccionando os vales fluviais, originando vertentes que, submetidas à climas 

áridos, recuariam lateralmente mantendo suas altimetrias, interpretadas como 

paleosuperfícies (Figura 38) (MAIA et al., 2010). 

 

Figura 38 – Modelo de evolução - soerguimento seguido de aplainamento 

 
Fonte: Maia et al., 2010. 
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Contudo, problemas relacionados à ausência de dados geocronológicos, 

à dificuldade em estabelecer a correlação entre os ciclos de erosão e a 

sedimentação correlativa; à omissão de dados de reativação pós-rifte; e, 

sobremaneira, à dificuldade em estabelecer a identificação e a correlação das 

paleosuperfícies, colocaram esse modelo sob questionamento (PEULVAST e 

CLAUDINO-SALES, 2004; MAIA e BEZERRA, 2014b; MAIA et al., 2010). 

Com base nessas questões e sob influência da morfotectônica, 

reinterpretações evolutivas mais complexas vêm sendo feitas ao modelo de 

pediplanação, abordando os mecanismos de rifteamento e a história das bacias e a 

reativação cenozoica. Peulvast e Claudino-Sales (2004) propuseram a existência de 

3 superfícies: Sertaneja , Cenomaniana (Jaguaribe) e Infrapaleozoica (Ibiapaba) , 

com a existência de superfícies antigas situadas em cotas rebaixadas, o que 

contradiz a concepção clássica. 

A superfície de aplainamento infrapaleozoica , de idade pós-brasiliana, 

ocorre na Ibiapaba, no centro e à leste da bacia do Araripe, e em resquícios 

dispersos, principalmente no oeste e sul do Ceará. Equivalente à mais antiga 

superfície de aplainamento identificada no oeste africano (no entorno das bacias de 

Taoudeni e Voltaian), forma o maior contato discordante entre o embasamento e a 

cobertura pós-brasiliana (MATOS, 2000; PEULVAST e CLAUDINO-SALES, 2004; 

2003; PEULVAST et al., 2008). 

Especificamente na Ibiapaba, essa superfície é elevada a mais de 600 m 

a apenas 50 km da zona costeira e registra a mesma inclinação para oeste que a 

sobreposta cobertura arenítica do reverso que compõe o topo da Ibiapaba. Além 

disso, ela apresenta-se rebaixada por falhas (down-faulted) ao longo da ZCS, onde 

um segmento estreito, subjacente à um resquício preservado de arenito no graben 

de Santana do Acaraú, está arqueado abaixo do nível do mar  (PEULVAST e 

CLAUDINO-SALES, 2004). 

As altitudes elevadas e regulares do topo da Ibiapaba sugerem um 

soerguimento significativo da área, com um ligeiro aumento para o norte, 

possivelmente registrado na geometria do reverso da flexura marginal, mas as 

incertezas sobre a idade (sin ou pós-rifte), altitudes iniciais e geometria da superfície 

de aplainamento evitam qualquer avaliação precisa da velocidade deste 

soerguimento (PEULVAST e BÉTARD, 2015). 
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A altitude atual da superfície infrapaleozoica, exumada e erodida 

concomitante ao curso da inversão de relevo da borda da bacia do Parnaíba para 

dar lugar à superfície sertaneja, indica que essa região sofreu não apenas os 

movimentos diferenciais associados aos rejeitos, mas também a ação da flexura 

marginal a NE (CLAUDINO-SALES e PEULVAST, 2007; PEULVAST e CLAUDINO-

SALES, 2004). 

Conforme visto, a reativação mesozoica da ZCS produziu deformações no 

NO do Ceará, bem como no prolongamento dos grabens paleozoicos de Jaibaras e 

Ubajara (SZATMARI et al., 1987; DESTRO et al., 1994), registrado pela presença do 

Grupo Serra Grande no graben Ubajara. A reativação cretácica do graben Jaibaras 

parece ter sido acompanhada e seguida pelo rebaixamento em relação aos relevos 

vizinhos de um largo corredor no entorno do qual foi desenvolvida outra superfície 

de aplainamento, a superfície sertaneja , da mesma forma que aquela que se 

desenvolveu no entorno da Bacia Potiguar (CLAUDINO-SALES e PEULVAST, 

2007), a superfície infra-cenomaniana . 

Na superfície sertaneja  predominam os processos de dissecação sobre 

os de agradação gerando a expansão contínua do embasamento. A complexidade 

litológica associada dificulta sua caracterização geológica, todavia, é possível 

destacar a predominância de um substrato metamórfico variado onde a mineralogia 

das rochas, resultantes do metamorfismo que ocorreu no Proterozoico, controla a 

erosão diferencial que ocorreu no Cenozoico (MAIA e BEZERRA, 2014b). 

No processo de soerguimento flexural da região, fundamental para essa 

erosão diferencial cenozoica, as rochas gnáissicas e migmatíticas do SDMC, mais 

frágeis que as litologias da Ibiapaba, deram origem à essa superfície de 

aplainamento adjacente aos maciços cristalinos, ao passo que a superfície sertaneja 

foi sendo aperfeiçoada ou estendida em detrimento dos relevos elevados a partir do 

Cretácico Superior (CLAUDINO-SALES e LIRA, 2011; PEULVAST e CLAUDINO-

SALES, 2004), seja a partir da circudenudação dos maciços, seja pelo recuo da 

escarpa leste da Ibiapaba (Figura 39). 

Em síntese, a presença de uma superfície de aplainamento 

infrapaleozoica, provavelmente Cretácica, sin ou pós-rifte, em altitudes elevadas de 

partes remotas do ombro do rifte (a Ibiapaba), sugere que ao menos parte dessa 

área foi submetida a um soerguimento pós-rifte e que a superfície sertaneja foi 
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desenvolvida pelo encaixamento cíclico da recentemente aplainada faixa costeira 

(PEULVAST e CLAUDINO-SALES, 2004). 

 

Figura 39 – Evolução simplificada das superfícies de aplainamento 

 
Fonte: SRTM. Elaboração: Marcelo Moura-Fé, 2015. 

 

 

Vale frisar que a superfície sertaneja trunca litologias do Complexo 

Granja, da Unidade Canindé (Complexo Ceará), na área tectônica da Plataforma de 

Sobral; do Grupo Riacho Sairi, do Grupo Martinópole, predominante no setor norte, 

cujas litologias, situadas em meio à ocorrência de falhamento, apresentam-se 

morfologicamente ainda na forma de maciços. 

Contudo, no contato com a vertente leste da Ibiapaba, as litologias 

modeladas pela superfície sertaneja são diferentes. O Grupo Ubajara apresenta-se 

como uma unidade metassedimentar e o Grupo Jaibaras (Formação Pacujá, 

predominantemente), como uma unidade vulcanossedimentar, cujas características 

implicam, por exemplo, na resistência maior ou menor fisíco-quimica aos processos 

erosivos, e na diferenciação do contato geomorfológico da Ibiapaba com a superfície 

sertaneja, conforme será visto no item a seguir. 
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3.4.2 O Glint – A Cuesta 

 

Os relevos desenvolvidos nas bacias paleo-mesozoicas, ou seja, a 

Ibiapaba e as Chapadas do Araripe e do Apodi são as que melhor representam os 

eventos deformacionais pós-rifte (MAIA e BEZERRA, 2014b), a subsidência térmica 

e a flexura continental que soergueram essas regiões e que contribuiriam 

decisivamente para o processo de inversão de relevo ao longo do Cenozoico e que 

permanecem até hoje (PEULVAST e BÉTARD, 2013). 

Essa inversão de relevo se notabiliza, sobretudo, pelo fato de que as 

litologias do Grupo Serra Grande, que fazem contato com os terrenos antigos do 

Subdomínio Médio Coreaú, soerguidas em conjunto, resistiram com mais 

intensidade ao processo erosivo cenozoico, enquanto as rochas fragilizadas 

(gnáissicas e migmatíticas), falhadas e dobradas foram sendo erodidas, deixando 

em ressalto terrenos mais resistentes, tanto cristalinos quanto sedimentares 

(CLAUDINO-SALES e LIRA, 2011). 

Esse processo ocorreu de forma relativamente diferenciada no entorno 

leste da Ibiapaba, dotada de algumas características tectônicas, litológicas e 

morfológicas distintas do entorno norte, ao passo que o processo de inversão de 

relevo e a circudenudação correlata proporcionaram uma diferenciação em relação 

aos contatos das vertentes da Ibiapaba e da sua linha de escarpa à leste e norte, 

diferenciações de ordem morfoestrutural, sobretudo. 

A evolução estrutural da região vista anteriormente, estruturou a vertente 

norte da Ibiapaba com uma base formada por litologias cristalinas e não 

sedimentares, aplainando ainda os terrenos antigos do entorno e deixando em 

situação de relevo elevado, litologias dobradas em regime de compressão desde o 

processo de abertura oceânica (fase rifte) e que atualmente apresentam-se como 

maciços, especificamente os terrenos compostos pelas litologias quartzíticas da 

Formação São Joaquim , mais resistentes aos processos intempérico-erosivos 

(Figura 40). 

A evidência desse processo encontra-se na relação topografia/litologia: a 

erosão produziu a vertente abrupta esculturada no Grupo Serra Grande, 

caracterizada pela ocorrência da cornija arenítica no topo. Na parte basal da 

vertente, o SDMC, formado por terrenos dobrados, metarmofizados e plutonizados, 

apresenta-se dissecado e aplainado, geomorfologicamente na forma de uma 
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superfície de aplainamento, a superfície sertaneja. Entre ambos, perfazendo o 

contato com cotas altimétricas intermediárias, as superfícies soerguidas dissecadas 

do embasamento (Figura 41). Conjunto apresentado no capítulo inicial da tese. 

 

Figura 40 – Bloco diagrama do contato em glint da Ibiapaba – vertente Norte 

 
Fonte: SRTM. Elaboração: Marcelo Moura-Fé, 2015. Legenda: Serras do Umari, Gameleira e São 

Joaquim, modeladas nos quartzitos da Formação São Joaquim, Grupo Martinópole 
 

 

Figura 41 – Perfil do contato em glint da Ibiapaba 

 
Fonte: SRTM. Elaboração: Marcelo Moura-Fé, 2015. 

 

A existência de rochas cristalinas na vertente da Ibiapaba, sustentada no 

topo por rochas sedimentares define a existência de uma cuesta com contato de 

“glint”, conforme visto no capítulo 1, e demonstra a intensidade, bem como a 
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longevidade, do processo erosivo na área. A existência de contato entre cristalino e 

sedimentar ocorrendo na vertente, e não na base do relevo, demonstra ainda um 

maior grau de resistência das rochas sedimentares em relação às rochas cristalinas, 

isto significa que as rochas cristalinas foram rebaixadas para além do contato com o 

pacote sedimentar (CLAUDINO-SALES e LIRA, 2011). 

Por sua vez, o contato leste, embora de predomínio de litologias 

metamórficas, não apresenta o quadro tectônico verificado no setor norte, dotado de 

falhamento intenso, tampouco de litologias quartzíticas, mais resistentes aos 

processos intempéricos. O resultado é a ausência de maciços elevados em contato 

com a vertente leste da Ibiapaba, o qual se dá, sobremaneira, diretamente com a 

superfície sertaneja, tendo as superfícies soerguidas dissecadas como as feições de 

transição entre esses modelados. A exceção se dá no anfiteatro Ubajara, com a 

presença pontual de relevos cársticos junto à vertente da Ibiapaba, aspecto 

particular a ser discutido no próximo capítulo. 

Em suma, por conta dessas relações morfoestruturais, a Ibiapaba se 

define como um modelado de grande porte, dotado de altitudes situadas entre 814 e 

998 m no topo, com características cuestiformes, apresentando contatos à leste e ao 

norte com litologias cristalinas, típicos de um glint, formatando um quadro 

morfoestrutural singular no Ceará. 

O Mapa 7 apresenta o quadro morfoestrutural da área de estudo, com a 

espacialização das morfoestruturas apresentadas até aqui, bem como as demais, 

foco da análise dos próximos itens. 

 

3.4.3 Reverso da Ibiapaba 

 

A ampla superfície que perfaz o contato entre o topo da Ibiapaba e as 

porções ocidentais da bacia do Parnaíba, seguindo a conceituação geomorfológica 

de cuesta, é designada como reverso, a qual, de maneira geral, é uma ampla 

superfície estrutural dissecada, com altitudes situadas na faixa de 688 a 814 m, 

caracterizada por uma inclinação regional leste-oeste elaborada sobre as camadas 

areníticas superiores do Grupo Serra Grande, características diferentes das demais 

morfoestruturas analisadas aqui, justificando sua individualização.  
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Mapa 7 – Mapa Morfoestrutural 
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De maneira geral, o acamamento dos sedimentos paleozoicos do Grupo 

Serra Grande apresentam mergulhos regionais suaves para o centro da bacia, da 

ordem de 0,5º a 2º, enquanto na borda ocidental os mergulhos são mais fortes, da 

ordem de 4º a 5º (MESNER e WOOLRIDGE, 1964 apud PETRI e FÚLFARO, 1983), 

condicionados pelo soerguimento flexural da borda. 

Estruturalmente, a bacia sedimentar, per si, condiciona esse caimento 

topográfico geral a partir da sua borda oriental na direção do seu depocentro, cuja 

maior amplitude topográfica oriental se dá pelo soerguimento da Ibiapaba nos 

períodos sin (abertura oceânica) e, sobretudo, pós-rifte (flexura marginal). Esta é a 

condição básica dessa morfoestrutura. 

Como se sabe, os fatores morfoestruturais e seus reflexos 

geomorfológicos são condicionados por 2 aspectos fundamentais: a tectônica e a 

litologia (TRICÁRT, 1977), e esses aspectos parecem condicionar a macro-

topografia do reverso da Ibiapaba. 

Conforme visto no capítulo 1, a bacia do Parnaíba apresenta uma 

espessura média de 2 km da coluna sedimentar, acima de 3,5 km no depocentro 

(PEREIRA et al., 2012; SANTOS et al., 1984; VAZ et al., 2007). Com forma elíptica 

arredondada, cujo diâmetro maior é orientado no sentido NE-SO, por sua vez, 

condicionado pelo embasamento pré-cambrico, a bacia está inscrita em uma 

geometria hexagonal, derivada estruturalmente de tectônica linear, evidenciada 

pelos falhamentos, flexuras e lineamentos que deram origem a um mosaico de 

blocos escalonados (SANTOS e CARVALHO, 2009). 

Sob esta condição estrutural, o seu arcabouço estrutural exibe na sua 

porção oriental/meridional uma ampla banda de deformação em superfície e 

subsuperfície, associada com a interceptação da ZCS (PEREIRA et al., 2012), e a 

presença de blocos falhados de pequenos rejeitos (VAZ et al., 2007). Tais condições 

tectônicas podem promover exceções à inclinação geral da bacia da borda oriental 

na direção do centro em profundidade (em nível de embasamento), indo ao encontro 

do panorama topográfico específico do reverso. 

Nesse contexto, as camadas basais da bacia (conglomerados e arenitos 

do Grupo Serra Grande) são horizontalizadas ou ligeiramente inclinados para oeste, 

dispostas em discordância sobre as estruturas falhadas e erodidas, e intrusões 

relacionadas com a ZCS. O substrato metamórfico ou ígneo é, muitas vezes, 

profundamente resistente, como mostram os afloramentos de horizontes grosseiros 
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caulinizados abaixo da escarpa da Ibiapaba (por exemplo, Ubajara) (PEULVAST e 

BÉTARD, 2015; PEULVAST e CLAUDINO-SALES, 2003). 

Além do condicionamento relativo ao posicionamento estrutural da bacia, 

a alternância litológica de folhelhos e arenitos, características comuns do Grupo 

Serra Grande, parece ter contribuído para o entalhamento de diversos níveis 

topográficos (COSTA et al., 1979) no caimento geral do reverso. 

Obviamente que, além da arquitetura de fundo da bacia do Parnaíba e da 

influência litológica, o papel intempérico-erosivo deve ser considerado no 

aprofundamento das condições tectônicas e litológicas pré-existentes, sobretudo, no 

tocante ao desenvolvimento de vales fluviais de diferentes portes e perfis (Figuras 

42 e 43), os quais por sua vez, são fundamentais para o processo de escalonamento 

topográfico do reverso e setorização geomorfológica com o desenvolvimento de 

platôs (Figura 44), embutindo planaltos diacrônicos, vistos comumente no setor 

(Figura 45). 

 

Figura 42 – Amplo vale fluvial no reverso da Ibiapaba 

 
Leito do rio São Gonçalo, em Viçosa do Ceará. Foto: Marcelo Moura-Fé, Dez/2012. 
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Figura 43 – Leito fluvial escalonado no reverso da Ibiapaba 

 
Leito do riacho do Boi Morto, em Ubajara. Fonte: Marcelo Moura-Fé, Jul/2015. 

 

 

Figura 44 – Desenho esquemático do desenvolvimento de novos platôs 

 
Fonte: Diagrama de Jutson, 1914 apud Twidale, 2002.  
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Figura 45 – Planalto embutido no reverso da Ibiapaba 

 
Visão da Serra dos Borges (vide figura 9), distrito de Santo Antônio da Pindoba, Ibiapina (CE). Em 

primeiro plano, um nível topográfico inferior do reverso. Fonte: Marcelo Moura-Fé, Dez/2012. 
 

Fomentando o processo de dissecação linear dos rios, há que se ressaltar 

o papel da inversão de relevo ao longo do Cenozoico, o qual, conforme visto, 

rebaixou os terrenos cristalinos e pôs em sobressalto topográfico os depósitos 

sedimentares da Ibiapaba. É nesse contexto, por exemplo, que o rio Poti se instala, 

com o curso fluvial erodindo de forma vertical o Grupo Serra Grande para atingir o 

nível de base da superfície sertaneja. Dessa dinâmica surge o cânion do Poti 

(BARRETO e COSTA, 2014), exemplo mais significativo da incisão dos rios no 

reverso da Ibiapaba. 

 

3.4.4 Maciços e Inselbergues 

 

Estruturas deformacionais dúcteis e rúpteis impressas no embasamento 

são representadas por morfologias desenvolvidas em zonas de falhas herdadas da 

estruturação pré-cambriana na região Nordeste. Por exemplo, as zonas de 

cisalhamento exercem importante controle nas feições que incluem os maciços, 

cristas lineares e vales incisos compondo altos e baixos topográficos orientados 

segundo a direção dos trends estruturais (NE-SO e L-O) (MAIA e BEZERRA, 

2014b). 
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Existem várias evidências de que o relevo nas zonas de deformação é 

controlado por zonas de cisalhamento dúcteis e suas reativações, ao passo que dois 

aspectos são importantes para este controle. O 1º é exercido pela erosão 

diferencial , onde litologias mais resistentes à erosão originam sobressaltos 

topográficos. O 2º controle é dado pela reativação das zonas de cisalhamento , o 

qual tem gerado abatimentos e soerguimentos segundo os planos de deformação 

brasiliana dando origem a um relevo notoriamente marcado por trends de 

lineamentos estruturais (MAIA e BEZERRA, 2014b).  

Nas zonas de cisalhamento, a configuração litológica heterogênea 

disposta em faixas paralelas direcionadas segundo os planos de deformação e os 

sistemas de falhas e fraturas, condicionam os processos erosivos que passam a 

expressar no relevo as direções da foliação metamórfica e dos trends estruturais. 

Isso acontece porque nas zonas de cisalhamento pode ocorrer a ascensão de 

magma granítico e seu posterior deslocamento horizontal originando intrusões 

lineares (Figura 46) (MAIA e BEZERRA, 2014a; 2014b). 

 

Figura 46 – Intrusões graníticas e sua repercussão na morfologia 

 
Fonte: Maia e Bezerra, 2014a. 
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O resultado final da atuação da erosão é o desaparecimento do relevo e o 

retorno da crosta à sua espessura inicial, anterior ao evento deformacional. Entre 

outras coisas, isso implica que o substrato de subsuperfície aparecerá em superfície. 

Assim, a erosão de zonas de cisalhamento dúcteis pré-cambrianas conduz à 

progressiva exumação de maciços cristalinos, possibilitando, através da erosão 

diferencial, a formação de trends de lineamentos geomorfológicos dispostos em 

formas lineares positivas e negativas associadas aos planos de deformação 

brasiliana (Figura 47) (MAIA e BEZERRA, 2014a; 2014b). 

 

Figura 47 – Exumação nas zonas de cisalhamento 

 
Fonte: Maia e Bezerra, 2014a. Exumação nas Zonas de Cisalhamento evidencia as estruturas 
deformacionais de caráter dúctil de idade brasiliana. 

 

Assim, é importante destacar a natureza estrutural do relevo: seja através 

do controle exercido na erosão diferencial, em virtude da heterogeneidade litológica 

associada à zona de deformação dúctil e aos planos de foliação; seja através dos 

efeitos das reativações tectônicas (MAIA e BEZERRA, 2014a; 2014b). Além disso, 

relevos estruturais podem ser originados por mecanismos de erosão diferencial após 

a dissecação de uma superfície de aplainamento ou através de exumação de 

paisagens (PEULVAST et al., 2009). 
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Conforme visto, o processo de soerguimento do NO cearense, o qual 

soergueu em conjunto a borda NE da bacia do Parnaíba, proporcionou 

posteriormente a inversão de relevo que originou a Ibiapaba, além de pôr em 

condição evolutiva similar, outros modelados na região, dentre eles, todo o 

embasamento adjacente, composto de litologias de idades diversas num contexto 

tectônico de zona de cisalhamento.  

Ao curso do processo de soerguimento da região e de inversão de relevo 

em relação à cuesta da Ibiapaba, a ação dos processos erosivos sobre o 

embasamento pré-cambriano resultou no arrasamento das unidades litológicas mais 

tenras e no surgimento de testemunhos correspondentes a litologias mais 

resistentes (ANGELI et al., 1993), com maior destaque topográfico para os maciços 

quartzíticos, com litologias mais resistentes aos processos intempéricos-erosivos e 

estreitamente relacionados aos lineamentos NE-SO da região, cujo direcionamento 

se expressa morfologicamente, conforme visto no mapa 7 e nos itens anteriores. 

Vale frisar que os quartzitos são rochas metamórficas que apresentam 

alta resistência (TEIXEIRA et al., 2003) e que, assim como o granito, por exemplo, 

são moldadas por intemperismo em subsuperfície controlado por fratura, e 

particularmente tem sua alteração orientada pela umidade, campo de ação para a 

etchplanação (TWIDALE, 1993; VIDAL ROMANÍ e TWIDALE, 2010), processo 

fundamental na modelagem da paisagem. 

Além disso, de forma ampla, sabe-se que elevadas posições altimétricas 

coincidem com massas de litologias ígneas e rochas de alta metamorfismo (como os 

quartzitos puros da Formação São Joaquim), em contraponto com relevos 

rebaixados, esculpidos em rochas de baixo metamorfismo, que sugerem efeitos 

importantes do intemperismo químico (ROSS, 2013). 

Desse contexto evolutivo de erosão diferencial, resultaram os maciços 

estruturais quartzíticos do setor norte, orientados conforme o trend regional (NE-SO 

e secundariamente, L-O): serra do Umari (587 m), serra de São Joaquim (740 m), 

com uma crista principal quartzítica de aproximadamente 20 km de extensão e um 

arqueamento L-O na sua porção setentrional, e a serra da Gameleira (747 m), as 

quais formam um anfiteatro quartzítico “emoldurando” a superfície sertaneja no sopé 

do município de Viçosa do Ceará. Além destes, vale destacar ainda a serra da 

Ubatuba (787 m); o serrote do Pitimbu, uma feição de menor porte e que apresenta-

se fortemente modelada sobre estruturas dobradas, e a serra da Timbaúba (656 m); 
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além da ocorrência de outros maciços de menor porte e inselbergues (Figura 48) 

(MAIA e BEZERRA, 2014a; 2014b). 

 

Figura 48 – Maciços quartzíticos da área de estudo 

 
Fonte: SRTM. Elaboração: Marcelo Moura-Fé, 2015. Visualização do conjunto de maciços da área de 
estudo, elaborados sobre quartzitos, parcialmente em contato com a Ibiapaba, formando um 
“anfiteatro” quartzítico (contorno tracejado), com visão ampla desde a cidade de Viçosa do Ceará. 

 

Por sua vez, maciços relacionados ao controle das reativações das zonas 

de cisalhamento brasilianas e à erosão consecutiva, se pode atribuir a colocação em 

relevo dos granitos brasilianos de Chaval e da Meruoca (vide figura anterior), 

presentes ao longo da ZCS (CLAUDINO-SALES e PEULVAST, 2007). Desta forma, 

os modelados situados junto do lineamento Transbrasiliano podem ser definidos 

como linha de escarpas de falha (PEULVAST e CLAUDINO-SALES, 2003), contexto 

no qual podem ser inseridos os modelados do setor leste à vertente da Ibiapaba, 

associados a tal lineamento. 

O significativo processo de circudenudação dos maciços e de expansão 

da superfície sertaneja, correlatos ao desnudamento do ombro NO do lineamento 

Transbrasiliano (PEULVAST e CLAUDINO-SALES, 2003; 2002), são características 

fundamentais do entorno leste da Ibiapaba. 

Exemplo disso se deu com o granitoide Mucambo, correlato à suíte 

intrusiva Meruoca, o qual foi significativamente erodido, sendo reduzido 

morfologicamente a alguns inselbergues e um maciço arqueado, estreito, com cerca 
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de 600 m de altitude máxima - serra do Carnutim (ou do Mucambo); e nas partes sul 

e central do afloramento houve o desenvolvimento de um modelado suave, 

associado à superfície sertaneja (Figura 49). Possivelmente essa diferenciação 

tenha se dado em função de uma fraturação diferenciada nos setores e/ou maior 

resistência litológica/faciológica. 

 

Figura 49 – Maciços orientais da área de estudo 

 
Fonte: SRTM. Elaboração: Marcelo Moura-Fé, 2015. Visualização do conjunto de maciços orientais 
da área de estudo, elaborados sobre litologias granitoides, vulcânicas e metassedimentares, 
afastados da vertente leste da Ibiapaba, com visão ampla desde alguns setores dos municípios de 
Tianguá e Ubajara, por exemplo. Entre os maciços, diversos serrotes e inselbergues. 

 

Ainda no setor leste, tem-se o serrote Saquinho, pequeno modelado, 

profundamente dissecado, representante do vulcanismo de idade paleoproterozoica, 

situado ao lado da serra da Penanduba, que por sua vez, é constituída pela 

formação basal do Grupo Ubajara, a Formação Trapiá (arenitos e quartzitos 

conglomeráticos). 

Mais ao sul, a Formação Trapiá estende-se para SE, bordejando o flanco 

NO do granitoide Mucambo, com contato intercalado pelos termometamorfitos do 

Grupo Ubajara até o sopé da Ibiapaba, mais precisamente no contexto da ponta de 

São Benedito. Nessa 2ª ocorrência, apesar de se apresentar como parte da 

superfície sertaneja, há ocorrência de pequenos serrotes, provavelmente modelados 
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sobre as litologias mais resistentes da formação, assim como na serra da 

Penanduba. 

Em suma, o processo de circudenudação das morfologias associadas ao 

lineamento Transbrasiliano ao longo do entorno leste da Ibiapaba parece ter erodido 

cerca de 300-400 m de arenitos discordantes do Grupo Serra Grande e, pelo menos, 

400-500 m de rochas do embasamento (PEULVAST e CLAUDINO-SALES, 2003; 

2002). 

Se a erosão diferencial, agindo em consonância com a influência 

tectônica da reativação das zonas de cisalhamento, coloca em ressalto topográfico 

os maciços e cristas, um 3º tipo de modelado, estreitamente associado à esse 

contexto morfoestrutural, representa o resultado inverso, ou seja, o rebaixamento 

altimétrico, são os vales fluviais, cuja dinâmica erosiva está embutida no 

direcionamento da rede de drenagem regional. 

 

3.4.5 Rede de Drenagem Regional 

 

Os entornos norte e leste da Ibiapaba, correspondentes ao subdomínio 

Médio Coreaú da província Borborema, apresentam lineamentos com direções 

predominantes NE-SO e L-O, desenvolvidos sobre zonas de cisalhamento dúcteis 

pré-cambrianas (reativadas durante o Cretácico e o Cenozoico) e que originaram 

áreas arqueadas ou rebaixadas que, uma vez submetidas à erosão diferencial, 

formam um alinhamento de cristas ou vales com direções preferenciais conforme o 

trend estrutural (MAIA e BEZERRA, 2014b). 

Como se sabe, os relevos desenvolvidos em estrutura dobrada são 

variados, o que se deve: à diversidade das condições litológicas que se oferecem à 

erosão diferencial; à complexidade das condições tectônicas e à ação da erosão. 

Mas, dentro dessa diversidade existe uma característica fundamental, a presença de 

cristas e vales alinhados e paralelos (PENTEADO, 1978). Portanto, é comum que 

um relevo esculpido em antigas deformações dobradas, exumadas pela denudação, 

possa dar origem tanto a cristas geradas nos estratos mais resistentes, alinhadas e 

paralelizadas, quanto a vales formados nos estratos menos resistentes (PENHA, 

2003). 

Assim, desde as vertentes da cuesta da Ibiapaba, drenando o contato em 

glint com a superfície de aplainamento sertaneja, os vales fluviais apresentam 
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exatamente esse direcionamento preferencial NE-SO e, secundariamente, L-O (vide 

Mapa 8), num padrão de drenagem dendrítico no setor, o qual muda no baixo curso 

desses rios onde apresentam um padrão paralelo (CEARÁ, 2009b; 2009c), já no 

contexto dos afloramentos do Grupo Barreiras, limite norte da área de estudo. 

Vale frisar que o direcionamento estrutural NE-SO se aplica, inclusive, 

nas direções de abertura dos anfiteatros compartimentados nas vertentes da 

Ibiapaba, com maior destaque para os recuos erosivos daqueles situados na porção 

norte, os anfiteatros Sobradinho, Quatiguaba (sobretudo) e Araquém, mas menores 

que o amplo anfiteatro Inhuçu-Jaibaras (vide mapa 5 , no capítulo 1).  

Esse quadro hidrográfico resultante do trend estrutural se observa nas 

bacias dos rios Acaraú e Coreaú, sobremaneira, em relação ao direcionamento dos 

vales de 1ª, 2ª e até, em alguns setores, de 3ª ordem, principalmente, no setor norte, 

onde os cursos d’água estão embutidos entre as vertentes dos maciços quartzíticos, 

ocupando as porções anticlinais dos dobramentos da região (vide mapas 7 e 8 ). 

Contudo, o rio Coreaú foge um pouco desse padrão, ao apresentar uma 

direção S-N que, na porção setentrional da área, inflete para a direção SE-NO, 

coletando hierarquicamente as águas dos tributários vindos da Ibiapaba e entorno. 

Provavelmente, essa exceção se dê em função da maior capacidade de incisão 

linear do rio Coreaú, principal curso d’água da região, dotado de maior vazão em 

relação aos demais, o qual drena setores compostos por litologias antigas e mais 

tenras, quadro que possibilita o truncamento dos direcionamentos preferenciais dos 

lineamentos, principalmente no trecho de inflexão SE-NO. 

Porém, de maneira geral, os entornos leste e norte da Ibiapaba se 

apresentam como um considerável exemplo da configuração morfoestrutural 

disposta em alinhamento de cristas residuais que confinam a drenagem de 1ª ordem 

e orientam a dissecação dos modelados na direção NE-SO e L-O, conforme os 

lineamentos e o trend estrutural. 

Por sua vez, o mesmo quadro analítico não se aplica à cuesta da 

Ibiapaba e suas características particulares, onde a rede hidrográfica é classificada 

fundamentalmente em função do direcionamento das camadas sedimentares da 

bacia do Parnaíba. Todavia, vale ressaltar, conforme visto anteriormente na análise 

do reverso, o caimento L-O dos arenitos do Grupo Serra Grande são condicionados 

pela arquitetura do embasamento, incluindo a ocorrência de bloco, e pelo 

soerguimento da borda oriental da bacia, que originou a própria Ibiapaba. 
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Mapa 8 – Mapa de Direcionamento Estrutural da Rede de Drenagem 

 
Fonte: CPRM, 2003 e Imagem SRTM. Elaborado por Marcelo Moura-Fé, 2015. 
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Desta forma, a partir do direcionamento das camadas, a rede hidrográfica 

da Ibiapaba pode ser classificada conforme a clássica divisão geomorfológica 

(PENTEADO, 1978), com a ocorrência dos: 

• Rios consequentes ou cataclinais: seguem a inclinação das 

camadas (mergulho), são os mais comuns no reverso e 

acompanham o caimento para o centro da bacia do Parnaíba; 

• Rios subsequentes ou ortoclinais: são perpendiculares aos rios 

consequentes, cujo direcionamento pode se dar a partir da captura 

do seu leito por zonas setoriais de fraqueza litológica, indicadores 

dos patamares topográficos do reverso da Ibiapaba; 

• Rios obsequentes ou anaclinais: são afluentes de 2ª ordem e 

drenam no sentido oposto às camadas principais, ocorrentes no 

front da cuesta, geralmente são curtos.  
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4 MODELAGEM 

 

A história natural do planeta apresenta uma sucessão de padrões 

climáticos, com variações e implicações ambientais regionais e locais. A partir desse 

quadro, este capítulo irá se ater aos padrões climáticos pretéritos, a partir do período 

de morfogênese da Ibiapaba e identificados para a região, até o estabelecimento do 

paradigma climático atual e da correlata hidrografia associada. 

O conhecimento desse quadro hidroclimático, associado aos padrões 

geológico-geomorfológicos da região, derivam no quadro pedo-vegetacional, 

desenvolvido a partir da relação desses elementos naturais, sintetizado e 

compartimentado em diferentes paisagens morfopedológicas. Sobre tais paisagens, 

são identificados e analisados os principais processos modeladores atuais. 

A correlação desses elementos dinâmicos (pretéritos e atuais) com as 

feições morfoestruturais é sintetizada na análise das morfoesculturas da Ibiapaba, 

identificadas e analisadas no encerramento deste 4º capítulo. 

 

4.1 Breve História Climática 

 

4.1.1 Contexto Mesozoico 

 

Do Triássico ao Jurássico (Mesozoico inferior e médio), uma grande parte 

do que constituía o atual território brasileiro passou por uma fase 

predominantemente erosiva, e do Jurássico ao início do Cretácico, o clima global é 

tido como relativamente seco (TARDY e ROQUIN, 1998). 

Ao longo do Cretácico, climas mais úmidos foram a regra entre o 

Berriasiano e o Barremiano (Cretácico Inferior) (PETRI, 1983) e parecem ter 

permanecido entre o Aptiano e o Albiano na América do Sul (AZEVEDO, 2004). 

Contudo, climas secos são registrados nesse final do Cretácico Inferior, com a 

formação de evaporitos nas bacias interiores e costeiras, sobretudo (PETRI, 1983). 

Como se sabe, a alternância climática implica em variações eustáticas. 

Assim, no Cretácico houve o maior aumento eustático do nível do mar de todo o 

Fanerozoico, desencadeando um evento transgressivo de ordem global (ARAI, 

2000), o qual, associado e paralelo ao processo de abertura oceânica (fase rifte), 

inundou praticamente todas as bacias sedimentares da margem continental 
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brasileira, proporcionando a deposição de espessas camadas de evaporitos na 

maioria delas (ARAI, 2009), já num contexto de aridificação climática. 

Durante a denominada transgressão aptiana  (Figura 50) houve a 

entrada intermitente das águas do Atlântico Central e a deposição de camadas com 

influência marinha na maioria das bacias. No seu auge, o mar interior teria 

interligado os oceanos Atlântico Norte e Sul, até então desconectados, depositando 

uma megassequência de grande extensão geográfica. Em algumas bacias interiores 

(Parnaíba, Parecis e São Francisco), a sedimentação desta fase constitui a única 

sequência cretácea, como é a Formação Codó na bacia do Parnaíba, em sua porção 

não soerguida (ARAI, 2009), ou seja, fora do contexto geomorfológico da Ibiapaba. 

 

Figura 50 – Reconstituição paleográfica da transgressão aptiana  

 
Legenda: o  extremo nordeste do Brasil estava ainda ligado à África, mas as águas do Atlântico 
Central alcançaram o Atlântico Sul setentrional (NSA), através do seaway epicontinental que 
interligava as bacias de São Luís (D), Parnaíba (G) , Araripe (H) e Almada (I). As áreas em cor violeta 
representam as grandes bacias evaporíticas; o traço vermelho representa a barreira constituída pelo 
alinhamento Dorsal de São Paulo – Alto de Florianópolis (DSP); os círculos vermelhos (A – I) são as 
ocorrências da ecozona de subtilisphaera, que são sugestivas da influência tetiana; os amarelos (K – 
L) são registros de microficofloras tipicamente austrais; e o ponto azul (J) é a ocorrência de radiolários 
da Formação Areado. Grifo nosso . Fonte : Arai, 2009. 
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4.1.2 Evolução Cenozoica e o Paradigma Atual 

 

Desde o início do Cenozoico o clima da Terra vivenciou uma evolução 

significativa e complexa, com tendências graduais de aquecimento e resfriamento 

impulsionados por processos tectônicos, ciclos rítmicos ou periódicos conduzidos 

por processos orbitais, ciclicidade e mudanças climáticas rápidas e ainda, eventos 

climáticos transitórios e extremos (ZACHOS et al., 2001). 

Provavelmente, a maior complexidade climática registrada no Cenozoico 

não seja uma exclusividade dessa Era, mas sim, o reflexo da menor dificuldade no 

acesso à essa história paleoclimática se comparado ao Mesozoico e ao Paleozoico, 

cujos indicadores podem ter sido profundamente alterados, tornando inacessíveis (à 

luz tecnológica e científica atual) maiores detalhes de seus climas pretéritos. 

No Paleogênico, a Linha do Equador já estava próxima de sua posição 

atual e o clima global era quente e úmido, porém um período seco é registrado no 

Oligocênico, cujo quadro avança no Neogênico que, de maneira geral, apresentava 

um clima global menos úmido (TARDY e ROQUIN, 1998). 

A partir da metade do Neogênico (Miocênico superior) houve a 

aridificação acentuada do clima e o predomínio de uma fase de denudação intensa 

dos modelados, sujeitos às condições de clima árido e cobertura vegetal 

descontínua. No final do período Neogênico (Pliocênico) tem-se uma fase climática 

mais úmida (P>1.100 mm) (BÉTARD e PEULVAST, 2011).  

Durante o Pliocênico Superior e o Quaternário, períodos de predomínio 

árido ou úmido tornaram-se cada vez mais curtos e, por conseguinte, os processos 

morfológicos foram marcados por oscilações climáticas e eustáticas, com a 

alternância de períodos glaciais e interglaciais, com uma periodicidade regular da 

ordem de 100 Ka já a partir do Pliocênico médio (FOUCAULT, 1996). Ilustrando 

essa alternância, só no Pleistocênico são registradas 18 fases glaciais (PIRAZZOLI, 

1996; SHACKLETON, 1987).  

Nesse contexto, no Pleistocênico é registrado o penúltimo máximo glacial 

(AULER e SMART, 2001), com o retorno de condições mais secas que as atuais, 

com coberturas vegetais novamente descontínuas no Nordeste brasileiro (BÉTARD 

e PEULVAST, 2011). No consecutivo período interglacial houve a última 

transgressão marinha pleistocênica ao longo da costa brasileira, com depósitos de 

terraços marinhos datados de 117-110 Ka (BARRETO et al., 2002a). 
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O último máximo glacial (LGM = last glacial maximum) marca a passagem 

do Pleistocênico superior para o Holocênico e se notabiliza como um período de 

aumento da aridez (AULER e SMART, 2001). Dados de pólen marinho indicam a 

ocorrência de caatinga no Nordeste do Brasil no período 42-8,5 Ka A.P., refletindo 

condições semiáridas na maior parte do tempo (BEHLING et al., 2000). Assim, 

entende-se que o clima semiárido atual predomina desde o final do Pleistocênico 

(BÉTARD e PEULVAST, 2011). 

Qual a influência desse(s) quadro(s) climático(s) para o âmbito 

geomorfológico? Ao longo de um tempo relativamente curto, é difícil avaliar o papel 

do clima (local ou global) na condução dos processos erosivos. Todavia, 

considerando registros de sedimentação e mudanças climáticas ao longo dos 

últimos 13 Ma, Harris e Mix (2002) apontam para uma forte relação empírica entre a 

taxa de acumulação terrígena e o clima de uma determinada região, apoiando a 

hipótese de que a aridez favorece a erosão em larga escala, que no caso do 

Nordeste brasileiro, tem sido predominante desde o final do Pleistocênico. 

Contudo, apesar dos limitados dados paleoclimáticos disponíveis para o 

semiárido do Nordeste do Brasil, há evidências geomorfológicas e 

paleobioclimáticas que indicam que condições mais úmidas ocorreram no período 

pleistocênico-holocênico, relativizando esse predomínio climático semiárido. 

Wang et al. (2004) indicam a ocorrência de períodos úmidos intermitentes 

há 210 ka (Pleistocênico Médio), explicados pelo deslocamento mais ao sul da Zona 

de Convergência Intertropical, causando a expansão vegetacional e abrindo um 

corredor entre as florestas Amazônica e Atlântica, possivelmente recobrindo a 

Ibiapaba, a qual ainda apresenta espécies nativas desses biomas (Figura 51). 

Pulsos de sedimentação terrígena no Atlântico Equatorial verificados há 

cerca de 85 Ka (Pleistocênico Superior) também sugerem condições úmidas na 

região Nordeste (ARZ et al., 1998; 1999). 

Barros et al. (2011) apresentam 8 (oito) cenários paleobioclimáticos para 

os últimos 50 Ka em Minas Gerais (estado limítrofe à porção meridional da região 

Nordeste), ao passo que nos últimos 10 Ka se verifica o maior número de cenários 

onde há uma alternância de fases de predominância de umidificação e aridificação. 

Outro indicador apresentado por Behling et al. (2000) é o aumento do 

transporte de materiais terrígenos para o oceano Atlântico, com alta concentração 

de pólen e esporos de samambaias, especialmente durante intervalos relativamente 
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curtos, em torno de 40, 33 e 24 Ka A.P. (Pleistocênico Superior), que indicam 

períodos de maior precipitação, sendo que o clima mais chuvoso é encontrado a 

partir de 15.500 a 11.800 anos A.P. (final do Pleistocênico). 

 

Figura 51 – Árvores típicas das Matas Amazônica e Atlântica 

     
Copaíba , árvore típica da Floresta Amazônica e Embireira , típica da Mata Atlântica, respectivamente. 
Fonte: http://www.arvoresbrasil.com.br/?pg=lista_especies&botao_pesquisa=1. Acesso em: set/2015. 
Fotos : Marcelo Moura Fé, Dez/2012. Trilha do Parque Nacional de Ubajara. 

 

 

Apesar de se notabilizar como um período de aridez, o LGM permitiu uma 

expansão das florestas de montanha e matas ciliares, sugerindo condições 

climáticas frias e muito úmidas, com estações secas anuais curtas. O movimento 

anual consistente da ZCIT, a forte influência das frentes frias da Antártida e as 

mudanças da célula de alta pressão sobre o sul do Atlântico podem explicar o 

período glacial muito úmido no Nordeste do Brasil (BEHLING et al., 2000). 

Com base nos dados de isótopos de carbono, Pessenda et al. (2010) 

postulam que entre ~18 e ~10 Ka A.P. a vegetação arbórea foi dominante na região 

Nordeste, fato associado ao predomínio de climas úmidos. Na sequência, entre ~10 

Ka e ~4.500-3.200 anos A.P. houve uma expansão da caatinga devido a uma fase 

climática menos úmida / seca (Figura 52). 
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Figura 52 – Paleo-dinâmica climática-vegetacional simplificada 

 
Fonte: Pessenda et al., 2010.  Elaboração do desenho esquemático : Marcelo Moura Fé, 2015. 

 

Essa expansão da caatinga durante o Holocênico médio (~6 Ka A.P.) se 

deu no período em que a posição verão boreal da ZCIT foi mais ao norte do que 

hoje, decorrendo em uma fase seca que ocorreu na América do Sul como um todo 

(SERVANT et al., 1993). Reforçando esse quadro, entre 7.600 e 4.500 anos A.P. 

parece ter ocorrido o período mais quente do atual período interglacial, fase 

conhecida como o “ótimo climático”, quando a Terra estava, em média, 2 a 3ºC mais 

quente do que nos dias atuais (SANT’ANNA NETO e NERY, 2005). 

Depois desse período de expansão da caatinga, entre ~3.200-2.000 anos 

A.P. (Holoceno Tardio) até o presente, a tendência geral da evolução de clima é 

caracterizada por um deslocamento da ZCIT para o sul da América do Sul , onde 

registros de isótopos de carbono sugerem uma nova expansão florestal e uma fase 

mais úmida, com os eventos regionais secos apresentando-se menos frequentes, 

mas que continuariam afetando ocasionalmente a dinâmica vegetacional 

(PESSENDA et al., 2010; SERVANT et al., 1993). 

Neste quadro de predomínio de climas áridos alternados com a 

ocorrência de períodos climáticos mais úmidos (Quadro 6), geomorfologicamente 

tem-se a alternância de períodos de predomínio erosivo e etapas de maior 
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desenvolvimento dos processos pedogenéticos e expansão florestal, embora ambos 

os processos sejam perenes à revelia do predomínio climático, o que deve ser 

considerado no contexto morfoescultural da Ibiapaba e região. 

 

4.1.3 Hidroclimatologia Estabelecida 

 

O estabelecimento do atual padrão climático a partir do Holocênico tardio 

(3,2-2,0 Ka), associado à grande extensão territorial (1.540.827 km2) e à diversidade 

geográfica, configuraram o Nordeste do Brasil como uma região climatologicamente 

complexa, o que não se traduz em grandes diferenciações térmicas. Isso se dá pelo 

fato da região ser submetida à forte radiação solar, devido o ângulo de inclinação 

solar, o que gera a absorção de uma grande quantidade de energia pelos níveis 

inferiores da atmosfera (NIMER, 1977; 1979). 

A relativa homogeneidade dos índices de temperatura (médias anuais 

entre 26 e 28ºC) não se aplica à pluviosidade, que se distribui espacialmente, grosso 

modo, decrescendo do litoral para o interior, consequência da menor influência dos 

ventos alísios sobre as regiões mais interiores (NIMER, 1979), onde os relevos 

elevados constituem verdadeiras ilhas de exceção no contexto semiárido. 

O quadro delineado para o Nordeste aplica-se ao Ceará e à área de 

estudo, ou seja, um contexto climático geral onde há o predomínio de temperaturas 

médias do ar elevadas durante a maior parte do ano, resultando em uma pequena 

amplitude térmica anual, em contraponto com níveis de precipitação concentrados 

em períodos anuais específicos e com prolongamentos associados à topografia. 

Por conta de sua altimetria, situada entre 700 e quase 1.000 m na maior 

parte de sua extensão, em contraste à superfície sertaneja e suas cotas altimétricas 

que raramente ultrapassam 300 m, a Ibiapaba apresenta-se como uma típica 

“paisagem de exceção”, uma “ilha de umidade”, inserindo-se no contexto de 

excepcionalidade natural das serras úmidas. 

O fator altitude determina uma diferenciação climática básica, que varia 

dependendo de características locais, mas que está posta e que contribui para 

colocar a Ibiapaba e a superfície sertaneja em planos naturais distintos, 

determinando ainda, junto com as condições geológicas e geomorfológicas, as 

diferenciações básicas nas redes hidrográficas de ambos os domínios. 
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Quadro 6 – Síntese da evolução climática meso-cenozoica 

EVOLUÇÃO CLIMÁTICA MESOZOICA/CENOZOICA  

Éon Era Período Época Andar Idade 
(Ma) Padrão Climático Reflexos Geomorfológicos e Pedo-vegetacionais 

Fanerozoico 

Cenozoico 

Quaternário 

Holocenico 

 

0,0117 

- Último máximo glacial (LGM) 
marcando a passagem do 
Pleistocênico para o Holocênico.  
 
- Período de estabelecimento do 
predomínio climático semiárido atual 
desde o final do Pleistocênico. 

 
- 3,2-2,0 Ka (Holocenico Tardio) até o presente: tendência climática associada ao deslocamento da ZCIT 
para a América do Sul / região Nordeste do Brasil, com variação da penetração meridional anual e 
alternância de anos mais ou menos chuvosos; 
- 10 Ka e 4,5-3,2 Ka: fase climática seca e expansão da caatinga; 
- 7,6-4,5 Ka: período mais quente do atual período interglacial (ótimo climático); 
- 42-8,5 Ka: período geral de estabelecimento da caatinga no NE desde o último período glacial e início do 
Holocênico, refletindo, na maior parte do tempo, condições semiáridas; 
- Período de aumento da aridez e favorecimento da erosão dos modelados em larga escala. 

Pleistocenico 

 

2,58 

Período interglacial e última 
transgressão marinha pleistocênica na 
costa brasileira (pleistocênico médio 
ao superior) 

 
- 18 e 10 Ka: predomínio de climas úmidos e ocorrência de vegetação arbórea no NE brasileiro; 
- 15,5-11,8 Ka (final do Pleistocênico superior), clima mais chuvoso; 
- 40, 33 e 24 Ka (Pleistocênico superior): períodos de maior precipitação; 
- 85 Ka: condições úmidas no Nordeste do Brasil; 
- 210 ka (Pleistocênico médio): períodos úmidos intermitentes, expansão florestal e ocorrência de um 
corredor entre as florestas Amazônica e Atlântica, com a Ibiapaba inserida. 

 Ocorrência do penúltimo máximo 
glacial (início do Pleistocênico) 

Condições mais secas que as atuais, com coberturas vegetais descontínuas no Nordeste brasileiro. 

Neogenico 
Pliocenico 

 

5,33 

Registro de períodos de predomínio 
áridos ou úmidos cada vez mais 
curtos 

Processos morfoesculturais e morfodinâmicos marcados por oscilações climáticas e eustáticas. 

 Fase climática mais úmida Fase de desenvolvimento pedo-vegetacional da Ibiapaba e região. 
Miocenico  23,03 Processo de aridificação climática Fase de denudação dos modelados sujeitos às condições de clima árido e cobertura vegetal descontínua. 

Paleogenico 

Oligocenico  33,9 Ocorrência de período seco  
Eocenico  56,0 

Clima global quente e úmido 
Período favorável à laterização na região NE do Brasil. 

Paleocenico 
 

66,0 
Período de maior aprofundamento dos solos e desenvolvimento da cobertura vegetal na Ibiapaba, modelado 
em processo de soerguimento pós-cenomaniano. 

Mesozoico 

Cretácico 

Superior 

Maastrichtiano 72,1 

  

Campaniano 83,6 
Santoniano 86,3 
Coniaciano 89,8 
Turoniano 93,9 

Cenomaniano 100,5 

Inferior 

Albiano 113 
Transição para condições climáticas 
mais áridas 

- Ocorrência da Transgressão Marinha Aptiana, associada ao processo de Abertura Oceânica (estágio rifte), 
inundação das bacias sedimentares costeiras e interiores e deposição de evaporitos. 
- Deposição da 5ª e última supersequência (idade cretácica) da bacia do Parnaíba / Formação Codó 
(composta por evaporitos associados à transgressão aptiana). 

Aptiano 125 

Barremiano 129,4 
Ocorrência de períodos de climas 
mais úmidos 

 
Hauteriviano 132,9 
Valanginiano 139,8 
Berriasiano 145 

Jurássico 
Superior  163,5 

Clima global relativamente seco 

Período predominantemente erosivo. 

Médio  174,1 
Inferior  201,3 

Triássico 
Superior  237 

 Médio 247,2 
Inferior 252,1 

Elaboração: Marcelo Moura Fé, 2014. 
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O quadro hidroclimático atual da área deriva do contexto paleoclimático 

apresentado resumidamente nos itens anteriores, notadamente a partir do 

Holocênico Tardio, com o estabelecimento da forte vinculação com a atuação (maior 

ou menor) da Zona de Convergência Intertropical sobre a região Nordeste, o 

principal sistema sinótico gerador de precipitação, mas não o único. 

 

4.1.3.1 Sistemas Sinóticos Geradores de Precipitação 

 

A precipitação executa um papel de protagonista no campo climatológico 

e geomorfológico, exercendo, no primeiro caso, uma forte influência, quando não 

condicionando os demais parâmetros climáticos. Desta forma, torna-se adequado 

conhecer quais são os sistemas que, relacionados aos fatores geográficos regionais 

e locais, geram as chuvas na região.  

Basicamente são 3 sistemas sinóticos que regem a circulação atmosférica 

tanto na região da Ibiapaba e no Ceará como um todo: a Zona de Convergência 

Intertropical, as Frentes Frias e os Centros de Vorticidade Ciclônica (CEARÁ, 1992). 

A Zona de Convergência Intertropical  (ZCIT - Figura 53) pode ser 

definida como uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial, formada 

principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte (ventos de 

NE) com os ventos alísios do hemisfério sul (ventos de SE), em baixos níveis (o 

choque entre eles faz com que o ar quente e úmido ascenda e provoque a formação 

de nuvens), resultando em intensa atividade convectiva e precipitação. É o fator 

mais importante na determinação da intensidade das chuvas na parte setentrional do 

Nordeste, incluindo a Ibiapaba. Normalmente, migra sazonalmente de sua posição 

mais ao norte (~14°N) em agosto-outubro, para posições mais ao sul, ~2-4°S, de 

fevereiro a abril (FERREIRA e MELLO, 2005; ZANELLA, 2005). 

O 2º sistema causador de chuvas está ligado à penetração de frentes 

frias  até as latitudes tropicais entre novembro e janeiro, que são bandas de nuvens 

organizadas formadas na região de confluência entre uma massa de ar frio (mais 

densa) com uma massa de quente. A massa de ar frio penetra por baixo da quente 

como uma cunha e faz com que o ar quente e úmido suba, formando nuvens e as 

chuvas (FERREIRA e MELLO, 2005). 

Os centros de vorticidade ciclônica  ou vórtices de altos níveis (VCANs 

– 3º sistema sinótico) que penetram no Nordeste formam-se no oceano Atlântico, 
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principalmente entre novembro e março. Sua trajetória normalmente é leste-oeste, 

com maior frequência entre janeiro e fevereiro, com tempo de vida variando, em 

média, entre 7 a 10 dias (FERREIRA e MELLO, 2005). 

 

Figura 53 – Imagens de nuvens associadas à ZCIT 

 
 Fonte: Imagens do satélite Meteosat-7 In: Ferreira e Mello, 2005. 

 

Além desses sistemas principais, outros sistemas de menor escala atuam 

na região: linhas de instabilidade, complexos convectivos de mesoescala, ondas de 

leste, bem como as influências do El Niño e da La Niña, além das brisas marítima e 

terrestre que incidem com mais frequência na zona litorânea (CEARÁ, 1992). 

As linhas de instabilidade  são bandas de nuvens formadas ao longo da 

costa, normalmente do tipo cumulus e organizadas em forma de linha. Sua formação 

se dá a partir de uma grande quantidade de radiação solar e do desenvolvimento de 

nuvens que atingem um número maior à tarde e no início da noite, quando a 

convecção é máxima, com consequentes chuvas (CEARÁ, 1992; FERREIRA e 

MELLO, 2005). Este sistema atua em amplas faixas setentrionais do Ceará, 

alcançando a Ibiapaba (Figura 54), distante cerca de 50 km do litoral. 

Os complexos convectivos de mesoescala  (CCMs) se formam em 

função de condições locais favoráveis (relevo, temperatura e pressão etc.). 

Provocam chuvas fortes, de curta duração, normalmente acompanhadas de fortes 

rajadas de vento. Formam-se no período noturno, num um ciclo de vida entre 10 e 

20 horas, (FERREIRA e MELLO, 2005). Eles alcançam a Ibiapaba (Figura 55). 
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Figura 54 – Atuação da linha de instabilidade 

 
Fonte: Imagem do satélite Meteosat-7 In: Ferreira e Mello, 2005. 

 

 

Figura 55 – Atuação dos CCMs  

 

Fonte: Imagem do satélite Meteosat-7 In: Ferreira e Mello, 2005. 
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As ondas de leste  se formam no campo de pressão atmosférica, na faixa 

tropical, e se deslocam desde a costa da África até o litoral leste do Brasil, se 

estendendo desde o Recôncavo Baiano até o litoral do Rio Grande do Norte. 

Quando as condições oceânicas e atmosféricas estão favoráveis, também provocam 

chuvas no Ceará entre junho e agosto, principalmente na parte centro-norte 

(FERREIRA e MELLO, 2005). 

Por sua vez, o fenômeno "El Niño " é um sistema oceânico-atmosférico 

que se desenvolve sobre a bacia do oceano Pacífico, entre a Indonésia e a América 

do Sul, e que resulta no aquecimento acima do normal das águas oceânicas. 

Ocorrendo em intervalos de aproximadamente 3 a 5 anos, tem sido um dos sistemas 

responsáveis pela ocorrência de baixos índices pluviométricos no Ceará (FERREIRA 

e MELLO, 2005; ZANELLA, 2005). 

Por sua vez, quando as águas do Atlântico Norte estão mais frias que o 

normal, o sistema de alta pressão do Atlântico Norte (La Niña ) e os alísios de NE 

intensificam-se. Se no mesmo período o Atlântico Sul estiver mais quente que o 

normal, o sistema de alta pressão do Atlântico Sul e os alísios SE enfraquecem. 

Este padrão favorece o deslocamento da ZCIT para posições mais ao sul do 

Equador, propiciando a ocorrência de anos normais, chuvosos ou muito chuvosos 

para o Ceará (FERREIRA e MELLO, 2005). 

 

4.1.3.2 Parâmetros e Tipologia Climática 

 

Sob a influência desses sistemas sinóticos, os índices pluviométricos do 

Ceará apresentam uma característica fundamental: a sua irregularidade, que 

abrange as dimensões temporais e espaciais. 

No tocante ao tempo, as precipitações concentram-se no 1º semestre do 

ano. Com relação ao espaço, o predominante semiárido cearense apresenta índices 

pluviométricos irregulares e baixos com setores de exceção: o litoral, em função da 

proximidade e influência do oceano Atlântico, e as serras úmidas, em função de 

suas altitudes e seu posicionamento geográfico em relação à direção dos ventos, 

configurando-se como setores dotados dos melhores índices pluviométricos. 

Assim como no restante do Estado, guardadas as particularidades, a 

Ibiapaba apresenta duas estações bem distintas. Uma estação chuvosa, que 

começa em dezembro e declina em maio, com a ocorrência de precipitações 
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bastante irregulares, e o restante do ano, com o predomínio de uma estação seca, 

com o predomínio da estiagem pluviométrica. 

Essa variabilidade se dá, sobremaneira, em função da atuação (ou não), 

da ZCIT. Quando este sistema sinótico atua, as chuvas ocorrem, o que se dá 

principalmente entre fevereiro e abril. Contudo, na maior parte do ano, o Ceará fica 

sob a ação do Anticiclone do Atlântico Sul, responsável pela estabilidade do tempo, 

o que resulta num período de estiagem prolongado (ZANELLA, 2005). 

Com base na dinâmica dos parâmetros climáticos e nas suas 

características geográficas, a Ibiapaba e sua região de entorno apresentam os 

seguintes tipos climáticos (Figura 56): 

a) Clima tropical subquente úmido : setor com índices pluviométricos 

superiores a 1.350 mm anuais e temperatura média inferior a 22ºC, 

ocorrente na cimeira da Ibiapaba, englobando as sedes municipais de 

São Benedito e Guaraciaba do Norte; 

b) Clima tropical quente úmido : presente em setores elevados da 

Ibiapaba, próximos ao topo, no município de Ibiapina, bem como no 

entorno imediato de parte da vertente leste (município de Graça), com 

índices pluviométricos superiores a 1.350 mm anuais e temperatura 

média maior que 22ºC; 

c) Clima tropical quente subúmido : ocorre no reverso, no setor N da 

Ibiapaba e no seu entorno leste e norte, com índices pluviométricos 

entre 1000 e 1350 mm anuais e temperaturas superiores a 24ºC, 

englobando os municípios de Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, 

Frecheirinha, Mucambo e Pacujá; 

d) Clima tropical semiárido brando : faixa central da superfície sertaneja 

e no setor mais distal do reverso da Ibiapaba (Carnaubal), onde os 

índices pluviométricos variam entre 850 e 1000 mm anuais, com 

médias térmicas superiores a 24ºC; 

e) Clima Tropical semiárido : ocupa grande parte do interior do Ceará, 

mas apenas uma faixa reduzida na porção NE da área, nos municípios 

de Moraújo e Coreaú, onde a quantidade de chuvas é menor que 850 

mm anuais e a temperatura é maior que 26ºC. 
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Figura 56 – Tipologia climática do Ceará e da região da Ibiapaba 

 
Fonte: Dados da FUNCEME, organizados por Elisa Zanella. In: Silva e Cavalcante, 2004. 

 
 

Os setores mais elevados da Ibiapaba apresentam médias de 

precipitação acima de 1.350 mm anuais, o que se dá pela altitude per si e pelo 

posicionamento da vertente leste. Os ventos, ao encontrarem a vertente oriental, 

que funciona como uma barreira topográfica, são forçados a se elevarem, formando 
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uma intensa nebulosidade e dando origem às chamadas chuvas orográficas, 

possibilitando condições de pluviosidade locais mais favoráveis tanto nas áreas de 

topo quanto nas áreas que as circundam. Por sua vez, as vertentes localizadas à 

sotavento não são favorecidas por esse fenômeno, ao passo que os ventos ao 

“descerem” o reverso da Ibiapaba tornam-se mais secos (ZANELLA, 2005). 

Exemplo disso é que, na localidade de Santo Antônio da Pindoba, situada 

na porção mais distal (à oeste) do reverso, a média anual é de 739,2 mm de 

precipitação, ao passo que em Ibiapina, situada a 885 m de altitude, a média é de 

2.176,8 mm (FONZAR, 1981), representando 294% a mais. 

 

4.1.3.3 Rede Hidrográfica 

 

As características climáticas apresentadas, caracterizadas sobremaneira 

pela sazonalidade das precipitações, mantêm uma relação direta com o 

comportamento fluvial, onde a distribuição espaço-temporal das chuvas associada 

às características topográficas, geomorfológicas e geológicas condicionam a rede 

hidrográfica da área. 

Como o modelado mais elevado, a Ibiapaba configura-se como o principal 

divisor de águas, condicionando os limites das bacias hidrográficas da região. Sob 

esse princípio geomorfológico básico, os maciços também exercem um papel 

considerável no delineamento das sub-bacias, sobretudo no setor norte. 

Basicamente, a rede hidrográfica da área apresenta um direcionamento 

NE-SO e L-O, em consonância e condicionado pelos lineamentos tectônicos 

herdados do Ciclo Brasiliano e retrabalhados na reativação mesozoica. Contudo, há 

exceções, primeiro, com relação ao rio Coreaú, que apresenta um direcionamento S-

N; a segunda se dá na bacia do rio Parnaíba, que ocupa do topo ao reverso da 

Ibiapaba e tem suas águas drenadas na direção L-O, para o leito do rio Parnaíba. 

Componente importante da análise geomorfológica de qualquer região, as 

bacias hidrográficas serão tratadas com maior ênfase no item a seguir. 
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4.1.3.3.1 Bacias hidrográficas e águas superficiais 

 

As 3 (três) principais bacias hidrográficas que compõem a área de estudo, 

bem como as informações básicas sobre a hidrogeologia e os aquíferos verificados, 

são apresentadas no Mapa 9 – Mapa dos Recursos Hídricos . 

 

Bacia do rio Parnaíba - Ocupando áreas do Piauí e Ceará, é composta 

pelas sub-bacias dos rios Macambira, Longá e Pirangi e Poti, principal rio desta 

bacia no Ceará e que possui cerca de 192,5 km de extensão. Junto com a bacia do 

rio Longá, cobrem uma área de 16.761,78 Km2, 12% do território cearense (CEARÁ, 

2009a; ZANELLA, 2005). 

Com nascentes em terrenos do embasamento cristalino no Ceará, o rio 

Poti se inflete para oeste, superimpondo-se ao Grupo Serra Grande e outras 

unidades litoestratigráficas da bacia sedimentar do Parnaíba morfologicamente 

como o boqueirão do Poti, drenando a partir de então terrenos sedimentares 

(CEARÁ, 2009a) no território piauiense. 

A partir do topo da Ibiapaba, sua rede hidrográfica acompanha, de 

maneira geral, o caimento topográfico geral do reverso da Ibiapaba, apresentando 

um padrão subdendrítico (CEARÁ, 2009a) com rios consequentes e, secundária e 

setorialmente, subsequentes, indicadores dos patamares topográficos do reverso. 

 

Bacia do rio Coreaú  - Localizada na porção NO do Estado, é delimitada 

ao sul e oeste pelas bacias Parnaíba e Acaraú, à leste pela bacia do Acaraú e ao 

norte pelo Atlântico. Esta bacia é composta pelo rio Coreaú e seus tributários, além 

de microbacias que se abrem diretamente para o Atlântico, perfazendo uma área 

total de 10.633 km2, 7% do território cearense (CEARÁ, 2009b). 

A partir da vertente leste da Ibiapaba, sua rede de drenagem tem um 

direcionamento inicial para NE, mudando aos poucos para N. Seu divisor de águas 

na Ibiapaba corresponde aos anfiteatros Ubajara e Ibiapina, com a origem de 

diversos riachos obsequentes que, mais adiante, se juntam ao leito do rio Coreaú. 
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Mapa 9 – Mapa dos Recursos Hídricos 

. 
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Por sua vez, a vertente norte da Ibiapaba, a partir dos setores adjacentes 

ao topo, apresenta o outro segmento do alto curso dos riachos da bacia do Coreaú. 

A partir dos anfiteatros Araquém, Quatiguaba e Sobradinho, os respectivos cursos 

d’água tomam direcionamento SO-NE, no contexto da superfície sertaneja, 

condicionados pelos maciços quartzíticos, coletando águas das vertentes destes 

modelados e ocupando os resquícios das anticlinais dos dobramentos do SDMC, até 

alcançar o rio Coreaú em seu médio e baixo cursos. 

 

Bacia do rio Acaraú  - Limitando-se a oeste e Sudoeste, 

respectivamente, com as bacias do Coreaú e do Poti-Longá; e a leste e sudeste com 

as bacias do Litoral e do Curu, ocupando uma área de 14.423 km2, cerca de 10% do 

território cearense (CEARÁ, 2009c). Seu rio principal é o rio Acaraú, com uma 

extensão de 315 km, predominantemente no sentido SO-NE, apresentando padrão 

dendrítico no alto e médio cursos, e paralelo no baixo curso (CEARÁ, 2009c; 

ZANELLA, 2005).  

Seus divisores de água na região estudada são dois. O 1º, a partir de 

leste, nos setores mais elevados da Ibiapaba, da linha de cumeada na direção da 

superfície sertaneja, mais precisamente, nos setores geomorfológicos da ponta de 

São Benedito, do anfiteatro Inhuçu-Jaibaras e da ponta de Guaraciaba. O 2º, ao 

norte, se dá em meio ao domínio geomorfológico da superfície sertaneja.  

 

4.1.3.3.2. Aquiferos e águas subterrâneas 

 

Os recursos hídricos subterrâneos apresentam uma relação direta com o 

substrato geológico e as atuais condições climáticas, sobretudo as precipitações. De 

maneira geral, são subdivididos em terrenos cristalinos e sedimentares. Os 

aquíferos sedimentares possuem porosidade primária e nos terrenos arenosos uma 

elevada permeabilidade que se traduz em unidades geológicas com condições 

ideais de armazenamento e fornecimento de água. Por sua vez, os aquíferos 

cristalinos (fissurais) apresentam um baixo potencial, pois as suas zonas de fraturas 

são os únicos segmentos possíveis da ocorrência de água nestas rochas do 

embasamento cristalino. A recarga destas fraturas se dá através dos rios e riachos 

encaixados nestas estruturas, o que ocorre somente no período de concentração 

das chuvas (ZANELLA, 2005). 
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Atrelados às litologias aflorantes e importantes para o seu processo de 

intemperização, a área delimitada para estudo apresenta os seguintes aquíferos: 

 

Aquífero Serra Grande  – A bacia sedimentar do Parnaíba constitui uma 

das maiores reservas de águas subterrâneas do Nordeste brasileiro. O caráter 

cíclico da sedimentação proporcionou a existência de espessos aquíferos como os 

arenitos da Formação Cabeças e do Grupo Serra Grande, capeados 

respectivamente, pelas Formações Longá e Pimenteiras, com seções mais argilosas 

e impermeáveis (COSTA et al.,  1979). 

Em específico, os sedimentos do Grupo Serra Grande são constituídos 

por arenitos conglomeráticos, os quais, normalmente, apresentam um potencial 

médio sob o ponto de vista da ocorrência de água subterrânea. Nesse aquífero, a 

drenagem é convergente para o centro da bacia, nas bordas a drenagem é 

divergente, originando as fontes no sopé das escarpas da vertente leste da cuesta. 

Aliás, o excedente hídrico é eliminado por diversos pontos de água (surgências) 

existentes na Ibiapaba, mantendo o equilíbrio (STAMFORD et al., 1981). 

 

Aquífero Aluvionar  - representados por sedimentos areno-argilosos 

recentes, que ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que 

drenam a região. Normalmente, a alta permeabilidade desses terrenos arenosos 

compensa as pequenas espessuras, produzindo vazões significativas (STAMFORD 

et al., 1981). 

Aquífero Barreiras  - a Formação Barreiras caracteriza-se por uma 

relativa variação faciológica, com intercalações de níveis mais e menos permeáveis, 

o que lhe confere parâmetros hidrogeológicos diferenciados, de acordo com o 

contexto local. No contexto regional esta unidade não pode ser considerada um 

aquífero e sim, um aquitardo, ou seja, uma formação geológica que possui 

porosidade e permeabilidade baixas, transmitindo a água lentamente (BRANDÃO, 

1995).  

Aquífero Fissural  - O caráter geralmente impermeável dessas rochas 

combinado ao relevo propício a regimes torrenciais, além de uma difusa drenagem 

superficial, são fatores absolutamente desfavoráveis à fixação da água no subsolo 

da superfície sertaneja. 

 



160 
 

4.2 Paisagens Morfopedológicas 

 

Os diferentes padrões climáticos que se sucederam desde o período de 

soerguimento da Ibiapaba e do embasamento adjacente na região NO do Ceará 

(início cenomaniano e término eocênico / 100-56 Ma) pelo processo de flexura 

marginal (estágio pós-rifte), até hoje, atuaram no intemperismo e erosão das 

morfoestruturas da região, modelando-as de formas diferenciadas, a partir das suas 

respectivas características geológicas e geomorfológicas. 

No processo de modelagem, de maneira geral, pedogênese e 

morfogênese atuam simultaneamente (QUEIROZ NETO, 2011), ao passo que a 

pedogênese pode ser considerada como um fator intrínseco à morfogênese, 

modificando as características superficiais da litosfera e influenciando os 

mecanismos fundamentais de evolução do relevo (TRICÁRT, 1968). 

Sobre essa premissa, a teoria da etchplanação  de evolução do relevo 

(BÜDEL, 1982) apresenta o papel e a importância dos processos geoquímicos e 

pedológicos na evolução geomorfológica através das relações intrínsecas entre 

morfogênese e pedogênese. Para esse modelo evolutivo, nas regiões tropicais o 

intemperismo químico age de forma intensa, permitindo o desenvolvimento do manto 

de intemperismo através da decomposição das rochas sãs e a perda de massa 

litosférica em decorrência da saída de elementos do sistema intemperizado em 

solução na água subterrânea (ÁTILA e CARVALHO, 2012). 

Sabe-se que a zona de ocorrência da água subterrânea é uma região 

onde é iniciada a maioria das formas de relevo, pois a água subsuperficial é o 

principal meio das reações do intemperismo químico, redistribuindo ou eliminando 

elementos das vertentes (KARMANN, 2003; QUEIROZ NETO, 2000). Ao movimento 

lateral da água na subsuperfície dá se o nome de escoamento subsuperficial, que 

afeta diretamente a erodibilidade dos solos, antecedendo ou acelerando processos 

erosivos superficiais e influenciando no transporte de minerais em solução 

(FLORENZANO, 2008; QUEIROZ NETO, 2000). 

Sendo assim, na análise morfodinâmica da paisagem sob o viés da 

etchplanação é imprescindível analisar o processo de pedogênese e sua correlação 

com a ação da morfogênese, ambos amplamente associados com o quadro 

hidroclimático.  
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Na área de estudo, a superfície sertaneja apresenta diversas classes de 

solos, derivadas da distribuição espaço-temporal irregular das precipitações, 

associada às características topográficas e à predominância de litologias antigas. 

Por outro lado, na Ibiapaba e nos maciços mais elevados verifica-se uma maior 

homogeneidade litológica e altimétrica para cada caso, com níveis mais elevados e 

espacialmente uniformes dos índices pluviométricos, por conseguinte, tem-se uma 

menor diversificação dos solos, os quais, por outro lado, apresentam, de maneira 

geral, perfis mais profundos e solos mais desenvolvidos, oriundos de processos de 

intemperismo químico e de maior atividade bioclimática, em relação à rebaixada 

topograficamente superfície adjacente. 

A correlação dessas premissas básicas com as demais características 

naturais e específicas decorre no quadro pedológico da região (Mapa 10 – Mapa 

Pedológico ). Por sua vez, o predomínio de condições de semiaridez - 

predominantes desde o final do Pleistocênico, faz com que a vegetação apresente 

um caráter fisionômico dominado pela perda de folhas durante o período de 

estiagem (caducifolia) e outras adaptações morfológicas e fisionômicas relacionadas 

ao período de estiagem pluviométrica. 

As unidades vegetacionais correlatas a tais condições climáticas são a 

caatinga, o carrasco e a mata seca (PEREIRA e SILVA, 2005). Por outro lado, nos 

setores mais úmidos, tem-se a presença de formações vegetais diferenciadas, de 

maior porte e mais adensadas, a mata úmida e a mata ciliar. Essas formações 

distintas de vegetação se alternam à medida que as condições de relevo, clima e 

solo são diversificadas. 

Assim, partir de critérios morfopedológicos, foi realizada a 

compartimentação da área de estudo em diferentes paisagens, com a finalidade de 

diagnosticar qualitativamente os setores onde o somatório das características 

naturais indica tendência atual para aprofundamento dos solos e/ou modelagem das 

formas. Essas paisagens, denominadas com base no fator que mais fielmente 

expressa a soma das condições naturais, a vegetação, são apresentadas no Mapa 

11 – Mapa Morfopedológico  e analisadas na sequência. 
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Mapa 10 – Mapa Pedológico 

 



 

Mapa 11 – Mapa Morfopedológico 
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4.2.1 Mata Úmida 

 

No topo da Ibiapaba e nos maciços quartzíticos mais elevados (destaque 

para as serras de São Joaquim e do Umari), os quais perfazem contato entre si, se 

verifica o recobrimento desses modelados por uma cobertura vegetal 

predominantemente densa e de porte arbóreo, a mata úmida (floresta subperenifólia 

tropical plúvio nebular - IPLANCE, 1989). 

Esses relevos constituem-se como barreiras orográficas aos alísios 

carregados de umidade que vêm do oceano Atlântico, favorecendo a ocorrência de 

precipitações orográficas que são responsáveis por uma pluviometria elevada e que 

possibilitam a presença dessa floresta perenifólia (BÉTARD et al., 2007) que, de 

maneira geral, apresenta a predominância do estrato arbóreo em contraponto aos 

estratos herbáceo e arbustivo, pouco representativos (NASCIMENTO et al., 2005). 

O topo da Ibiapaba configura-se como uma superfície de cimeira, cujas 

características altimétricas e topográficas edafoclimáticas permitiram a evolução de 

solos profundos, os latossolos vermelho-amarelos, os quais, por sua vez, 

propiciaram o estabelecimento e desenvolvimento dessa cobertura vegetal de 

grande porte. 

A formação dos latossolos é basicamente influenciada por processos que 

realizam a remoção de bases trocáveis (nutrientes) e sílica do perfil por lixiviação. 

Em função disso, comumente apresentam textura média e, às vezes, argilosa, além 

de serem também porosos e muito intemperizados (EMBRAPA, 2006; PEREIRA e 

SILVA, 2005; STANGE e NEVES FILHO, 1981). Vale ressaltar que as coberturas 

latossólicas representam ao mesmo tempo uma pedogênese inicial, precedente, e 

uma pedogênese ainda atuante (QUEIROZ NETO, 2000). 

A tipologia florestal da mata úmida decorre das condições climáticas 

ocasionadas pelo relevo elevado, o qual favorece maior precipitação e uma 

reciclagem da umidade pela constante formação de nevoeiro e orvalho, as 

chamadas “precipitações ocultas” (JORDY FILHO e SALGADO, 1981). Aliás, em 

anos onde a estação seca é rigorosa, o quadro é atenuado pela neblina e o orvalho 

que se formam em altitude (FONZAR, 1981) no topo da Ibiapaba. 

No predominante estrato arbóreo as árvores alcançam até 30 m de altura, 

com raízes profundas, sendo em grande parte latifoliadas e subperenifólias, com 

presença de epífitas e cipós, e alguns arbustos de forma dispersa no interior da 
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mata, constituindo-se como a unidade de vegetação com maior biodiversidade do 

Ceará (PEREIRA e SILVA, 2005; SILVA e CAVALCANTE, 2004). 

Com relação aos maciços , o recobrimento pela mata úmida se dá 

naqueles que apresentam maior porte altimétrico, associado aos seus setores 

menos íngremes, condições básicas para que se dê a pedogênese e o 

desenvolvimento dessa vegetação. No caso específico das serras de São Joaquim e 

Umari, o contato direto com a Ibiapaba pode ter facilitado esse recobrimento. Nos 

demais maciços o recobrimento se dá por mata seca. 

 

4.2.2 Carrasco 

 

O reverso da Ibiapaba  é um modelado estrutural que apresenta 

caimento desde o topo da Ibiapaba para oeste em níveis topográficos cada vez mais 

baixos. Seu recobrimento pedológico é feito pelos neossolos quartzarênicos 

distróficos, os quais não apresentam alterações expressivas em relação ao material 

originário. Caracterizam-se por serem solos não hidromórficos, arenosos, profundos 

ou muito profundos, excessivamente drenados, com percentual de areia quartzosa 

acima de 85% do total da granulometria e, por conseguinte, com baixos teores de 

argila (menos de 15%), sem reserva de minerais primários (EMBRAPA, 2006; 

PEREIRA e SILVA, 2005; STANGE e NEVES FILHO, 1981). 

Sua ocorrência no reverso tem origem predominante na degradação dos 

arenitos do Grupo Serra Grande, provavelmente sob condições climáticas mais 

áridas, menos úmidas que as vigentes, o que denota sua caracterização como 

paleossolo (PEREIRA e SILVA, 2005), possivelmente no período do ótimo climático 

(7,6-4,5 Ka). 

As características mineralógicas e estruturais desses solos não permitiu o 

desenvolvimento de uma cobertura vegetal de grande porte, assim, seu 

recobrimento se dá pelo carrasco, uma vegetação que apesar de possuir caráter 

caducifólio, similar à caatinga, é constituída por um estrato arbustivo fechado 

(PEREIRA e SILVA, 2005), distinguindo-o. 

O carrasco é uma vegetação xerófila arbustiva densa, ainda pouco 

conhecida e que ocorre especificamente na Ibiapaba e na Chapada do Araripe, entre 

700 e 900 m de altitude. Particularmente, o carrasco da Ibiapaba é constituído 

predominantemente por espécies arbustivas microfanerofíticas de caules finos e 
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apresenta grande variabilidade espacial na composição florística e na abundância 

das populações (ARAÚJO et al., 1999). 

Ainda no contexto geomorfológico do reverso da Ibiapaba, Fernandes 

(1990) ressalta a ocupação em determinados setores pelo Cerradão, o qual vem 

sendo historicamente desmatado na região, cujas áreas abandonadas regeneram 

sua vegetação dando origem ao carrasco. O cerradão é uma vegetação 

característica de áreas sedimentares, composta por um estrato herbáceo ralo e uma 

estrutura fisionômica dominada por árvores de porte elevado e com caráter 

perenifólio (PEREIRA e SILVA, 2005), cuja preservação consta nos objetivos da 

APA da Serra da Ibiapaba, unidade de conservação apresentada no próximo 

capítulo. 

 

4.2.3 Mata Seca 

 

Conforme visto, as vertentes oriental e setentrional da Ibiapaba  

perfazem, respectivamente, o contato do topo da Ibiapaba com a superfície 

sertaneja e os maciços e inselbergues de maior porte, sendo recobertos pela mata 

seca (ou de transição ou floresta subcaducifólia tropical pluvial – IPLANCE, 1989). 

A mata seca encontra-se nas áreas de altitudes mais baixas em relação à 

mata úmida, bordejando-a, recobrindo os setores adjacentes, onde a pluviosidade é 

menor, a temperatura é mais elevada e a umidade do ar é mais baixa, dotados ainda 

de solos rasos e afloramentos de rochas. Apresenta porte menor que a mata úmida, 

sobressaindo o estrato arbustivo (NASCIMENTO et al., 2005; SILVA e 

CAVALCANTE, 2004). 

Esse bordejamento da mata úmida pela mata seca é característico ao 

longo das vertentes norte e leste da Ibiapaba, fazendo o contato entre a serra e a 

superfície sertaneja, recobrindo os setores de predomínio geomorfológico das 

superfícies soerguidas dissecadas e, ainda, dos maciços de menor porte altimétrico. 

É uma vegetação de caráter semicaducifólio, onde parte de suas espécies 

perde suas folhas como forma de proteger-se dos efeitos dos período de estiagem 

pluviométrica. Possui um estrato dominante arbóreo-arbustivo, ao passo que o 

estrato herbáceo desenvolve-se apenas no período de chuvas (PEREIRA e SILVA, 

2005). 



167 
 

Essa tipologia vegetacional se desenvolve sobre os argissolos vermelho-

amarelos eutróficos, que compreendem solos constituídos por material mineral e que 

apresentam perfis bem diferenciados, tendo sequência de horizontes A, Bt (textural) 

e C (BRASIL, 1973; EMBRAPA, 2006; PEREIRA e SILVA, 2005; STANGE e NEVES 

FILHO, 1981). 

 

4.2.4 Caatinga 

 

A caatinga (floresta caducifólia espinhosa) é o recobrimento característico 

da superfície sertaneja, uma vegetação caducifólia com espécies adaptadas à 

irregularidade e escassez das chuvas, às temperaturas elevadas e às taxas altas de 

evaporação (IPLANCE, 1989; SILVA e CAVALCANTE, 2004; SOUZA, 1989). 

Situada na depressão periférica da Ibiapaba, caracteriza-se por apresentar espécies 

vegetais adaptadas à caducidade foliar, em geral com folhas pequenas e/ou em 

forma de espinhos, além de algumas espécies com órgãos de reserva subterrâneos 

(xilopódios). Seu estrato arbustivo é mais representativo, tendo esporádicos 

indivíduos arbóreos (JORDY FILHO e SALGADO, 1981; NASCIMENTO et al., 2005). 

Essa vegetação costuma apresentar-se pouco adensada, mesmo nos 

setores mais conservados. Em função disso, há uma exposição do relevo aos 

agentes intempéricos, com destaque para o escoamento superficial, responsável 

pela remoção das camadas de solos ainda pouco desenvolvidas, inviabilizando um 

maior desenvolvimento pedogenético, mantendo a presença de solos rasos e 

friáveis nessa paisagem. 

Por conta da diversidade litológica do embasamento, a superfície 

sertaneja apresenta mais de um tipo de solo onde se desenvolve a caatinga e essa 

paisagem morfopedológica. 

Os luvissolos são solos desenvolvidos de rochas metamórficas, rasos e 

pouco profundos, muito susceptíveis à erosão. Na superfície destes solos é comum 

uma cobertura de calhaus ou até matacões, desta forma, é comum sua associação 

com os neossolos litólicos (PEREIRA e SILVA, 2005; STANGE e NEVES FILHO, 

1981), como ocorre na porção SE da área, ocupando setores da superfície 

sertaneja, em contato geomorfológico com o serrote Pontal. 

Por sua vez, os neossolos litólicos são solos de fraca evolução 

pedológica, rasos a muito rasos (nunca superiores a 50 cm), geralmente com muitos 
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minerais primários. Possuem apenas um horizonte A diretamente assentado sobre a 

rocha (R) ou sobre um horizonte C (PEREIRA e SILVA, 2005. São mais suscetíveis 

à erosão do que os luvissolos ao se considerar a presença desses solos nas 

vertentes de alguns maciços, sobretudo na porção norte.  

Nos setores de inundações da superfície sertaneja, adjacentes aos leitos 

regulares dos rios, tem-se a ocorrência dos planossolos, solos de composição 

predominantemente argilosa, recobertos por caatinga em meio à espécies das 

matas ciliares. O material de origem dessa classe pedológica deriva das litologias 

pré-cambrianas, associadas com morfologias suavemente planas e sobrepostas por 

uma rede hidrográfica intermitente (STANGE e NEVES FILHO, 1981). 

São solos rasos e pouco profundos e imperfeitamente drenados, de cores 

acinzentadas e amarelo-claro e acinzentadas (PEREIRA e SILVA, 2005), que 

ocorrem ao longo da porção setentrional da área, sobretudo na porção nordeste, 

notadamente associados ao leito do rio Coreaú, embora ocorram associados à 

outros diversos riachos que, em última instância, drenam na direção do rio Coreaú. 

Em contato com a superfície sertaneja, tem-se os tabuleiros , que 

demarcam o limite setentrional do predomínio sertanejo e também ocorrem de forma 

embutida na superfície sertaneja, em meio aos maciços setentrionais, recobertos por 

uma vegetação específica, a mata de tabuleiros, desenvolvida sobre a classe 

pedológica dos argissolos vermelho-amarelos distróficos. 

A mata de tabuleiro  encerra espécies das matas das serras, da caatinga 

e espécies próprias, tais como: Imbaúba, Timbaúba, Jucá, Pau-sangue e Amargoso 

(FIGUEIREDO, 1989). Em função da ocupação social e da supressão de vegetação 

nativa, a mata de tabuleiro tende a ter seus espaços recompostos por caatinga, um 

processo de difícil reversão. 

 

4.2.5 Mata Ciliar 

 

Geralmente, as planícies fluviais  são recobertas pela mata ciliar, 

incluindo matas-galerias e penetrações de espécies da caatinga (PEREIRA e SILVA, 

2005). Também conhecida como vegetação de várzea, apresenta o predomínio de 

um estrato mais elevado, ocupado por palmeiras ou carnaubeiras, espécies vegetais 

que são adaptadas aos solos salinos de várzeas (PEREIRA e SILVA, 2005; SILVA e 

CAVALCANTE, 2004). 
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Como se sabe, as matas ciliares são de suma importância para a 

manutenção e qualidade dos recursos hídricos, para a retenção de sedimentos 

evitando o assoreamento nas margens dos rios, e servem de abrigo e fonte de 

alimentação para a fauna terrestre e aquática (MAGALHÃES e PIMENTEL, 2013). 

Essa cobertura vegetal se estabelece nos setores de predomínio 

pedológico dos neossolos flúvicos, solos pouco desenvolvidos, que são produto 

direto da anterior desagregação de outros solos e rochas de naturezas diversas, que 

se mantêm depositados, com frações arenosas e particulados finos, com argilas e 

siltes, e que variam de medianamente profundos a muito profundos (BRASIL, 1973; 

PEREIRA e SILVA, 2005). 

Os neossolos flúvicos se individualizam na área mapeada dos rios de 

maior porte das bacias hidrográficas presentes na região, embora ocorram 

associados aos rios e riachos de menor porte, cujas ocorrências não foram 

cartografadas em sua totalidade, por conta da escala adotada. 

Por fim, a Figura 57 apresenta um mosaico das paisagens 

morfopedológicas da Ibiapaba e região de entorno. 

 

4.3 Processos Modeladores 

 

Conforme visto no item 4.2, a etchplanação considera o processo de 

intemperismo químico subsuperficial das rochas e aprofundamento pedológico a 

partir da zona de ocorrência da água subterrânea como o princípio da modelagem 

do relevo, redistribuindo ou eliminando elementos das vertentes através do 

escoamento subsuperficial, que afeta diretamente a erodibilidade dos solos, 

antecedendo ou acelerando processos erosivos superficiais. 

De maneira geral, a ação geomórfica da água subterrânea no lento 

processo de escoamento subsuperficial se traduz por vários processos de 

modificação da superfície e seus respectivos produtos (Quadro 7). 

Assim, conforme Átila e Carvalho (2012), a principal contribuição dos 

processos pedogenéticos aos processos de aplainamento das paisagens e 

modelagem dos relevos na etchplanação reside na preparação de material para a 

ação dos processos mecânicos que ocorrem na superfície através de um 

mecanismo de dupla planação: 
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Figura 57 – Paisagens Morfopedológicas 
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Quadro 7 – Escoamento subsuperficial - Processos e produtos 

AÇÃO GEOMÓRFICA DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Processo Produto 

Pedogênese (intemperismo químico) Cobertura pedológica (solos) 
Solifluxão Escorregamento de encostas 

Erosão interna, solapamento Voçorocas 
Carstificação (dissolução) Relevo cárstico, cavernas, aquífero de condutos 

   Fonte: Karmann, 2003. 
 

• A superfície de intemperismo basal (leaching surface), localizada em 

subsuperfície, onde atua a denudação geoquímica; e 

• A superfície exumada por lavagem (washing surface), correspondente 

à superfície do modelado propriamente dita, onde predominam os 

processos mecânicos de escoamento superficial. 

 

Como frisa Karmann (2003), o movimento da água subterrânea, somado 

ao da água superficial são os principais agentes geomorfológicos da Terra, fato 

considerado no modelo evolutivo da etchplanação e que apresenta como 1º 

processo modelador a atuar sobre o manto intemperizado o escoamento 

superficial , iniciando a 2ª etapa da etchplanação, processo verificado nas diferentes 

paisagens morfopedológicas da Ibiapaba e região. 

 

4.3.1 Escoamento Superficial  

 

O escoamento superficial pode ser considerado como todo escoamento 

de águas pluviais nas vertentes, condicionado pela topografia. Para sua ocorrência, 

deve haver: precipitação, infiltração, saturação da infiltração, acúmulo em superfície 

e escoamento, cuja capacidade erosiva estará atrelada às características locais 

(declividade, profundidade e coesão dos solos, tipologia da cobertura vegetal etc.) 

em conjunto com a vazão de água. 

Sob esse agregado conceitual, esse processo erosivo básico tem uma 

tipologia, classicamente feita em escoamento superficial: difuso, concentrado ou em 

lençol, cuja diferenciação é apresentada no Quadro 8. 

Considerando que a área delimitada para estudo apresenta uma 

diversidade topográfica, litológica e hidrográfica significativas, que vem se 
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estabelecendo desde o Cretácico Superior, ao longo do Cenozoico, a ocorrência dos 

diferentes tipos de escoamento superficial, associados à ocorrência e amplitude das 

precipitações pluviais, sobretudo ao curso dos períodos de maior umidade, é algo a 

ser considerado para todo o período de morfoesculturação, o que inclui os dias 

atuais. 

 

Quadro 8 – Escoamento superficial – síntese conceitual 

ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

Tipologia Características Básicas 

Difuso 

- Ocorre a partir de chuvas de pequena magnitude; 
- Solos com horizontes superficiais secos antes da ocorrência das chuvas; 
- Escoam sob a forma de filetes de água sobre as vertentes; 
- Desviam dos eventuais obstáculos (p. ex. vegetação ou afloramentos); 
- Erodem materiais finos - silte e argila. 

 

Concentrado  

- Ocorre concomitante às chuvas; 
- Horizontes de solo com ponto de infiltração saturado; 
- Resulta da junção dos filetes d’água do escoamento difuso; 
- Poder de incisão crescente associado encosta abaixo; 
- Provoca erosão linear e originam sulcos, ravinamentos e voçorocas. 

 

Lençol 

- Ocorre em áreas de afloramento da rocha sã, sem solo; 
- Escoa de forma relativamente homogênea, sem pontos preferenciais; 
- Remove o material superficial em forma de lâmina sobre a vertente; 
- Erode areia, seixos, calhaus e até matacões indiretamente (erodindo as 
bases de sustentação); 
- Mantem a forma da vertente, mas diminui o seu tamanho e não permite 
a formação de solo. 

   Elaboração conceitual: Marcelo Moura Fé, 2015. 
 

Como se deduz a partir do quadro conceitual apresentado, os tipos de 

escoamento são inter-relacionados. Assim, mesmo nos setores suavemente 

ondulados e ondulados, é comum a ocorrência do escoamento superficial difuso, 

cujo adensamento gera a ocorrência do escoamento superficial concentrado. 

Nas vertentes orientais da cuesta da Ibiapaba tem-se esse quadro mesmo 

nos setores mais densamente vegetados de mata úmida, com maior significância 

espacial nos setores mais íngremes até alcançar o vale de algum rio de 1ª ordem. A 

Figura 58 mostra marcas de ravinamentos nas vertentes derivados dos processos 

de escoamento concentrado. Por outro lado, ao longo de trechos das vertentes da 

Ibiapaba (Figura 59), dos maciços e inselbergues, notadamente nos setores mais 

íngremes e onde as rochas apresentam-se desnudas, sem o recobrimento 

pedológico-vegetacional, há a ocorrência do escoamento superficial em lençol. 
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Figura 58 – Ravinamentos na vertente da Ibiapaba 

 
Foto: Marcelo Moura Fé, Mar / 2011. 

 

 

Figura 59 – Escoamento superficial em lençol na vertente da Ibiapaba 

 
Foto: Marcelo Moura Fé, Fev / 2009. Margem da BR-222, descida da serra. 
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Morfologicamente, o escoamento superficial fomenta o processo inicial de 

modelagem das vertentes, todavia, a ação desses processos não se dá de forma 

isolada. De forma ulterior, os processos de escoamento superficial, associados ao 

trabalho prévio de intemperização do escoamento subsuperficial, podem favorecer a 

ocorrência de movimentos de massa, verificados, sobremaneira, nas vertentes mais 

escarpadas da Ibiapaba e dos maciços. 

 

4.3.2 Movimentos de Massa nas Vertentes 

 

O 2º processo modelador, associado ao escoamento superficial, é o 

conjunto de movimentos de massa, conceituados como a movimentação de 

coberturas como solos ou sedimentos inconsolidados em encostas. Aliás, da mesma 

forma que ocorre com o conceito de escoamento, os movimentos de massa 

apresentam uma tipologia embutida, ainda mais diversificada, o que dificulta a 

elaboração de um quadro conceitual sintetizado, por exemplo. 

Desta forma, assim como Bastos (2012), este item enfatiza a elaboração 

conceitual de Dikau (2004) (complementada com outros autores), que utiliza as 

terminologias adotadas pela Sociedade Geotécnica Internacional, no grupo de 

trabalho responsável pelos inventários acerca de movimentos de massa no mundo 

(Working Party on World Landslide Inventory – WP/WLI), vinculado à Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

De maneira geral, Dikau (2004) divide os movimentos de massa em: 

deslizamentos (slides) rotacionais (rotational landslide) e translacionais (translational 

landslide); deslizamento de blocos (block slide), quedas de blocos (rockfalls), 

tombamentos (topple), movimentos complexos (complex moviments), os quais 

incluem a junção de dois tipos: fluxo de detritos (debris flow) e a avalanche (debris 

avalanche), mais os fluxos ou corridas (earthflow), o rastejamento (creep) e, por fim, 

os espalhamentos laterais (lateral spread). Essas tipologias estão caracterizadas 

resumidamente e ilustradas no Quadro 9. 

Conforme se percebe nas conceituações, o elemento declividade é 

comum entre eles, sendo imprescindível para a ocorrência e, por vezes, a 

diferenciação dos movimentos de massa. Naturalmente os setores mais íngremes da 

área, as vertentes dos relevos mais elevados, com destaque para a vertente leste da 

Ibiapaba, se configuram como áreas propícias para a ocorrência de alguns deles. 
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Quadro 9 – Movimentos de Massa – síntese conceitual 

MOVIMENTOS DE MASSA 

Tipo Características Ilustração Conceitual Tipo Características 

(A) 
Deslizamento 

Rotacional  

Os deslizamentos ou escorregamentos são movimentos 
gravitacionais ao longo de uma ou mais superfícies de ruptura da 
encosta. As formas e quantidades de superfícies de ruptura 
diferenciam seus tipos: rotacionais e translacionais. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura disponível no site: 
 http://pubs.usgs.gov/fs/2004/3072/fs-2004-3072.html 

(Acessado em abril de 2015) 

(F) 
Fluxo de 
detritos 

(movimentos 
Complexos) 

Colapso estrutural do material de uma encosta 
a partir de uma fluidização, geralmente referido 
como um evento de elevada energia e 
magnitude significativa, tanto em termos de 
velocidade como destruição (corte de 
comunicação e de linhas de energia elétrica, 
soterramento de vales com detritos). 

Possui uma superfície de ruptura curva, côncava, que desloca 
normalmente uma grande quantidade de material de forma 
rotacional, vinculado a regiões solos bem desenvolvidos. Seu inicio 
vincula-se ao desgaste natural da base da encosta, ou ao 
desenvolvimento de condições artificiais, como o corte da encosta 
para a construção de estradas. 

  

(B) 
Deslizamento 
Translacional 

O material escorregado em ambos os tipos de deslizamentos pode 
envolver solo, rocha ou a combinação dos dois que se deslocam em 
velocidades que variam de extremamente lenta a muito rápida. 

(G) 
Avalanche de 

detritos 
(movimentos 
Complexos) 

As avalanches são fluxos muito rápidos de 
grande quantidade de detritos secos, sem 
fluidos. 

Possui um plano de ruptura abrupto, bem definido, planar, e por ser 
um movimento de curta duração. Ocorrem durante chuvas intensas, 
quando é elevada a poro-pressão em uma superfície de 
descontinuidade. 

  

(C) 
Deslizamento 

em Blocos 

Movimentos rápidos nos quais os materiais se comportam como 
fluidos altamente viscosos, mobilizando um expressivo volume de 
material (inclusive grandes blocos de rochas) em um curto período 
de tempo, com grande velocidade e capacidade de transporte, o 
qual alcança grandes distâncias. 

(H) 
Fluxo de terra 

Movimentos em que as partículas individuais 
viajam separadamente ao longo do 
deslocamento da massa. Envolvem rochas 
altamente fraturadas e detritos clásticos de fino 
calibre. São caracterizados por movimentos 
internos diferenciados, distribuídos dentro da 
massa. 

  

(D) 
Queda de 

Blocos  

Movimentos livres de material a partir de encostas íngremes, 
também conhecidos como avalanche (rockfall). Ocorrem em 
falésias, margens íngremes de rios, bordas de planaltos e vertentes 
escarpadas de montanhas, além de áreas instabilizadas pela ação 
antrópica como nos cortes para construção de estradas. São 
provocadas por diversos fatores: ângulo da declividade, tamanho 
das juntas rochosas, tipos de rochas e sua deformação, além da 
cobertura vegetal. Ocorrem em áreas cujo material já se encontra 
bastante decomposto e, consequentemente, separado da rocha 
matriz. 

(I) 
Rastejamento 

São movimentos de rocha com deformação 
gravitacional profunda afetando massas de 
rochas homogêneas. São caracterizados pela 
presença de um elevado volume de massa. 
Sua pequena taxa de deslocamento (<0,3 
m/ano) se dá fundamentalmente por ação da 
gravidade e sem ação da água. Ocorre 
provocando o envergamento da vegetação e, 
eventualmente, de postes alocados em áreas 
de vertentes. 

  

(E) 
Tombamentos  

É a rotação frontal de uma massa composta por rochas, detritos ou 
solos sobre um pivô em uma encosta. Pode culminar em uma 
queda abrupta ou deslizamento, mas a forma do movimento é de 
inclinação, sem colapso. 

(J) 
Espalhamentos 

laterais  

Espalhamento lateral se refere a uma extensão 
lateral de rochas coesas ou volumes de solos 
ao longo de uma massa subjacente de material 
mais macio deformado. 

Sua ocorrência pode resultar do enfraquecimento ou perda do 
material elástico subjacente pelo intemperismo, da dilatação e 
encolhimento de argilas em função de alterações na umidade do 
solo e erosão na parte inferior da encosta proporcionando desgaste 
suficiente para causar uma descarga de descompressão. Mas a 
principal força responsável por um tombamento é a separação de 
uma coluna de modo que a carga é transferida para uma base mais 
estreita com rocha mais fraca. 

O espalhamento de rochas é o resultado de 
uma profunda deformação plástica numa 
massa de rochas, levando-a a uma extensão 
na superfície. Isso pode ocorrer em uma rocha 
relativamente homogênea ou pode haver uma 
fratura recobrindo o estrato rochoso, levando 
ao stress gravitacional. 

   Fonte: Dikau (2004); Guimarães et al. (2008); Karmann (2003); Melo et al. (2005). Elaboração: Marcelo Moura Fé, 2015. 
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As encostas constituem uma forma de relevo caracterizada por uma 

acentuada fragilidade natural, que sob a interferência humana pode sofrer a 

aceleração de processos erosivos (AMORIM e OLIVEIRA, 2007), fomentado a 

ocorrência de perigos naturais, eventos capazes de produzir danos ao espaço físico 

e social, ou mesmo, desastres naturais, quando os impactos atingem segmentos da 

sociedade e/ou infraestrutura (ALCÁNTARA-AYALA, 2002). 

Por outro lado, a presença da vegetação é imprescindível para a 

estabilidade das vertentes e para a proteção aos perigos e desastres naturais. As 

raízes agregam as partículas do solo, aumentando a coesão e a resistência do solo, 

facilitam a infiltração de água no solo; o caule e as folhas reduzem a erosão laminar, 

dentre outros aspectos (COELHO e PEREIRA, 2006). Obviamente que, nos 

segmentos morfopedológicos dotados de uma cobertura vegetal de maior porte 

(matas úmidas, por exemplo), a proteção da superfície à ocorrência dos movimentos 

de massa é maior, sendo a relação inversa, verdadeira, em linhas gerais. 

Conforme visto na introdução da tese, a Ibiapaba apresenta 

características naturais que proporcionam condições para o desenvolvimento de 

atividades econômicas, ligadas, sobretudo, às atividades agrícolas que crescem e 

ampliam suas áreas de produção, o que demanda supressão vegetal e vem 

sustentando um considerável crescimento populacional. Como se sabe, atrelado a 

isso, vem o crescimento da malha urbana e a ocupação de espaços que costumam 

ser recobertos, a priori, por vegetação. 

Neste contexto, os setores da Ibiapaba mais propensos à ocorrência de 

movimentos de massa são aqueles onde a supressão da vegetação se dá em 

setores íngremes das suas vertentes. Por exemplo, isso ocorre junto às estradas, 

cujas obras de engenharia, mormente os cortes, que são segmentos de rodovia cuja 

implantação requer a supressão vegetal e a escavação do terreno natural ao longo 

do eixo e no interior dos limites das seções da via. O exemplo mais significativo 

desse quadro de intervenção e de riscos à ocorrência de movimentos de massa, 

notadamente nos períodos de ocorrência das chuvas, se dá no trecho da BR-222 

(Figura 60) que perfaz a subida para o topo da Ibiapaba ao longo da vertente leste. 

Pontualmente, observa-se ao longo do escarpamento leste da Ibiapaba 

pequenas cicatrizes de deslizamento (Figura 61), da ordem de 10-20 m, em setores 

onde a ocorrência de chuvas mais fortes e o escoamento superficial mais intenso, 

provavelmente, romperam o equilíbrio que normalmente se tem nos setores de 
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vegetação mais densa e provocaram a movimentação das camadas superiores dos 

latossolos encosta abaixo, por vezes, de blocos também. 

 

Figura 60 – Visão geral do corte da estrada na vertente da Ibiapaba 

 
Foto: Marcelo Moura-Fé, Dez / 2012. 

 

Figura 61 – Cicatriz de deslizamento em blocos na vertente da Ibiapaba 

 
Foto: Marcelo Moura-Fé, Dez / 2012. 
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Além dos setores passíveis de deslizamento e de queda de blocos, seja 

às margens das rodovias ou nas cicatrizes pontuais de deslizamento, a aparente 

estabilidade geomorfológica das vertentes recobertas por vegetação de porte 

florestal (paisagens morfopedológicas das matas úmida e seca) mascaram 

processos de tombamento de blocos. Ao longo da vertente leste da Ibiapaba, sob o 

dossel da vegetação local, verifica-se inúmeros blocos de rocha espalhados, vários 

de dimensões métricas, comumente interceptados pela vegetação (Figura 62).  

 

Figura 62 – Bloco de arenito retido por vegetação 

 
Foto: Marcelo Moura-Fé, Dez / 2012. 

 

O contexto local indica que a movimentação desses fragmentos métricos 

de arenito deve ter se dado por tombamentos diretamente da cornija arenítica, a 

partir tanto do descolamento dos blocos da coluna principal, cujo peso não pode ser 

sustentado pela base isoladamente, quanto pela erosão da base da cornija, no seu 

contato com a superfície soerguida dissecada. 

Esses processos naturais de tombamento de blocos de arenito a partir da 

cornija, comuns nas cuestas, são potencializados por quedas d’água intermitentes, 

que geralmente transportam materiais finos, mas que tem vazão diretamente 

proporcional à ocorrência de chuvas de maior porte e, portanto, uma vazão variável. 
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Nos períodos de curta duração onde tem maior vazão, excepcionalmente 

o fluxo mais intenso das suas águas gera o que os moradores locais chamam de 

“trombas d’água”, o que conceitualmente parece ser um movimento de massa 

complexo, composto, nesses casos, por tombamentos de blocos e fluxo de detritos. 

Uma dessas ocorrências foi identificada na vertente do anfiteatro Ubajara (Figura 

63). 

 

Figura 63 – Cicatriz de movimento complexo e blocos transportados 

  
Foto: Marcelo Moura-Fé, Dez / 2012. 

 

A conservação da vegetação ao longo das vertentes, bem como o 

posicionamento dos sítios urbanos dos municípios no topo afastados da escarpa 

leste da Ibiapaba, associado ao quadro de baixa ocupação dos maciços, 

proporciona um quadro natural de baixo risco, onde as possibilidades de maior 

ocorrência de movimentos de massa são minimizados. 

Todavia, em função das características naturais analisadas até aqui, 

corroborado pelas ocorrências ainda pontuais (supracitadas), a região requer 

atenção para a manutenção das condições atuais, com o uso e ocupação do solo 

considerando e respeitando as características morfopedológicas, sob o risco da 

possibilidade dos perigos e desastres naturais fazerem parte do cotidiano da região. 
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4.3.3 O Protagonismo Erosivo dos Rios 

 

Dada sua capacidade de erosão, transporte e deposição, os rios são os 

principais agentes de transformação da paisagem, agindo continuamente na 

modelagem do relevo (NOVO, 2008; RICCOMINI et al., 2003). Aqui, constituem o 3º 

grupo de processos modeladores no processo de etchplanação, estreitamente 

associados aos dois grupos analisados anteriormente. De maneira geral, o potencial 

erosivo dos rios se dá por meio de 3 diferentes processos (Quadro 10). 

 

Quadro 10 – Erosão fluvial – síntese conceitual 

EROSÃO FLUVIAL 

Processo Característica 

Corrosão Se dá por intemperismo químico resultante do contato da água com o canal e o 
leito fluvial. 

Abrasão Representa a ação mecânica da água que, ao se mover sobre o leito e dentro 
do canal, remove as camadas já intemperizadas. 

Cavitação Ocorre em canais cujas correntes estão sujeitas a grande velocidade, tais como 
trechos de corredeiras e quedas d’água. 

Fonte: Novo, 2008. 
 

Através desses processos os rios podem erodir seus canais 

verticalmente, aprofundando o talvegue, ou lateralmente, alargando o canal. O 

processo de aprofundamento do canal é denominado erosão vertical  e o de 

ampliação da largura do leito, erosão lateral . A erosão vertical ocorre quando há 

remoção de areias e cascalhos do leito fluvial. Nos canais escavados em rochas, a 

erosão vertical ocorre pela abrasão imposta pela carga do leito. A erosão lateral 

ocorre quando as margens do canal são removidas, geralmente, por solapamento 

basal e colapso (NOVO, 2008).  

Por fim, no tocante conceitual à deposição dos materiais, os rios podem 

depositar sua carga em qualquer ponto ao longo de seu curso, mas a maior parte do 

material é depositada nas seções onde o gradiente do canal é pequeno ou onde há 

mudanças bruscas no gradiente e na profundidade do canal, bem como na 

velocidade do escoamento (NOVO, 2008). 

Voltando à área de estudo, conforme visto no capítulo anterior, na análise 

morfoestrutural específica da rede de drenagem regional, a mesma é macro-

compartimentada no segmento estabelecido sobre a superfície sertaneja e na 
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influência estrutural dos lineamentos NE-SO e L-O; e no condicionamento do 

caimento geral do reverso da Ibiapaba para a respectiva rede de drenagem. Em 

comum para ambos está o trabalho dos rios na modelagem das morfoestruturas: 

superfícies de aplainamento, a Ibiapaba (enquanto topo/linha de cimeira, reverso e 

seu contato em glint com a superfície sertaneja), maciços e inselbergues. 

O trabalho erosivo dessas feições pela rede de drenagem se deu desde a 

morfogênese dessas formas e começou a se estabelecer nos moldes verificados 

atualmente desde o final da abertura oceânica e o final do soerguimento da 

Ibiapaba, quando as bacias ganharam as atuais estruturas, cujo potencial erosivo foi 

fomentado significativamente nos períodos paleoclimáticos de maior umidade. 

Numa escala de análise mais ampliada, a Ibiapaba apresenta uma rede 

fluvial diversificada, com rios de diversos portes e vazões que mudam ao longo do 

ano, proporcionando a modelagem de vales menores nos setores mais elevados 

(Figura 64), em função da maior resistência litológica dos arenitos do Grupo Serra 

Grande, responsáveis, inclusive, pela sustentação altimétrica do topo ao processo 

de recuo erosivo da escarpa; e de maior porte no sopé da serra (Figura 65), ao 

dissecar setores litológicos menos resistentes, em meio à superfície sertaneja, 

alargando seu leito no processo de erosão lateral, mesmo em meio à afloramentos 

de rochas. 

Figura 64 – Vale estreito de riacho no topo da Ibiapaba 

 
Foto: Marcelo Moura-Fé, Dez / 2012. Parna de Ubajara. 
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Figura 65 – Vale largo do rio das Minas 

 
Foto: Marcelo Moura-Fé, Dez / 2012. Parna de Ubajara. 

 

 

4.4 As Morfoesculturas da Ibiapaba 

 

Após a formação da margem passiva transformante no Aptiano, 

concomitante à expansão inicial do oceano Atlântico, aberto no estágio rifte, houve o 

resfriamento e correlato afundamento da margem continental recém-formada. Esse 

processo de subsidência térmica determinou o suave soerguimento do interior do 

continente, com ele, a região NO do Ceará e a borda NE da bacia do Parnaíba, 

originando a Ibiapaba. 

A resposta erosiva a esse importante soerguimento foi, principalmente, 

um retrabalhamento acíclico das superfícies inferiores por etchplanação, com taxas 

de denudação pouco variáveis e moderadas (BÉTARD e PEULVAST, 2011; 

CLAUDINO-SALES, 2005; PEULVAST et al., 2008).  

No tocante à influência geomorfológica específica na variação climática, 

Gunnell (1998) aponta para a importância da elevação de planaltos de grande 

escala na influência dos padrões de circulação atmosférica de longo prazo. No caso 

da Ibiapaba, soerguida desde o Cretácico superior, suas características topográficas 

devem ser consideradas no contexto de alternância climática, relativizando-o. 
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A Ibiapaba já apresentava características de “ilha de umidade” no 

contexto semiárido da depressão sertaneja, com prováveis condições mais úmidas 

(ou menos áridas, dependendo do padrão climático vigente) desde o Eocênico (56 

Ma), relacionadas à topografia mais elevada em relação ao seu entorno, embora, 

paralelamente, estivesse sujeito à influência dos períodos de predomínios erosivos 

diferenciais em suas vertentes, a partir das condições de semiaridez da depressão 

sertaneja, principal feição geomorfológica de contato, condições melhor definidas a 

partir do final do Pleistocênico. 

Assim, sob a influência de padrões climáticos diferenciados, os quais 

podem ser caracterizados em um predomínio semiárido intercalado com períodos de 

climas mais úmidos, o processo de etchplanação conduziu a modelagem das feições 

morfoestruturais, essencialmente herdadas do Cretácico, durante o transcorrer do 

Cenozoico (BÉTARD e PEULVAST, 2011), embutindo feições nessas formas, as 

morfoesculturas da Ibiapaba e região (vide mapa 7), resultantes dos processos 

intempérico-erosivos da etchplanação e ainda presentes na paisagem. 

 

4.4.1 Superfícies de Cimeira 

 

O processo de soerguimento da região NO do Ceará e da Ibiapaba 

colocou em ressalto topográfico litologias de diferentes idades, tipos e 

características, as quais deram respostas diferentes aos processos de modelagem 

vigentes desde então, ao passo que litologias tenras foram mais erodidas e suas 

superfícies correlatas rebaixadas, enquanto outras, de maior resistência intempérico-

erosiva, foram, em contraponto, sendo postas em ressalto topográfico. 

Esse processo pode ser sintetizado na concepção do intemperismo 

diferencial da etchplanação, o qual se inicia com os processos de intemperismo em 

subsuperfície, estruturalmente controlado, e se dá de forma diferenciada entre as 

morfoestruturas. Por conta disso, o ressalto topográfico por erosão diferencial vai se 

dar por etapas (TWIDALE, 2007b).  

O modelo de evolução morfológica que combina os aspectos estruturais 

com o intemperismo e erosão diferenciais preconiza o rebaixamento (downwearing ) 

das formas mais tenras e o recuo das vertentes (backwearing ) das formas dotadas 

de litologias mais resistentes (TWIDALE, 2007b) (Figura 66). A atuação das etapas 

de downwearing e backwearing na região NO do Ceará propiciou a modelagem dos 



 184

maciços ao erodir as litologias mais tenras do embasamento cristalino, colocando 

em ressalto blocos de quartzito e de granito, que se configuram morfologicamente 

como superfícies de cimeira da área de estudo (Figura 67). 

 

Figura 66 – Modelo simplificado da etchplanação 

 
Fonte: Adaptado de Falconer (1911) por Twidale, 2007b. Estágios (i) e (ii) da etchplanação. 

 

Figura 67 – Etchplanação dos maciços da região NO do Ceará 

 
Fonte: SRTM, CPRM (2003). Elaborado por Marcelo Moura Fé, 2015. 

 

Como se sabe, os quartzitos são muito resistentes pela sua 

homogeneidade, natureza dos grãos e pelo fissuramento que reduz o escoamento 

superficial. A sua composição silicosa torna-os rochas menos solúveis. Com tais 

características, eles geralmente constituem o substrato geológico de cristas e as 

arestas mais elevadas no meio de regiões de outras litologias (PENTEADO, 1978). 

A etchplanação dessas morfoestruturas seguiu o direcionamento 

estrutural dos lineamentos NE-SO do Subdomínio Médio Coreaú, cujas formas 

atuais das serras de São Joaquim, Umari, Gameleira, Timbaúba e Ubatuba 

representam, como frisam Maia e Bezerra (2014b), a expressão em superfície da 

deformação brasiliana de caráter dúctil/rúptil, reativadas no cretáceo e no cenozoico, 
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as quais exercem uma influência significativa no controle estrutural da dissecação, 

conforme visto no capítulo anterior. 

Aliás, essa correlação é comumente encontrada nas áreas erosionais 

representadas pelas depressões sertanejas e os maciços cristalinos (MAIA e 

BEZERRA, 2014b), colocando os maciços como superfícies de cimeira modeladas, 

conforme o trend estrutural regional que condicionou a rede de drenagem regional, 

por sua vez, fundamental no processo de erosão diferencial da região. 

Sobrepondo altimetricamente os maciços, a Ibiapaba se apresenta como 

a superfície mais elevada da região, alcançando quase 1.000 m de altitude. A 

altimetria atual parece estar estabelecida praticamente desde o seu soerguimento, 

em função da resistência intempérico-erosiva da camada capeadora de arenitos do 

Grupo Serra Grande ao downwearing e da ausência de indicadores em campo. 

Por outro lado, considerando a ocorrência de diversos indicativos de uma 

maior extensão da bacia do Parnaíba a leste da atual escarpa da Ibiapaba (vide cap. 

1), os quais apontam que os limites originais da bacia podem ter ocupado entre duas 

a três vezes os atuais 600 mil km2, parece pertinente o entendimento de que o 

processo de etchplanação foi mais atuante no trabalho de recuo da escarpa da 

Ibiapaba do que no rebaixamento do seu topo. 

Conceitualmente, o processo de recuo de escarpa (backwearing) se dá na 

atuação do intemperismo e erosão basais mantendo as vertentes na inclinação mais 

íngreme, desde que compatível com a estabilidade, o que implica na possibilidade 

de recuo de longa distância da escarpa (Figura 68) (TWIDALE, 2007a), tal qual 

ocorreu com a vertente oriental da cuesta. 

Embora significativo, o backwearing da Ibiapaba poderia ter sido ainda 

maior, caso o escarpamento da cuesta não fosse sobreposto pela camada arenítica 

de sua cornija. Mais resistente que as litologias metamórficas de contato leste ao 

downwearing, além disso, a inclinação das camadas do Grupo Serra Grande na 

direção do centro da bacia do Parnaíba, para oeste, grosso modo, perpendicular à 

linha de escarpa da cuesta, também influencia e aumenta a resistência intempérico-

erosiva da cornija ao processo de recuo da escarpa (PEULVAST e VANNEY, 

2001b). 

Por exemplo, em Ubajara, esse ângulo de mergulho da camada arenítica 

impede a formação de testemunhos e, ao mesmo tempo, limita o recuo da escarpa. 

As planícies e os maciços que se encontram em frente à escarpa são resíduos 
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modelados em granitos resistentes em relação ao desenvolvimento da superfície de 

base, a superfície sertaneja (Figura 69) (PEULVAST e BÉTARD, 2013). 

 

Figura 68 – Modelo de recuo de escarpa (backwearing) 

 
Legenda: 1-4: etapas de recuo de escarpa, causadas por fases sucessivas; (a-f) de erosão da 
encosta, iniciadas no sopé e se estendendo para a vertente. Fonte : Twidale, 2007a. 

 

 

Figura 69 – Perfil Morfoestrutural Ibiapaba-Mucambo-Meruoca 

 
Legenda: Arenitos siluriano-devonianos (silurian-devonian sandstones), granitos (granites), zona de 
intemperismo profundo? (deep weathering zone?), séries molássicas (molassic series), perfil 
secundário, sobreposto pelo perfil principal (linha sólida) (secondary profile, superposed on the main 
profile (solide line)), contato com metamorfismo (contact metamorphism). Fonte : Peulvast e Bétard, 
2013. 
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Conforme modelo de Twidale (2007a) e informações de campo (vide item 

4.3.2), o processo de recuo erosivo da vertente parece se dar inicialmente com o 

downwearing das superfícies soerguidas dissecadas (compostas por rochas 

metamórficas), superfícies que tanto são oriundas do processo de recuo como 

exercem o papel de transição entre a Ibiapaba e a superfície sertaneja. 

O avanço erosivo do sopé até o topo das superfícies soerguidas 

dissecadas, as quais possuem cotas entre 228 e quase 500 m, se dá até o contato 

com a base da cornija. Tal qual é verificado atualmente, a movimentação dos 

fragmentos de arenito, se dá por tombamentos diretamente da cornija arenítica, a 

partir do descolamento dos blocos da coluna principal, cujo peso não pode ser 

sustentado pela base erodida. 

A partir daí, a declividade da vertente dessa superfície de transição 

propicia a movimentação dos materiais erodidos (Figura 70), salvo intervenção da 

cobertura vegetal da mata seca. Em paralelo, a ação intempérica reduz o tamanho 

dos blocos até o seu caimento na calha de algum curso d’água capaz de realizar 

com mais competência o transporte e a erosão dos blocos já no contexto da 

superfície sertaneja. 

 

Figura 70 – Blocos de arenito sobre a superfície sertaneja 

  
Visão geral do afloramento no sopé da Ibiapaba, a partir de mirante no Sítio Bosco; e detalhe do 
pavimento de blocos de arenito, “exumados” após a retirada da vegetação. Fotos: Marcelo Moura Fé, 
Dez/2012. 

 

Ressaltando esse importante papel litológico da cornija arenítica da 

cuesta na manutenção da altimetria da Ibiapaba, o processo de recuo da escarpa 

deve ter perdido ainda mais força na medida em que o recuo da vertente encontrou 

pacotes mais espessos da camada arenítica na cornija. 
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Desta forma, mesmo constituída por litologias sedimentares, em função 

do entorno ser composto por litologias majoritariamente mais tenras e 

profundamente alteradas do embasamento, as quais, inclusive, compõem parte das 

vertentes da Ibiapaba na forma das superfícies soerguidas, a Ibiapaba foi mantida 

como uma superfície de cimeira e como o principal divisor de águas da região (vide 

mapa 9). 

De maneira geral, ao curso do Quaternário, entende-se que a erosão das 

superfícies de cimeira ocorreu principalmente pelo recuo das escarpas, conforme o 

modelo da etchplanação, majoritariamente sob condições climáticas semiáridas, 

mas eventualmente sob climas com padrões mais úmidos. 

Testemunhando o processo de recuo de suas vertentes, verifica-se a 

ocorrência de depósitos coluviais no sopé das superfícies de cimeira (Figuras 71 e 

72) e depósitos aluviais nas planícies fluviais adjacentes, os quais indicam a 

ocorrência de movimentos de massa em tempos antigos (PEULVAST et al., 2011).  

 

Figura 71 – Afloramentos de arenito sobre a superfície sertaneja 

 
Afloramentos de arenito no sopé da Ibiapaba, in situ. Foto: Marcelo Moura Fé, Dez/2012. 
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Figura 72 – Detalhe dos afloramentos de arenito 

  
Visão detalhada de um afloramento de arenito no sopé da Ibiapaba, erodidos da cornija da Ibiapaba 
(ao fundo, na foto à esquerda). Fotos: Marcelo Moura Fé, Dez/2012. 

 

 

O resultado da atuação dos processos erosivos na modelagem dos 

escarpamentos morfoestruturais (BÉTARD e PEULVAST, 2011) das superfícies de 

cimeira são os seguintes indicativos na paisagem da Ibiapaba: 

a) Os contornos sinuosos e irregulares do escarpamento oriental da 

Ibiapaba, originando reentrâncias destacáveis, com destaque para os 

anfiteatros e pontas apresentadas no capítulo 1; 

b) As cristas quartzíticas circundando as reentrâncias do escarpamento 

norte da Ibiapaba; 

c) A presença de inselbergues graníticos ou quartzíticos na superfície 

sertaneja adjacente. 

 

Atualmente, sobre as superfícies de cimeira da região NO do Ceará, em 

setores pontuais, observa-se o capeamento superficial por lateritas, as quais estão 

associadas aos gnaisses e aos quartzitos, nos maciços, e aos arenitos da Ibiapaba, 

cujas ocorrências estão relacionadas aos aspectos climáticos úmidos da região, 

ideais para o processo de laterização (GENTIL et al., 2009). 

Essas lateritas são identificadas também em vários outros setores da 

região Nordeste, posicionadas sobre superfícies antigas e elevadas (acima de 600 

m), ao passo que essas capas lateríticas nunca foram encontradas sobre a 

superfície sertaneja que, mais afastada da zona costeira, geralmente compreende a 

topografias de erosão pós-cenomaniana, formadas em resposta ao soerguimento 
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flexural (PEULVAST et al., 2008) e ao downwearing. Esse contexto explica a 

ocorrência frequente das lateritas sobre rochas sedimentares resistentes atualmente 

em inversão de relevo, em particular sobre arenitos (BÉTARD e PEULVAST, 2011), 

como é o caso específico da Ibiapaba (Figura 73).  

 

Figura 73 – Lateritas no reverso da Ibiapaba 

    
Visão detalhada de um afloramento de laterita no reverso da Ibiapaba. Detalhe na foto à direita. 
Fotos: Marcelo Moura Fé, Dez/2012. 

 

As lateritas podem ser entendidas como heranças de contextos 

paleoclimáticas, por vezes, datáveis por relações morfoestratigráficas. Desta forma, 

Bétard e Peulvast (2011) apontam para a possibilidade do conjunto da região 

Nordeste ter sido coberto, em algum momento da sua história geológica, por uma 

cobertura ferralítica herdada de um passado mais úmido e, pelo menos de modo 

descontínuo, por formações laterizadas em alguns lugares onde a composição da 

rocha matriz era favorável. 

Segundo reconstituições paleoclimáticas feitas, os períodos favoráveis à 

laterização e à formação das couraças ferruginosas no Nordeste do Brasil datariam 

do Paleogenico (Eocenico: 56,0-33,9 Ma) (TARDY e ROQUIN, 1998), mas períodos 

úmidos mais recentes (210, 85, 40, 33, 24, 18-10 ka) também podem ter fomentado 

a formação das lateritas, atualmente bastante reduzidas. 

Aliás, os vestígios laterizados que capeiam os cumes dos maciços e 

platôs elevados, geralmente estão preservados em posição de divisor de águas e 

são a prova de que os paleoclimas mais úmidos precederam as condições 

semiáridas do sertão, durante períodos suficientemente longos do Cretáceo ou do 

início do Terciário (BÉTARD e PEULVAST, 2011). 
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4.4.2 Superfícies de Base 

 

Associadas aos processos de sobreposição topográfica das superfícies 

de cimeira (Ibiapaba e os maciços), as superfícies de base (superfície sertaneja e 

planícies fluviais) se configuram nas altimetrias mais baixas verificadas na área 

atual. Se para as superfícies de cimeira foi analisado e enfatizado o processo de 

recuo das escarpas, para os modelados situados no sopé dessas superfícies mais 

elevadas, o papel do rebaixamento (downwearing) (Figura 74) é mais relevante. 

 

Figura 74 – Fases da Etchplanação - Downwearing 

 
Legenda : Diagrama de Budel (1957 in Twidale, 2002 ) mostrando a dupla planação: (i) superfície 
inicial, (ii)  desenvolvimento do regolito e da frente de intemperismo, (iii) rebaixamento da planície e 
do lençol freático, e desenvolvimento de uma baixa frente de intemperismo. 

 

 

A superfície sertaneja, horizontalizada pela ação erosiva do downwearing, 

apresenta declives suficientes apenas para a ocorrência do escoamento superficial 

livre das águas e dos fluxos fluviais, e apresenta vertentes frequentemente 

dissecadas e degradadas, mantendo-se na paisagem como interflúvios planos ou de 

topografia acidentada (PEULVAST e CLAUDINO-SALES, 2002), com cotas 

topográficas atuais até 228 m, mas sobremaneira, entre 54 e 140 metros. 

Como se sabe, durante o processo de soerguimento da porção NO do 

Ceará e da bacia do Parnaíba, a atual área de drenagem das bacias hidrográficas 

dos rios Acaraú e Coreaú sofreu um processo de rebaixamento por conta da menor 
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capacidade de resistência intempérico-erosiva de suas rochas, de forma 

concomitante ao recuo progressivo da escarpa da Ibiapaba, circudenudação dos 

maciços e inselbergues (Figura 75). 

 

Figura 75 – Circudenudação de Inselbergues 

 
Legenda : Inselbergues resultando do recuo de escarpas de longa distância. Fonte : Twidale, 2007b. 

 

 

Isso atingiu, por exemplo, os basaltos e demais litologias vulcânicas da 

Formação Parapuí, as quais, dependendo dos minerais secundários presentes, sofre 

intemperismo e perde a resistência rapidamente em regiões de climas tropicais 

(TEIXEIRA et al., 2003), o que ocorreu na área, sendo amplamente erodidas. 

Esse quadro morfoescultural determinou que a superfície sertaneja se 

constituísse na superfície de base de maior expressão espacial da área, realizando 

o contato com as superfícies de cimeira, sendo sobreposta pontualmente por feições 

reliquiares e pelas planícies fluviais, que nesse contexto, são as superfícies mais 

rebaixadas da área e, por conseguinte, receptoras de todo o material intemperizado, 

erodido e transportado pelas vertentes dos demais modelados. 

Além disso, mesmo em contextos mais elevados, em função do nível de 

base regional, promovem o rebaixamento considerável das superfícies de cimeira, 

com destaque para a dissecação do reverso da Ibiapaba, sobretudo, nas porções 

mais à oeste, aprofundando as características subsuperficiais dessa feição 

estrutural. 

Conforme visto no item anterior, as vertentes da Ibiapaba, em contato 

com a superfície sertaneja, apresentam contornos sinuosos e irregulares, cujas 

principais reentrâncias e protuberâncias foram destacadas e nomeadas com 

destaque no capítulo 1. Considerando a uniformidade litológica associada ao 

predomínio do Grupo Serra Grande, a questão é: qual o princípio erosivo para a 

ocorrência desses anfiteatros e pontas na linha de vertente da Ibiapaba? 
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Dois aspectos geológicos parecem ser importantes para responder essa 

questão. O 1º, de ordem litológica, considerando tanto a diversidade litológica do 

embasamento e rochas mais ou menos resistentes aos agentes intempérico-

erosivos, quanto a espessura setorial da cornija; O 2º, de ordem tectônica, 

considerando os lineamentos e falhamentos presentes na superfície sertaneja e que 

“avançam” para a vertente da Ibiapaba.  

Em termos geomorfológicos, lineamentos representam comumente 

variações na elevação dos terrenos, alinhamento de cristas, segmentos de 

escarpas, trechos de drenagem e vales (JORDAN e SCHOTT, 2005), que por 

refletirem as principais linhas de fraqueza regionais, podem indicar locais de 

ocorrência de estruturas geológicas importantes para comprovar a influência 

estrutural e/ou tectônica na evolução do relevo (MAIA e BEZERRA, 2014b).  

A interação desses aspectos pode ser responsável por uma resposta 

setorialmente diferente aos processos erosivos. Num esquema geral, a ser melhor 

analisado em trabalhos posteriores, nos setores litológicos mais resistentes da 

superfície de base, o processo de downwearing seria mais lento e, por conseguinte, 

o recuo erosivo da escarpa também, o que pode ser substituído ou fomentado pela 

presença de pacotes mais espessos da cornija; resultando na formação e 

permanência das pontas . 

Por sua vez, inversamente, nos setores litológicos mais suscetíveis e/ou 

dotados de uma camada arenítica mais delgada, ter-se-ia a elaboração dos 

anfiteatros  pelo backwearing, e fomentado pela presença de 

lineamentos/falhamentos e pela erosão linear de rios obsequentes ou anaclinais 

descendo a vertente da Ibiapaba a partir de cotas topográficas pontuais mais baixas 

da superfície de cimeira. 

Em meio aos processos de denudação e esculturação dos modelados de 

escalas regionais, englobados nos conjuntos das superfícies de cimeira e das 

superfícies de base, feições ainda presentes na paisagem da região se constituem 

como verdadeiros registros de importantes etapas da história natural, constituindo-se 

como relíquias do passado, a saber: os inselbergues de Santana do Acaraú, o 

serrote Pontal e os tabuleiros, todos analisadas na sequência. 
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4.4.3 Relevos Reliquiares 

 

Conforme se sabe, os depósitos da bacia do Parnaíba apresentaram uma 

extensão maior do que aquela verificada atualmente. Um exemplo importante é a 

ocorrência de arenitos do Grupo Serra Grande que afloram a NE da sede do 

município de Santana do Acaraú na forma de pequenos “inselbergues” (Figura 76), 

os quais se constituem como resquícios do recuo da escarpa da Ibiapaba 

(MOREIRA e GATTO, 1981; SZATMARI et al., 1987). 

 

Figura 76 – “Inselbergues” de Santana do Acaraú 

 
Foto: Marcelo Moura Fé, Dez/2012. 

 

De maneira geral, a bacia do Parnaíba foi depositada sobre grabens 

formados durante os últimos estágios da orogenia Brasiliana (ALMEIDA et al., 2000). 

Da mesma forma, esta relíquia da seção basal da bacia, distante mais de 80 km da 

atual linha de escarpa da Ibiapaba, apresenta-se confinada num graben alongado de 

direção NE-SO, o graben de Santana do Acaraú, de aproximadamente 30 km de 

comprimento e 4 km de largura, originado por força de reativações do lineamento 

Sobral-Pedro II (BRAGA et al., 1981; DESTRO et al., 1994; GALVÃO e SILVA, 

2002), provavelmente após a sedimentação do Grupo Serra Grande, preservando-o 

localmente dos processos posteriores de intemperismo e erosão diferenciais. 
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Esse corpo tectônico, orientado conforme o trend estrutural da região é 

composto por arenitos e arenitos conglomeráticos correlacionados com aqueles da 

Formação Ipu (formação basal do Grupo Serra Grande) e pode ser subdividido em 

dois grabens principais, onde a cobertura sedimentar possui uma espessura da 

ordem de 500 a 600 metros (CARVALHO, 2003). 

Outro exemplo de uma maior extensão do Grupo Serra Grande é dado 

pelo Serrote Pontal (Figura 77), um “morro testemunho” com cotas que alcançam 

565 m, situado no extremo SE da área. Posicionado junto da vertente leste (vide 

mapa 3) e que se constitui como um relevo residual do processo mais recente de 

recuo do escarpamento do que os inselbergues de Santana do Acaraú. 

 

Figura 77 – Serrote Pontal 

 
Visão geral do serrote pontal com a vertente da Ibiapaba. Foto: Marcelo Moura Fé, Jul/2015. 

 

Por sua vez, compostos por litologias mais recentes e ocupando 

pequenos setores interfluviais da superfície sertaneja ao largo da vertente 

setentrional da Ibiapaba, erodidos pela rede de drenagem regional mais adensada 

na região, os tabuleiros  (vide mapa 3) muito provavelmente expandiam-se para 

maiores setores do que os verificados atualmente, tomando como parâmetro a sua 

presença ao longo da zona costeira. 
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Os tabuleiros apresentam-se como relevos reliquiares, testemunhos de 

uma maior extensão passada dos afloramentos do Grupo Barreiras e das 

Coberturas Sedimentares de Espraiamento Aluvial, suas litologias (CPRM, 2003), as 

quais também são correlatas ao processo de aplainamento que se seguiu ao 

soerguimento da região (CLAUDINO-SALES e PEULVAST, 2006). 

Geneticamente, as Coberturas Sedimentares de Espraiamento Aluvial são 

depósitos interpretados como fanglomerados1 típicos de sopés de escarpa e sua 

superfície de deposição inclinada corresponde ao perfil de equilíbrio alcançado em 

época plio-pleistocênica (COSTA et al., 1979; NASCIMENTO et al., 1981). Por outro 

lado, a deposição dos sedimentos que compõem o Grupo Barreiras está 

intimamente relacionada com a ocorrência da flexura marginal. Por estar mais 

elevado, o interior do continente foi sendo mais intensamente atacado por processos 

intempéricos e erosivos (CLAUDINO-SALES, 2005). 

Tradicionalmente, sua origem era tida como continental, mas trabalhos 

recentes vêm mostrando evidências de influência marinha (ROSSETTI et al., 2001), 

correlacionada sobremaneira com a elevação eustática global, que teve seu máximo 

na parte média do Mioceno (ROSSETTI e GÓES, 2009), mais precisamente no 

intervalo do Burdigaliano e o Serravaliano (12-20 Ma). Essa sedimentação sofreu 

uma interrupção no Tortoniano, quando houve um rebaixamento eustático global que 

ocasionou um extenso evento erosivo nas partes emersas. Com a retomada da 

subida eustática no Plioceno (Zancleano, 4-5 Ma), depositou-se o segundo ciclo 

(Barreiras superior) (ARAI, 2006). 

As áreas-fonte dos sedimentos do Grupo Barreiras na região NO do 

Ceará ainda não estão claramente definidas, mas parece provável que as vertentes 

costeiras do maciço de Uruburetama e pós-costeiras do maciço da Meruoca, bem 

como o front setentrional da Ibiapaba, parecem ter sido a fonte dessa cobertura 

cenozoica (CLAUDINO-SALES, 2005; 2002). 

Tão logo foi encerrada a estruturação eocênica da região, os depósitos 

sedimentares começaram a ser erodidos pela rede fluvial instalada, cujos rios e 

riachos se constituem como as principais desnivelações nos tabuleiros. Desde 

então, a erosão linear teria “poupado” os depósitos situados nas porções inter-

                                                 
1 Conglomerado depositado em um leque aluvial, em geral, caracterizado por sua textura grossa e 
composição heterogênea (polimítica), contendo abundante matriz. Constitui parte essencial de fácies 
proximais de sedimentos de piemonte (SUGUIO, 1998). 
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fluviais, modelando e desconectando os tabuleiros entre si e, de uma forma mais 

ampla, isolando os tabuleiros presentes na área de estudo dos afloramentos 

espacialmente mais significativos do Grupo Barreiras situados na zona costeira. 

Depois da sedimentação detrítica neogênica que originou os sedimentos 

do Grupo Barreiras, paralelo ao processo erosivo dos afloramentos, uma fase de 

intemperismo bastante intensa, em condições de clima mais úmido que o atual 

(P>1.100 mm), levou à formação de horizontes plínticos e encarapaçados (mantos 

de intemperismo). Essa fase mais úmida, que data do fim do Neogênico ou início do 

Quaternário, é também responsável pela pedogênese dos paleossolos vermelhos 

lixiviados (argissolos), que são atualmente encontrados sobre esse conjunto de 

depósitos (BÉTARD e PEULVAST, 2011; GUNNEL, 1998). 

 

4.4.4 Relevos Cársticos  

 

De maneira geral, o relevo cárstico ocorre predominantemente em 

terrenos constituídos de rocha calcária, mas também pode ocorrer em outros tipos 

de rochas carbonáticas, como o mármore e dolomito. Conceitualmente, é um tipo de 

relevo caracterizado pela dissolução química das rochas, que leva ao aparecimento 

de uma série de características físicas; e por processos físicos de abatimentos. 

Para que ocorra a gênese e evolução dos relevos cársticos, algumas 

condições são necessárias, tais como: que a presença da rocha solúvel se dê 

próxima ou na superfície, e que o pacote rochoso seja espesso; que a rocha possua 

descontinuidades formadas por superfícies de estratificação, planos de fraturas e 

falhas, facilitando a passagem da água; pluviosidade alta o suficiente para que 

ocorra a dissolução; predomínio de clima quente e úmido e o desenvolvimento de 

uma cobertura vegetal densa, capaz de produzir bastante CO2, aumentando o teor 

de ácido carbônico nas águas de infiltração; por fim, uma elevada amplitude 

topográfica, ideal para favorecer a circulação da água subterrânea (gradiente 

hidráulico) (KARMANN, 2003). 

A formação e evolução do relevo cárstico se dá através da infiltração da 

água da chuva nas fraturas e camadas das rochas, chamadas zonas de 

acamamento. Em contato com o carbono existente nas rochas deste tipo de relevo, 

a água se torna mais ácida, sendo assim capaz de esculpir as suas formas devido à 

porosidade secundária, formada por juntas, fraturas e cavernas. De forma 
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associada, um aspecto importante em uma área cárstica é a presença de drenagem 

subterrânea, em contraponto à ausência de cursos superficiais (WILLIAMS, 2004). 

Pode-se distinguir o carste em exocarste, (representados principalmente 

pelas dolinas, paredões e vales) e endocarste, representado principalmente pelas 

cavernas. A formação de um exocarste se dá na medida em que a água infiltra, 

entra em contato com o carbono e dissolve a rocha, formando grandes fendas na 

estrutura calcária interna, dessa forma acontecem os abatimentos da estrutura 

superior formando as dolinas, que são depressões fechadas, tendo várias formas 

em sua abertura, podendo variar de poucos centímetros a dezenas de metros, em 

geral, mais largas que profundas (WILLIAMS, 2004). 

Quando as dolinas evoluem concomitantemente ao processo de 

dissolução das rochas calcárias em camadas abaixo delas, tornando-se maiores e 

acabam por se formar as uvalas, oriundas da coalescência de dolinas. Com a 

evolução das uvalas dá-se o início do processo de formação dos morros residuais  

ou cones cársticos . Isso se dá quando as uvalas aumentam de tamanho, o material 

da superfície e de profundidade são carreados e começam a formar planícies com 

presença de morros residuais, resultantes de parte das rochas que não foram 

dissolvidas durante todo o processo de dissolução química (WILLIAMS, 2004), 

embutido no processo maior de erosão diferencial da etchplanação. 

Cones cársticos  são, portanto, morros residuais com vertentes 

fortemente inclinadas e paredões rochosos, feições cársticas típicos em relevos 

acidentados e regiões tropicais úmidas (KARMANN, 2003) (Figura 78). 

Essas formas residuais são resultantes de paleoclimas em períodos mais 

úmidos do que os verificados atualmente, modeladas junto à vertente leste, mais 

precisamente junto aos anfiteatros Ubajara e Ibiapina, setor onde há o contato em 

glint com o graben Ubajara-Jaibaras, onde as vertentes do escarpamento leste da 

Ibiapaba são interrompidas por cones cársticos dispersos (Figura 79), os quais estão 

acima dos depósitos grosseiros e profundamente alterados do Grupo Ubajara 

(PEULVAST e CLAUDINO-SALES, 2004). 

Anterior à formação da bacia do Parnaíba, a gênese do graben Ubajara-

Jaibaras se deu com o evento extensional associado à reativação do lineamento 

Transbrasiliano (vide cap. 3). Intrudindo a Formação Coreaú (topo do Grupo Ubajara 

- vide cap. 1), os metacalcários da Formação Frecheirinha  compõem a litologia dos 

cones cársticos. 
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Figura 78 – Cone Cárstico em Ubajara 

 
Foto: Marcelo Moura Fé, Dez/2014. 

 

 

Figura 79 – Conjunto de cones cársticos na Ibiapaba 

 
Foto: Marcelo Moura Fé, Jul/2015. 
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Embutidas nas vertentes dessas morfoesculturas destacam-se os lapiás, 

caneluras ou sulcos de espessura milimétrica a dezena de metros, com formas 

escavadas e proeminentes, cujo desenvolvimento se dá através do escoamento 

superficial diretamente sobre rocha. 

Em um dos cones cársticos desenvolveu-se a Gruta de Ubajara  que 

abriga registros das diferentes fases de sua evolução endocárstica . Conforme 

Veríssimo et al. (2010), a caverna apresenta galerias com seções transversais 

elípticas a arredondadas típicas de galerias freáticas, galerias escavadas onde 

predomina a ação mecânica e erosiva das águas e salões gerados pelo abatimento 

de blocos, abertura e ampliação dos espaços internos em condições vadosas. 

Conceitualmente, cavernas (ou grutas) são cavidades subterrâneas 

naturais simples ou com ramificações, apresentando desenvolvimento vertical e/ou 

horizontal, condutos subterrâneos de acesso às pessoas, além do movimento da 

água que promove a dissolução da rocha, controlada por variações litológicas e 

linhas de falha e fraturas (WILLIAMS, 2004). 

Os condicionantes para o desenvolvimento das cavernas estão 

intimamente relacionados às características dos aquíferos cársticos, ao passo que 

as cavernas podem ser ativas (apresentam fluxo de água) ou inativas (secas). No 

processo de evolução dos condutos subterrâneos, a circulação de água pode ser 

paulatinamente transferida para níveis mais baixos no pacote rochoso. Essa 

transferência do nível dos aquíferos favorece o abandono dos condutos superiores, 

que se tornam cavernas secas, enquanto as cavernas ativas passam para níveis 

cada vez mais baixos (CARVALHO JÚNIOR et al., 2008).  

Especificamente em relação à gruta de Ubajara, a infiltração da água ao 

longo dos principais sistemas de fraturas e do acamamento sedimentar, juntamente 

com a movimentação do lençol freático, promoveram a lenta dissolução das rochas 

calcárias gerando a abertura de pequenos condutos, galerias e salões (fase 

freática ). O desenvolvimento e ampliação das cavernas prosseguiu com o 

rebaixamento do lençol freático. A exposição dos salões e galerias acima do nível 

d’água acumulada em seu interior ocasionou a queda de blocos e o desabamento 

dos tetos (fase vadosa ) (VERÍSSIMO et al., 2005). 

Especialmente próximo à entrada principal da Gruta de Ubajara os 

espaços vazios deixados pela dissolução e erosão fluvial, bem como as condições 

de instabilidade do teto, provavelmente durante a transição da fase freática para 
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vadosa, levaram a formação de salões de grandes dimensões, como os do Retrato e 

do Mocosal. Atualmente a gruta encontra-se estabilizada, predominando a formação 

de depósitos de cavernas, os espeleotemas  (VERÍSSIMO et al., 2005), formas 

ornamentais geradas pela atividade da água (gotejamento, escorrimento e 

turbilhonamento) na dissolução e precipitação do carbonato (CARVALHO JÚNIOR et 

al., 2008). 

Como resultado desses processos é possível diferenciar 2 setores, os 

quais retratam estágios distintos de evolução da caverna: o setor NE, onde situam-

se a entrada principal e a abertura do salão do Sino; e o setor SO, representado pela 

galeria do riacho Mucuripe, com direção predominante NW-SE (VERÍSSIMO et al., 

2010; 2005). 

Resultados obtidos com o uso de datação por termoluminescência, 

associado às observações de campo feitos por Veríssimo et al. (2010), 

possibilitaram estabelecer a cronologia de evolução de parte do sistema de galerias 

subterrâneas do setor SO da Gruta de Ubajara. 

Foram datados sedimentos clásticos litificados e sedimentos incoesos de 

fácies de canal e depósitos de tálus das galerias Minotauro Superior e Inferior, que 

forneceram valores entre 43 e 250 Ka. A análise do contexto sedimentar e das 

idades obtidas sugerem um intervalo mínimo de 200 Ka para a evolução do sistema 

Minotauro e indicam que em cerca de 43 Ka as galerias inferiores do Minotauro 

ainda apresentavam influência freática, enquanto as superiores encontravam-se em 

condições francamente vadosas com input de sedimentos de SO para NO. A 

existência de falhas deslocando os sedimentos indicam manifestações tectônicas 

quaternárias (VERÍSSIMO et al., 2010). 

Vale frisar que controles estruturais e tectônicos são importantes no 

condicionamento morfológico e direcional de várias feições cársticas, como dolinas, 

cavernas e vales (AULER et al., 2005). 

Essas feições cársticas, relevos reliquiares da região da Ibiapaba, estão 

situados no Parque Nacional de Ubajara, uma unidade de conservação federal que 

as protege legalmente. Aliás, esses e outros aspectos conservacionistas das 

morfoestruturas e morfoesculturas apresentadas e analisadas neste e no capítulo 

anterior, serão tratados no capítulo 5, o último desta tese. 
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5 CONSERVAÇÃO 

 

As feições geomorfológicas tratadas nos capítulos anteriores - as 

morfoestruturas herdadas dos processos de estruturação pré-cretácica e, sobretudo, 

da história morfoestrutural cretácica-cenozóica; e as morfoesculturas modeladas 

durante o Cenozoico sobre essas grandes feições em diferentes contextos 

climáticos; são testemunhas de uma complexa história natural e que ainda estão 

presentes na paisagem da Ibiapaba e região, e configuram-se como um verdadeiro 

patrimônio natural do estado do Ceará. 

Dada essa importância e considerando o quadro de expansão 

populacional e urbana dos municípios da Ibiapaba, a necessidade de proteger esse 

conjunto de feições geomorfológicas apresenta-se de forma relevante. Mas como 

isso pode se dar? Preservando? Conservando? 

Na literatura relativa à temática ambiental, é comum a ocorrência 

associada dos termos “conservação” e “preservação”, por vezes, tratados 

erroneamente como sinônimos, o que pode ser justificado parcialmente pela relativa 

similaridade conceitual. Por exemplo, Brasil (2000, art. 2º, parágrafo V) conceitua 

preservação como o “conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a 

proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção 

dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas”. Por sua vez, a 

conservação da natureza é: 

O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a 
manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do 
ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases 
sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 
necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a 
sobrevivência dos seres vivos em geral (BRASIL, 2000, art. 2º, parágrafo II). 

 
Isto é, conforme esse importante diploma legal brasileiro, a conservação é 

mais ampla, agrega a preservação em seu arcabouço conceitual e amplia a sua 

aplicação, do longo prazo (da preservação) para o curto e o médio prazos também. 

Considerando essa maior amplitude conceitual, funcional e temporal, 

fundamentais para o relacionamento com as características da área e as 

problemáticas de estudo, adotou-se o cerne conservacionista para a análise 

realizada neste capítulo, o que será melhor explicado e analisado ao longo deste. 

Inicialmente serão tratados os aspectos legais vigentes no tocante à conservação 

do patrimônio natural . 
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5.1 Proteção Legal Vigente 

 

5.1.1 Código Florestal Brasileiro 

 

Bem antes do atual código florestal brasileiro (BRASIL, 2012a), desde a 

década de 1930, na tentativa de ordenar os diversos interesses envolvidos na 

utilização das terras, o Estado brasileiro vem regulamentando o uso e ocupação do 

solo por meio de promulgação de leis, decretos e resoluções (MARCHIORO et al., 

2010). Assim, naquela década surgiram as primeiras leis de proteção à natureza 

brasileira, expressas em códigos pioneiros como o código das águas, o código de 

minas, o decreto de proteção aos animais e o 1º código florestal (DELPHIM, 2004). 

Mais especificamente no ano de 1934, em meio à forte expansão cafeeira 

ocorrente no país e em função da importância da lenha para a economia urbana da 

época, surgiu o 1º código florestal, que trazia a obrigação dos proprietários de terras 

rurais a manterem 25% da área de seus imóveis com a cobertura de mata original (a 

chamada “quarta parte”). No tocante à conservação ambiental, essa lei proporcionou 

avanços ao criar a figura das “florestas protetoras”, visando garantir a qualidade 

ambiental de rios e lagoas e a estabilidade de áreas de risco (encostas íngremes e 

dunas). Mais tarde, esse conceito deu origem às áreas de preservação 

permanente  (APPs), também localizadas em imóveis rurais (BRASIL, 2012b). 

Nas décadas seguintes, com o advento dos novos combustíveis e fontes 

de energia, como as hidrelétricas, a lenha foi deixando progressivamente de ter 

importância econômica. Inversamente, crescia a consciência da importância da 

manutenção do papel ambiental das florestas. Assim, em 1960, o poder legislativo 

federal se mobilizou para alterar a lei de 1934 e a função das florestas em terrenos 

privados (BRASIL, 2012c). 

Desta forma, em 15 de setembro de 1965, o então presidente Humberto 

Castelo Branco, sancionava a lei federal nº 4.771 (BRASIL, 1965), o “novo Código 

Florestal”, após redação dada por medida provisória, que estabelecia as regras 

iniciais da reserva legal (art. 16), definia a localização das APPs (art. 2 e 3) e sua 

obrigatoriedade tanto no campo quanto nas cidades (PINHEIRO et al., 2013a). 

As APPs foram delimitadas setorialmente em margens de cursos d’água, 

lagos, lagoas e reservatórios artificiais, topos de morros e encostas com declividade 

elevada, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
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preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, de proteger o solo e assegurar o bem 

estar da população humana (BRASIL, 1965).  

Desde então, esse Código Florestal foi o principal referencial legal na 

proteção ambiental no Brasil, embora paulatinamente a realização de alterações 

nesse diploma legal tenha sido realizada ao longo dos anos seguintes, sobretudo, no 

início do século XXI, ao ponto que reformar já não era suficiente e a promulgação de 

um novo código se tornava uma necessidade premente. Nesse contexto e apesar 

das pressões a favor e contra e das inúmeras discussões correlatas, em maio de 

2012 foi sancionada a lei federal nº 12.651/2012 (BRASIL 2012a) que: 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa ; altera as Leis nos 6.938, de 
31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 
de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 
1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166- 67, 
de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências (BRASIL, 2012a, caput). 
Grifo nosso. 

 
Em outubro de 2012 foi sancionada a lei federal nº 12.727 (BRASIL, 

2012d) que dispõe sobre alterações no recém promulgado código florestal, mais 

precisamente, acerca da redação do art. 4º (das APPs), sem maiores implicações. 

Em suma, indiretamente e com uma finalidade claramente 

preservacionista, a figura legal das APPs, gestada e desenvolvida nos 3 (três) 

códigos florestais brasileiros, foi um significativo avanço na proteção do patrimônio 

natural, ou pelo menos, de partes dele, já que sua localização é setorizada. 

De acordo com Catelani e Batista (2007), as APPs foram criadas para 

proteger o ambiente natural, o que significa que não são áreas apropriadas para 

alteração de uso da terra. Dito de outra forma, o regime de proteção das APPs é 

bastante rígido: a regra é a da intocabilidade, admitida excepcionalmente a 

supressão da vegetação apenas nos casos de baixo impacto ambiental, utilidade 

pública ou interesse social, legalmente previstos (ARAÚJO, 2002). 

Contudo, a regra de intocabilidade não é de fácil aplicação em um país 

com fortes demandas sociais, econômicas e políticas, notadamente em suas regiões 

menos desenvolvidas, como é o caso do Brasil. Além disso, a proteção setorizada 

implica em lacunas de proteção em ecossistemas de maior escala de amplitude 

(MOURA-FÉ et al., 2014; 2015; PINHEIRO et al., 2013b), além da clara ênfase na 

proteção da flora, não à toa, é chamado de “código florestal”. 
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Nesse contexto e em paralelo, a figura das unidades de conservação 

surgiu e se desenvolveu, e é tão, ou até mais importante no papel da conservação 

ambiental do que o código florestal e as APPs, sendo o centro da discussão abaixo. 

 

5.1.2 SNUC e as Unidades de Conservação 

 

Na mesma década de 1930, advento dos primeiros códigos brasileiros de 

proteção ambiental, tem-se a gênese das unidades de conservação (UCs)  no país, 

com a criação dos 3 (três) primeiros parques nacionais (PARNAS) (Itatiaia, Iguaçu e 

da Serra dos Órgãos), fortemente inspirados nos moldes do Parque Nacional de 

Yellowstone, UC norte-americana (DELPHIM, 2004), cuja criação em 1872 iniciou 

oficialmente o papel do Estado nas atividades de conservação, demarcando uma 

nova fase dos procedimentos de conservação ambiental (HASSLER, 2005). 

Na sequência, foram criadas a Floresta Nacional do Araripe (CE), em 

1946, o PARNA de Paulo Afonso (BA), em 1948, a Reserva Biológica de Serra 

Negra (PE), em 1950, e em 1959, os PARNAS de Aparados da Serra (RS), Araguaia 

(GO) e de Ubajara (CE) (Figura 80) (HASSLER, 2005), tratado com ênfase neste 

capítulo. 

Figura 80 – Portal de trilha do Parna de Ubajara 

 
Foto: Marcelo Moura Fé, Jul/2015. 
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Desde então, essas e outras áreas protegidas legalmente se tornaram os 

locais prioritários para conservação do patrimônio natural e cultural, mas que tiveram 

sua hierarquização e organização legal se dando apenas no início da década de 

2000, através da lei federal nº 9.985/2000 (BRASIL, 2000), que instituiu o sistema 

nacional de unidades de conservação da natureza (SNUC), estabelecendo critérios 

e normas para a criação, implantação e gestão das UCs, definidas como: 

 
I - Unidade de Conservação : espaço territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação  e 
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000, art. 2º). Grifo nosso. 

 
Além disso, as UCs são áreas definidas geograficamente, vinculadas a 

processos de gestão de seu território, tendo como objetivo principal a proteção ao 

longo prazo dos atributos ambientais in situ (THOMAS et al., 2014), essenciais para 

a conservação dos recursos naturais, uma vez que nelas encontram-se 

ecossistemas ameaçados e biodiversos que têm garantias legais de proteção. 

Porém, para assegurar esse papel, é necessário que haja planejamento e gestão 

eficientes (OLIVEIRA, 2008) e no Brasil, vale ponderar, são comuns UCs não 

consolidadas, habitualmente chamadas de “unidades de conservação no papel”, 

criadas pelo poder público sem que houvesse continuidade dos investimentos 

necessários à sua consolidação (SALMONA et al., 2014, p. 296). 

Conforme o art. 3º da referida lei (BRASIL, 2000), o SNUC é constituído 

pelo conjunto das UCs federais, estaduais e municipais, as quais devem seguir os 

seguintes objetivos do sistema: 

 
I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica  e dos recursos 
genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 
II - proteger as espécies ameaçadas de extinção  no âmbito regional e 
nacional; 
III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade  de 
ecossistemas naturais; 
IV - promover o desenvolvimento sustentável  a partir dos recursos 
naturais; 
V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação  da 
natureza no processo de desenvolvimento; 
VI - proteger paisagens naturais  e pouco alteradas de notável beleza 
cênica; 
VII - proteger as características relevantes de natureza  geológica, 
geomorfológica , espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 
VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 
IX - recuperar ou restaurar  ecossistemas degradados; 
X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa 
científica , estudos e monitoramento ambiental; 
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XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 
XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação 
ambiental , a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 
XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de 
populações tradicionais , respeitando e valorizando seu conhecimento e 
sua cultura e promovendo-as social e economicamente  (BRASIL, 2000, 
art. 4º). Grifo nosso. 

 
Como se percebe na lista de objetivos do SNUC e no conhecimento 

básico do funcionamento das UCs estabelecidas no país, há uma ênfase na 

proteção da biodiversidade (presente logo nos primeiros objetivos listados) e na 

conservação da fauna e da flora, em função até de uma demanda social da opinião 

pública, mais atenta e sensível à proteção desses elementos da natureza. 

Por sua vez, a gestão do SNUC é organizada sob 3 conjuntos de órgãos: 

 
I - Órgão consultivo e deliberativo : o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente-CONAMA , com as atribuições de acompanhar a implementação 
do Sistema; 
II - Órgão central : o Ministério do Meio Ambiente , com a finalidade de 
coordenar o Sistema; e  
III - Órgãos executores : o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis-IBAMA , os órgãos estaduais e 
municipais , com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas 
de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e 
municipais, nas respectivas esferas de atuação (BRASIL, 2000, art. 6º). 
Grifo nosso. 

 
Conforme Brasil (2000), as UCs integrantes do SNUC dividem-se em 2 

(dois) grupos, com características e categorias específicas (Quadro 11): 

 

Quadro 11 – Categorias de Unidades de Conservação 

SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATU REZA (SNUC) 

Grupo Característica Categorias 

Unidades 
de 

Proteção 
Integral 

Visam preservar a 
natureza, admitindo 

apenas o uso indireto dos 
seus recursos naturais, 
com exceção dos casos 

previstos em lei. 

(I) Estação Ecológica 
(II) Reserva Biológica 
(III) Parque Nacional (PARNA) 
(IV) Monumento Natural 

(V) Refúgio de Vida Silvestre 

   

Unidades 
de Uso 

Sustentável  

Visam compatibilizar a 
conservação da natureza 
com o uso sustentável de 
parcela dos seus recursos 

naturais. 

(I) Área de Proteção Ambiental (APA) 
(II) Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) 
(III) Floresta Nacional (FLONA) 
(IV) Reserva Extrativista (RESEX) 
(V) Reserva de Fauna (REFAU) 
(VI) Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 
(VII) Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

Fonte: BRASIL, 2000. 
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Na área de estudo há 3 (três) UCs (Mapa 12), duas pertencentes ao 

grupo de proteção mais restrita (proteção integral), o Parque Nacional de Ubajara, 

de administração federal, e o Parque Estadual das Carnaúbas, uma UC estadual. A 

terceira UC é componente do grupo das unidades de uso sustentável, mais 

especificamente, a APA da Serra da Ibiapaba, federal. 

 

5.1.2.1 PARNA de Ubajara 

 

Segundo a lei federal nº 6.938/1981 e corroborado pela lei do SNUC 

(BRASIL, 2000, art. 11): 

 
O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica , 
possibilitando a realização de pesquisas científicas  e o desenvolvimento 
de atividades de educação e interpretação ambiental , de recreação em 
contato com a natureza e de turismo ecológico (BRASIL, 1981, art. 11). 
Grifo nosso. 
 

O PARNA de Ubajara, administrado atualmente Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foi criado pelo decreto federal nº 45.954, 

de 30 de abril de 1959, com uma área prevista de 4.000 hectares, cujas terras, flora, 

fauna, e belezas naturais (inclusive a Gruta de Ubajara), constitutivas do parque, 

bem como propriedades particulares nelas existentes, ficariam sujeitas ao regime 

especial constante do Código Florestal vigente, o código de 1934 (BRASIL, 1959). 

Posteriormente, o decreto federal de 13 de dezembro de 2002 alterou e 

ampliou a área dessa UC, ficando com a atual área aproximada de 6.288 hectares 

(BRASIL, 2002), a qual, posicionada ao longo da vertente leste da Ibiapaba, em 

parcelas dos municípios de Tianguá, Frecheirinha e Ubajara, está inserida entre os 

domínios climáticos úmido e sub-úmido, recoberto pela mata úmida nas altitudes 

mais elevadas, caatinga nas partes mais baixas, e a mata seca na transição entre 

ambas (SILVA e CAVALCANTE, 2004), paisagens morfopedológicas da área. 

Vale informar que não há ocupações particulares em seu perímetro, uma 

vez que a ação desapropriatória obteve êxito e que essa UC já possui um plano de 

manejo estabelecido (AGUIAR-SILVA et al., 2011). 
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Mapa 12 – Unidades de conservação da área de estudo 

 
Fonte: Arquivos shapefiles – Ministério do Meio Ambiente. Elaboração: Marcelo Moura-Fé, 2014. 
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5.1.2.2 APA da Serra da Ibiapaba 

 

A APA da Serra da Ibiapaba, administrada pelo ICMBio, foi criada pelo 

Decreto S/N de 26 de novembro de 1996, com uma expressiva área de 1.592.550 

hectares, a qual abrange total ou parcialmente os municípios de Buriti dos Lopes, 

Bom Princípio, Cocal, Piracuruca, Piripiri, Brasileira, Pedro II, Lagoa do São 

Francisco, Conceição e Domingos Mourão, no estado do Piauí; Chaval, Granja, 

Moraújo, Coreaú, Tianguá e Viçosa do Ceará, no estado do Ceará (BRASIL, 1996). 

Com essa dimensão espacial, a APA predomina por toda a porção norte 

da área de estudo, incluindo o contato da Ibiapaba com os maciços setentrionais. 

A APA foi criada com os seguintes objetivos: 

 
I - garantir a conservação de remanescentes de cerrado, caatinga e mata 
atlântica ;  
II - proteger os recursos hídricos; 
III - proteger a fauna e flora  silvestres;  
IV - melhorar a qualidade de vida das populações residentes, mediante 
orientação e disciplina das atividades econômicas locais ;  
V - ordenar o turismo ecológico ;  
VI - fomentar a educação ambiental ;  
VII - preservar as culturas e as tradições locais  (BRASIL, 1996, art. 1º). 
Grifo nosso. 
  

5.1.2.3 Parque das Carnaúbas 

 

Essa UC estadual está situada entre os municípios de Viçosa do Ceará e 

Granja, com pouco mais de 13.862,6 ha de área, com uma pequena incidência no 

limite NO da poligonal de estudo, criada pelo Decreto Estadual nº 28.154, o qual foi 

assinado em 15 de fevereiro de 2006, com os seguintes objetivos: 

 
I – proteger e preservar áreas representativas do bioma Caatinga , inclusive 
nascentes de rios e bicas localizadas nos municípios de Granja e Viçosa do 
Ceará; 
II – conservar as espécies vegetais endêmicas  da região em face de sua 
importância e fragilidade; 
III - assegurar o aproveitamento sustentável dos recursos naturais e da 
diversidade biológica  da área, propiciando à população regional o acesso 
a conhecimentos sobre o meio ambiente, de maneira a não interferir no 
funcionamento dos refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade 
ambiental e respeito às peculiaridades histórico-culturais, econômicas e 
paisagísticas locais, com ênfase na melhoria da qualidade de vida dessa 
comunidade ; 
IV - promover a educação ambiental  da comunidade de entorno 
propiciando a sensibilização e o desenvolvimento de atitudes voltadas para 
a conservação dos recursos naturais da região; 
V - propiciar a recuperação de áreas degradadas  (CEARÁ, 2006). Grifo 
nosso. 
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5.2 Sítios Naturais – Outra forma de conservação 

 

Menos rígidos e setorizados que as APPs, os sítios naturais  fazem parte 

de um contexto conservacionista diferente daquele proposto pelas UCs, embora 

sejam correlacionáveis e seu desenvolvimento em parceria com essa categoria de 

proteção legal seja, inclusive, estimulado.  

Essa forma alternativa de conservação se embasa no fato de que, tanto o 

SNUC quanto o Código Florestal tenham como foco principal a proteção da 

biodiversidade e a conservação dos elementos biológicos (fauna e flora), o que se 

configura como uma verdadeira lacuna na proteção da geodiversidade, embora esta 

seja abordada na categoria dos monumentos naturais, que tem como “objetivo 

básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica” 

(BRASIL, 2000, art. 12). 

Contudo, o SNUC não estabelece, tampouco estimula formas de uso 

sustentáveis para essa categoria de UC (por ser uma UC de proteção integral), o 

que entende-se aqui como fundamental para o estabelecimento efetivo e ideal em 

uma região com demandas econômicas e sociais, como é a Ibiapaba. 

Geodiversidade é um conceito análogo ao de biodiversidade e que foi 

criado em meados de 1990 em função da ênfase dada a essa última em 

conferências e em programas de conservação ambiental, em detrimento dos 

aspectos abióticos da natureza (BENTO e RODRIGUES, 2013b). A origem do termo 

geodiversidade não é muito clara, mas sabe-se que ele começou a ser divulgado a 

partir do século XX, principalmente com a Conferência de Malvern sobre 

conservação geológica e paisagística, que ocorreu no Reino Unido em 1993 

(BENTO e RODRIGUES, 2010). 

O fato é que muito conhecimento já foi gerado no campo da conservação 

da natureza, porém, grande parte dos esforços foi voltada à vertente biótica, 

provocando uma defasagem na evolução do conhecimento sobre a geodiversidade e 

sua importância para a evolução da vida na Terra (LIMA, 2008). 

Desta forma, com base nesse quadro, os próximos subitens trarão as 

conceituações fundamentais de geodiversidade e geoconservação, dos sítios 

naturais e suas tipologias, com ênfase nos geomorfossítios, finalizando com a 

apresentação do órgão gestor e as etapas de estabelecimento dessa forma 

alternativa (à proteção legal vigente) e viável de conservação do patrimônio natural. 
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5.2.1 Geodiversidade e Geoconservação 

 

A geodiversidade  é o resultado da interação de diversos fatores, como 

as rochas, o clima, os seres vivos, entre outros, possibilitando o aparecimento de 

paisagens distintas em todo o mundo (BRILHA, 2005), integrando assim a 

diversidade geológica (rochas, minerais e fósseis), geomorfológica (formas de 

relevo) e pedológica (solos), além dos processos que lhes originaram (BÉTARD et 

al., 2011) e lhes modelam atualmente. 

Enquanto testemunha científica dos acontecimentos que marcaram a 

história evolutiva da Terra, a geodiversidade deve ser conservada como parte 

fundamental do patrimônio natural e utilizada para fins científicos, didáticos, 

culturais e geoturísticos  (GODOY et al., 2013), na forma de sítios naturais, os 

geossítios, com base nos seus 7 (sete) valores fundamentais: intrínseco, cultural, 

estético, econômico, funcional, científico e didático (MOCHIUTTI et al., 2012), 

delineados da seguinte forma por Brilha (2005) e Mochiutti et al. (2012): 

a) Valor intrínseco : subjetivo, reflete um valor próprio, de existência, algo 

que é inerente aos elementos abióticos independente de ter utilidade ou não para a 

sociedade. Todos os geossítios o possuem. 

b) Valor cultural : revela-se nas inúmeras relações que existem entre a 

sociedade e o mundo natural que a rodeia, no qual ela está inserida e ao qual ela 

pertence. Existem íntimas relações entre elementos da geodiversidade e as 

populações, sejam no processo de ocupação de determinada região, no uso destes 

elementos para a sua sobrevivência e desenvolvimento, na toponímia dos lugares, 

na influência sobre o folclore, a religiosidade e a identidade destas populações. 

c) Valor estético : possuem este valor todas as paisagens geológicas e 

geomorfológicas que causam um deslumbramento de seu público, que são alvo de 

atividades de lazer, contemplação ou inspiração artística, independentemente da 

forma como se relacionam com a biodiversidade. 

d) Valor econômico : atribuição ligada à dependência da sociedade 

perante os materiais geológicos para atividades como produção de energia, 

construção civil, fabricação de produtos, extração de água subterrânea, gemas para 

joalheria etc. 
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e) Valor funcional : é o valor de utilidade que a geodiversidade tem para 

a sociedade enquanto suporte para a realização de suas atividades e como 

substrato para a sustentação dos sistemas físicos e ecológicos da Terra. 

f) e g) Valores científico e didático : talvez estes sejam os valores mais 

preciosos atribuídos à geodiversidade. A investigação de certos aspectos do meio 

abiótico permite delinear a longa história da Terra, desenhar os cenários futuros de 

uma região e prevenir-se diante de situações de risco. Por sua vez, a educação em 

geociências requer um contato prático com o conhecimento científico para a melhor 

formação de alunos e profissionais e a garantia de que uma vez que se conheça 

este patrimônio ele seja preservado. 

O Quadro 12 apresenta a lista dos valores da geodiversidade propostos 

por Gray (2004 apud MOCHIUTTI et al., 2012), com exemplos de atribuições 

propostos aqui junto de exemplos identificados nos geossítios do Geopark Araripe, 

sul do Ceará. 

 Por conta do valor econômico, sobretudo, muitas são as ameaças à 

geodiversidade, onde a sociedade é o principal agente modificador e degradador 

(GRAY, 2005). Na tentativa de reverter esse quadro de vulnerabilidade, têm sido 

criadas estratégias visando à conservação da geodiversidade, as quais podem ser 

aglutinadas na geoconservação , que conceitualmente “é um ramo de atividade 

científica que tem como objetivo a caracterização, conservação e gestão do 

patrimônio geológico e processos naturais associados” (BRILHA, 2005, p. 51). 

O principal objetivo da geoconservação é a conservação dos geossítios 

como unidades básicas do patrimônio natural, cuja implementação requer a criação 

de uma sistematização metodológica criteriosa e dividida em: inventariação 

específica, avaliação (quantificação e classificação), conservação, valorização, 

divulgação e procedimentos de monitoramento (BRILHA, 2005; HENRIQUES et al., 

2011;  LIMA, 2008). 

No entanto, mesmo com a intensificação das ações de geoconservação, a 

implementação de medidas e a conservação efetiva ainda encontram-se distantes 

do ideal. Tal fato pode ser relacionado, principalmente, à carência de estratégias 

institucionais e à ausência de bases legais que garantam a conservação do 

patrimônio com uso sustentável (BARRETO et al., 2009; LIMA, 2008), o que pode 

ser realizado através do geoturismo. 
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Quadro 12 – Lista dos valores da geodiversidade com exemplos 

Categorias de Valor Subdivisão dos valores Exemplos de atribuições Exemplos nos geossítios do Geopark Araripe 

Intrínseco  1 – Valor intrínseco Natureza abiótica, livre da valoração atribuída à sociedade. Atribuído a todos os geossítios 

Cultural 

2 – Folclórico Lendas e contos locais Lenda da mãe d’água (Cachoeira de Missão Velha) e lenda dos índios Kariris (Batateiras) 

3 – Arqueológico e histórico Ferramentas e artesanatos locais Pinturas rupestres (Ponte de Pedra) e Pedra do Morcego (Riacho do Meio) 

4 – Espiritual Locais indígenas, quilombolas Pedras empilhadas por romeiros e passagem pela fenda na “Pedra do Pecado” (Colina do Horto) 

5 – Senso de local Relevo referencial Mirante do Pontal de Santa Cruz (Figura 81) 

Estético 

6 – Paisagens locais Vista do mar, de mirantes, caminhadas em áreas rurais, 
edificações características 

Mirante do Padre Cícero (Colina do Horto) (Figura 82) 

7 – Geoturismo Potencial para todos os geossítios Todo o conjunto de geossítios  

8 – Atividades de lazer Escalada, rafting, passeios em cavernas, trilha Rapel na Pedra do Coruja e Pedra do Castelo (Ponte de Pedra) 

9 – Apreciação à distância Revistas, jornais, programas de TV e da internet 

Todo o conjunto de geossítios 10 – Atividades voluntárias Conserto de equipamentos, construção de trilhas, restauração de 
áreas mineradas, degradadas. 

11 – Inspiração artística Literatura, música, pintura e artes plásticas 

Econômico 

12 - Energia Carvão, óleo e gás; marés 

Folhelho betuminoso (Batateiras), gipsita (Ipubi – desativado atualmente) e calcário laminado (Pedra Cariri) 

13 – Minerais industriais Caulinita, halita 

14 – Minerais metálicos Ferro, cobre, cromo, zinco, estanho, ouro, platina 

15 – Minerais para 

construção 
Pedra brita, agregados, calcário, argila estrutural, gipso, betume 

16 – Gemas Diamante, safira, esmeralda, ônix 

17 – Fósseis Lojas de réplicas de fósseis 

18 – Solos Produção de alimentos, vinho, madeira, fibras. 

Funcional 

19 – Plataformas Edificações e construção de infraestruturas  

20 – Estocagem e reciclagem Carbono no solo; ciclo hidrológico Concentração de nascentes (Batateiras e Riacho do Meio); Área de recarga – Formação Exu 

21 – Saúde Nutrientes e minerais; paisagens terapêuticas Micro clima – clima ameno (Riacho do Meio) 

22 – Sepultamento Sepultamentos humanos  

23 – Controle de poluição Aterros sanitários; câmaras nucleares subterrâneas  

24 – Química da água Solos e rochas como filtros de água  

25 – Funções do solo Água mineral; agricultura, vinicultura, florestamento  

26 – Funções geossistêmicas Operação contínua de processos fluviais, costeiros, eólicos etc.  

27 – Funções ecossistêmicas Biodiversidade Espécies endêmicas: samambaia-açu e soldadinho do Araripe (Riacho do Meio); mata subúmida (Pontal de 
Santa Cruz) 

Científico e Didático 

28 – Descoberta científica Geoprocessos, geotecnologia, patrimônio natural Fósseis 

29 – História da Terra Evolução, história geológica da Terra; história geomorfológica; 
geoarqueologia 

Icnofósseis (Cachoeira de Missão Velha), troncos fósseis (Floresta Petrificada) 

30 – História da Pesquisa Identificação de discordâncias, de atividades ígneas Sequência de arenitos e folhelhos betuminosos (Batateiras); Fósseis da formação Santana (Pedra Cariri); 
concreções carbonáticas fossilíferas (Parque dos Pterossauros) 

31 – Monitoramento do meio 
ambiente 

Sondagens, mudanças no nível do mar, monitoramento da 
poluição, da qualidade da água 

 

32 – Educação e treinamento Estudos e aulas de campo; treinamento profissional Ciclo das rochas (Colina do Horto), feições de erosão fluvial (Cachoeira de Missão Velha e Ponte de Pedra) 

Fonte: Adaptado de Gray, 2004 apud Mochiutti et al. 2012. Elaboração: Marcelo Moura Fé, 2015. 
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Figura 81 – Visão do mirante do Pontal de Santa Cruz 

 
Geossítio situado no município de Santana do Cariri. Foto: Marcelo Moura Fé, Nov/2014. 

 

Figura 82 – Vista do entorno da Colina do Horto  

 
Geossítio situado no município de Juazeiro do Norte, com visão da cidade (aglomeração no centro da 

foto) e da Chapada do Araripe (ao fundo). Foto: Marcelo Moura Fé, Ago/2010. 
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Aliás, os conceitos de geodiversidade e geoconservação, juntamente com 

o geoturismo, formam o trinômio fundamental para a divulgação, valorização e 

conservação do patrimônio natural (BENTO e RODRIGUES, 2010) e seus sítios, os 

quais, per si, se configuram como um elo entre esses conceitos, por serem os locais 

de ocorrência de geodiversidade, se configurarem como formas de geoconservação 

e como locais para o desenvolvimento da atividade geoturística (MOURA-FÉ, 2015). 

Como um elemento emérito de geoconservação da geodiversidade, 

relativamente relegada pela legislação legal do vigente no Brasil, os sítios naturais 

se apresentam como uma alternativa viável de preenchimento dessa lacuna e que 

precisa de maior atenção, divulgação e entendimento. 

 

5.2.2 Patrimônio Natural e seus Sítios 

 

De forma ampla, patrimônio é um conceito legal relacionado ao conjunto 

de bens e direitos de uma pessoa ou instituição, é produto de uma escolha e essa 

depende do que é considerado como significativo para a sociedade. Nesse sentido, 

“(...) vão ser os valores atribuídos às coisas e lugares que vão dar um significado a 

tais coisas e lugares em relação a outros, o que os transformam em ‘patrimônio’” 

(CASTRIOTA, 2004, p. 24). O processo de “patrimonialização” tem correlação direta 

com a preocupação das pessoas em conservar algum aspecto cultural e/ou natural 

(BENTO e RODRIGUES, 2011). 

O patrimônio natural ganhou maior relevância a partir de 1972, quando a 

convenção de Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural foi adotada pela 

Conferência Geral da UNESCO, em consonância com a ICOMOS (International 

Council for Monuments and Sites), com o objetivo de preservar os testemunhos 

irremovíveis de civilizações passadas e as paisagens naturais (MEDEIROS e 

OLIVEIRA, 2011). 

Essa convenção internacional foi adotada por 111 Estados-Parte em 

1989, dentre eles, o Brasil, com o objetivo fundamental de reconhecer os sítios 

culturais e naturais em âmbito mundial, de interesse excepcional e de tal valor 

universal que sua proteção seja considerada responsabilidade de toda humanidade. 

Ao adotarem essa convenção, essas nações passaram a reconhecer: 
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a) Custódia  - cada país mantém sob a sua custódia para o resto da 

humanidade aquelas partes, tanto naturais como culturais, do 

patrimônio mundial; 

b) Apoio compromissado  - compromisso de apoiar qualquer nação na 

prática dessa responsabilidade se os seus recursos próprios são 

insuficientes; e 

c) Exercício de responsabilidade  - a humanidade deve exercitar o 

mesmo senso de responsabilidade para com as obras da natureza, 

como para as obras de suas próprias mãos. 

 

A “custódia”, o “apoio compromissado” e o “exercício de responsabilidade” 

para com o patrimônio natural, se dão sob a forma de estabelecimento e proteção 

dos sítios naturais, cuja soberania é retida com o país onde o sítio está localizado e 

a inclusão como propriedade na lista do patrimônio mundial  é feita somente por 

solicitação do Estado concernente. Todavia, embora soberana, a administração dos 

sítios requer compartilhamento. O mecanismo de cooperação internacional é o 

Comitê do Patrimônio Mundial (World Heritage Committee - WHC) composto de 21 

(vinte e um) representantes das nações que firmaram a convenção, com uma 

representação equitativa das diferentes regiões e culturas do globo. 

Os sítios do patrimônio mundial são bastante seletivos e limitados em 

número, e são divididos em 2 seções principais: cultural  e natural , esta incluindo a 

paleobiologia e geologia, onde o patrimônio geológico pode ser subdividido em 

diversas categorias, conforme a abordagem que se pretende dar: geomorfológico, 

tectônico, paleontológico, mineralógico, petrológico etc. (BENTO e RODRIGUES, 

2013b). 

Entre os anos de 1989 e 1990, sob o respaldo da UNESCO, da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (International Union for the 

Conservation of Nature - IUCN) e da União Internacional das Ciências Geológicas 

(International Union of Geological Sciences – IUGS), foi elaborada uma lista de sítios 

geológicos, estabelecida em âmbito mundial, denominada Lista Indicativa Global de 

Sítios Geológicos (Global Indicative List of Geological Sites - GILGES), com o 

objetivo de identificar sítios geológicos lato sensu de excepcional valor universal 

(MEDEIROS e OLIVEIRA, 2011). 
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Em 1996 a GILGES foi substituída pela Lista de Dados Global de Sítios 

Geológicos da IUGS (Global Geosites ), visando criar uma base global de dados 

relacionados aos sítios geológicos que estavam sendo estabelecidos. Essa iniciativa 

foi operada pela IUGS até 2004 e resultou no inventário de algumas centenas de 

sítios geológicos de excepcional valor mundial. 

Por sua vez, o patrimônio mundial dispõe de uma lista indicativa  

(Tentative List), mais ampla que a GILGES, ao se configurar como um inventário das 

propriedades (ou sítios) que cada Estado-Parte tenciona considerar para indicação 

nos próximos anos. Com base nessa lista, os países são incentivados a submeterem 

em suas próprias listas indicativas os sítios que eles consideram ser patrimônio 

cultural e/ou natural de notável valor universal e, por isso, passiveis de inscrição na 

lista do patrimônio mundial (SCHOBBENHAUS e SILVA, 2010). 

No contexto nacional brasileiro, no final de 1993, o Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM) foi solicitado a dar apoio ao Grupo de 

Trabalho de Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Patrimônio Mundial, com 

propostas do Brasil para a GILGES e depois para a Global Geosites, através do seu 

“Grupo de Trabalho Nacional de Sítios Geológicos e Paleobiológicos”. 

Em 1997, o DNPM promoveu a reunião de diversas instituições para a 

efetivação de uma participação mais ampla, dentro dos objetivos propostos por seu 

grupo de trabalho. Assim foi instituída a SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios 

Geológicos e Paleobiológicos), composta atualmente pelas seguintes instituições: 

• Academia Brasileira de Ciências (ABC); 

• Associação Brasileira para Estudos do Quaternário (ABEQUA); 

• Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM); 

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA); 

• Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); 

• Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); 

• Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); 

• Serviço Geológico do Brasil (CPRM); 

• Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE); 

• Sociedade Brasileira de Geologia (SBG); 
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• Sociedade Brasileira de Paleontologia (SBP); 

• União da Geomorfologia Brasileira (UGB). 

 

Vale frisar que parte das informações apresentadas nesse subitem é 

oriunda da página da SIGEP (http://sigep.cprm.gov.br/), acessado até setembro de 

2015. Por fim, em função da importância da SIGEP, o item abaixo traz um maior 

detalhamento desse representante no Brasil da Global Geosites da IUGS. 

 

5.2.3 SIGEP e o estabelecimento dos Geossítios 

 

Desde sua criação, a principal atribuição da SIGEP é o gerenciamento de 

um banco de dados nacional de geossítios, disponibilizado na internet (onde 

retiramos parte das informações desse subitem), na forma de artigos científicos 

bilíngues (inglês e português), elaborados por especialistas que trabalharam nas 

áreas dos sítios cadastrados (SCHOBBENHAUS e SILVA, 2012). 

Em 1998 foram distribuídas cartas-convite a instituições e pesquisadores 

incentivando-os à proposição de sítios por parte da SIGEP. Desde então, o convite 

era aberto também à comunidade em geral por veiculação na internet, sendo aceitas 

para análise indicações apresentadas em formulário próprio. 

Em 2012, a SIGEP suspendeu o encaminhamento de novas propostas de 

geossítios até que houvesse a “oficialização” de suas atribuições junto ao Poder 

Público, e a possibilidade da Comissão adotar medidas legais para a preservação 

dos geossítios estabelecidos. Com esta finalidade, foi instituído pelo Ministério de 

Minas e Energia, por meio da Portaria 170 (20/06/2012), o “Grupo de Trabalho 

Interministerial de Sítios Geológicos e Paleontológicos”, o qual deve apresentar texto 

final da minuta de marco legal que venha a possibilitar a criação de uma nova 

SIGEP, como órgão oficial e com a definição clara de suas atribuições. Assim, a 

suspensão de encaminhamentos de novas propostas de geossítios se dará até a 

conclusão dos trabalhos do referido Grupo de Trabalho. 

Até essa suspensão, o processo seletivo seguiu a orientação da SIGEP 

de avaliação de sítios, segundo uma relatividade específica dentro das tipologias 

(paleobiológico, paleoambiental, petrológico, estratigráfico, paleontológico, 

sedimentológico, geomorfológico, hidrogeológico, marinho, ígneo, tectônico, 
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espeleológico, história da geologia e da mineração, e astroblema), tendo como 

critérios básicos : 

I. Sua singularidade na representação de sua tipologia ou categoria; 

II. Importância na caracterização de processos geológicos-chave 

regionais ou globais, períodos geológicos e registros expressivos na 

história evolutiva da Terra; 

III. Expressão cênica;  

IV. Bom estado de conservação; 

V. Acesso viável; e 

VI. Existência de mecanismos ou possibilidade de criação de mecanismos 

que lhe assegure conservação. 

 

Após a suspensão e a retomada no recebimento de solicitações, acredita-

se que esses critérios básicos devam ser mantidos, em função de sua significância 

para a avaliação sítios. Desta forma, as propostas de geossítios na Ibiapaba, 

tratadas no item 5.4, seguem os critérios estabelecidos e utilizados pela SIGEP até 

agosto de 2012. 

Metodologicamente, a SIGEP vinha se baseando em duas etapas 

principais, sistemáticas e continuadas. A 1º, a fase das propostas , com o 

levantamento inicial originado de propostas individuais, elaboradas por 

geocientistas. A 2ª etapa, de registro . Uma vez aprovada a proposta, deveria ser 

elaborada pelos proponentes o artigo sobre os sítios, os quais deviam prestar-se ao 

fomento da pesquisa científica básica e aplicada, à difusão do conhecimento das 

geociências, ao fortalecimento da consciência conservacionista, ao estímulo a 

atividades educacionais, recreativas ou turísticas, sempre em prol da participação e 

do desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais. 

Além da publicação desses artigos, os quais compõem o "Inventário de 

Geossítios do Brasil", a SIGEP fomentou a elaboração de descrições dos sítios 

aprovados em linguagem popular, todos publicados diretamente na internet, um 

aspecto interessante para a difusão social das informações. Desse inventário 

vinham sendo selecionados os artigos para publicação em livro, os quais estão 

sendo objeto de seleção para a proposta como Sítios do Patrimônio Mundial da 

Humanidade à UNESCO. 
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Com base nesse roteiro de análise e escolha, a edição de livros técnicos 

(denominados de “Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil”) também se 

configura como um dos objetivos do programa. 

O volume I (2002) tem a descrição de 58 sítios, representando 

ocorrências pontuais ou regionais, com sítios de diferentes naturezas no que diz 

respeito à origem, idade ou processos específicos, alguns relacionados à UCs. O 

volume II (2009) conta com 40 sítios descritos e, por fim, dentre as 51 propostas 

aprovadas até a suspensão de novos encaminhamentos, o Volume III (2013) foi 

publicado com 18 desses sítios. A localização dos sítios publicados pode ser vista 

num mapa índice disponível no website da SIGEP (Figura 83). 

 

Figura 83 - Mapa de localização dos geossítios do Brasil 

 
Fonte: SIGEP. Mapa index Disponível em: http://sigep.cprm.gov.br/mapindex/mapindex.htm 
Acessado em setembro de 2015. 
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A divulgação dos geossítios objetiva não só cumprir a meta de realizar o 

inventário, mas de fomentar ações preservacionistas e conservacionistas imediatas 

(tombamento), principalmente de sítios que estão em risco ou processo de 

depredação ou mesmo, extinção, encaminhando cópias dos livros para as 

prefeituras, estados e órgãos executivos encarregados da conservação de tais áreas 

(SCHOBBENHAUS e SILVA, 2010; 2012), ainda pouco conhecidas. 

Nesse contexto de pouca visibilidade dos sítios naturais, os sítios 

geomorfológicos situados no Nordeste do Brasil (especificidade das propostas feitas 

aqui) estão ainda mais à margem e, por conseguinte, mais vulneráveis.  

Dos 58 sítios do volume I, 9 são sítios geomorfológicos (menos de 16%) e 

apenas 2 estão situados na região Nordeste: na Bahia, Morro do Pai Inácio; e no 

Piauí, o Parque de Sete Cidades. Entre os 40 sítios publicados no volume II, 8 são 

sítios geomorfológicos (exatos 20%), uma melhor proporção, mas apenas um deles 

se situa no Nordeste, no Ceará, os Eolianitos de Flecheiras (Trairi, litoral oeste). 

Dentre os 18 sítios do 3º volume, o número de sítios geomorfológicos é mais 

representativo, 6 (33,3% desse total), e metade deles está situada na região 

Nordeste, sendo um no Ceará, o promontório de Jericoacoara. 

Apesar desse crescimento e considerando a diversidade geomorfológica 

da região, o número de propostas de sítios geomorfológicos no Nordeste pode ser 

considerado pequeno. Somado a isso, embora a SIGEP ainda não seja oficializada e 

não possa tomar medidas legais para a sua preservação, o não reconhecimento de 

um maior número de sítios pode implicar em perda de geodiversidade, por conta do 

desconhecimento e da não valorização desse patrimônio natural. 

Neste contexto, as proposições de sítios feitas aqui, buscam se inserir e 

contribuir para uma mudança nesse quadro, incentivando que outros sítios possam 

ser identificados, estudados e aprovados no Ceará e nos demais estados do 

Nordeste, bem como promover a geoconservação dos setores selecionados através 

de estratégias de utilização sustentável dos geossítios, dentre elas, o geoturismo. 

 

5.3 Geoturismo: proposta de uso sustentável 

 

O turismo alcança uma escala mundial, envolvendo cada vez mais novos 

espaços ambientais e culturais (LOPES JÚNIOR, 2011). Nesse contexto, o Ceará 

vem desenvolvendo um quadro socioeconômico em que a atividade turística 
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apresenta-se como um importante vetor de crescimento econômico, por sua vez, 

embasada fortemente no segmento “sol e praia”, que se caracteriza, muitas vezes, 

como sazonal e massivo, contribuindo para a perda de qualidade ambiental e para o 

desgaste da imagem de destinos turísticos (MOURA-FÉ, 2015). Além disso, o 

espaço geográfico cearense possui características peculiares e não pode ser 

considerado e administrado como detentor de um único destino turístico 

(CORDEIRO e BASTOS, 2014). 

Em contraponto, o turismo vem aglutinando aos seus preceitos, o 

conceito de sustentabilidade em suas atividades, onde o crescente interesse de 

turistas pela realização de atividades ao ar livre ou pela mera contemplação da 

natureza contribuiu para o aparecimento de um turismo baseado na natureza 

(ARAÚJO, 2005), segmentando o mercado no que se convencionou denominar de 

“turismo sustentável”, no qual se inserem o turismo de aventura, o turismo rural, o 

ecoturismo e o menos conhecido, geoturismo (CAVALCANTE e FURTADO, 2011; 

LOBO et al., 2012). 

Os segmentos turísticos sustentáveis unem entendimento e contemplação 

e têm a geodiversidade como principal atrativo (BENTO e RODRIGUES, 2013a). 

Nesse grupo, o geoturismo emerge como um expoente relacionado ao ecoturismo, 

buscando atender princípios de sustentabilidade que o ecoturismo não atingiu 

(LOBO et al., 2012), complementando-o ao divulgar e valorizar a geodiversidade, 

buscando sua apreciação, interpretação e geoconservação (BENTO e RODRIGUES, 

2011). 

Com essa proposição, o geoturismo se apresenta como um segmento 

promissor ao mostrar características específicas e essenciais à geoconservação, em 

consonância, por exemplo, com diversas instruções pertinentes ao desenvolvimento 

econômico local das comunidades, que podem e devem ser envolvidas no 

desenvolvimento dessa atividade turística (LOPES et al., 2011). 

Com base na valorização da geodiversidade, no exercício da 

geoconservação e do fomento à participação local, esse ramo turístico é um viés 

importante e sustentável para a utilização conservacionista dos sítios naturais 

propostos nesse estudo. Desta forma, vale entendê-lo melhor.  
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5.3.1 O que é o Geoturismo? 

 

Geoturismo e ecoturismo cumprem critérios e princípios básicos de 

sustentabilidade (MOREIRA, 2010), com a diferença que o primeiro tem como 

principal atrativo turístico a geodiversidade, ao passo que, por mais que diversas 

definições de ecoturismo contenham o patrimônio natural, nenhuma delas abrange a 

geodiversidade como a principal parte do produto turístico, citando muitas vezes, 

apenas a biodiversidade e a conservação dos elementos biológicos (fauna e flora) 

(MOREIRA, 2008; 2010; NASCIMENTO et al., 2007; VIEIRA e CUNHA, 2004). 

Em geoturismo o “geo” significa geologia e geomorfologia e a parte 

“turismo” significa visitar geossítios, aprender, entender, valorizar e se envolver, 

combinando as geociências com os componentes do turismo (SCHOBBENHAUS e 

SILVA, 2010; 2012) sob 3 (três) motivações fundamentais: recreação, lazer e 

aprendizado (BENTO e RODRIGUES, 2010; 2009; SOUSA e NASCIMENTO, 2007). 

Assim, o geoturismo é a atividade turística com conotação geocientífica 

que propõe a visita organizada e orientada a locais que testemunham uma fase do 

passado ou da história de origem e evolução do planeta, que se notabilizam como 

uma herança coletiva, e que devem ser preservados para as gerações futuras. 

Neste contexto, se inclui o conhecimento científico sobre a gênese da paisagem, os 

processos envolvidos e os testemunhos registrados em rochas, relevos e solos 

(SILVA e PERINOTTO, 2007; VIEIRA e CUNHA, 2004). 

Com esse escopo, essa atividade turística oferece uma oportunidade para 

muitos países, regiões, estados, municípios e localidades promoverem e divulgarem 

uma identidade que é única para cada lugar, ganhando atratividade e propiciando a 

excelência no turismo em consonância com a geoconservação, beneficiando 

amplamente as comunidades locais (DOWLING, 2011), que podem e devem ser 

inseridas. 

Além disso, ao possibilitar que os turistas possam não só contemplar a 

paisagem natural, mas também, interpretar e entender os processos geológico-

geomorfológicos responsáveis por sua formação, o geoturismo apresenta-se como 

uma atividade importante na conservação e sustentabilidade locais, o que também 

ocorre por meio de ações de educação ambiental (DEGRANDI e FIGUEIRÓ, 2011; 

NASCIMENTO et al., 2007). 
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As 2 dimensões estratégicas da atividade geoturística: a interpretação 

ambiental da paisagem e o fomento à educação ambiental projetam sua finalidade 

maior de geoconservação para duas escalas temporais diferentes, importantes per si 

e complementares entre si, sendo tratadas a seguir. 

 

5.3.2 Dimensões Estratégicas da Atividade Geoturíst ica 

 

5.3.2.1 Geoturismo no Cotidiano – conservando hoje 

 

A sociedade e a opinião pública mostram um interesse cada vez maior em 

relação às temáticas relacionadas ao meio ambiente e sua conservação, 

notadamente, em virtude do agravamento das condições ambientais provocadas 

pelas atividades sociais e correlatas agressões perpetradas sobre a natureza. 

Todavia, esse interesse não é, de maneira geral, acompanhado da 

consciência do valor do patrimônio natural e da sua importância enquanto recurso 

ambiental, potencial turístico ou mesmo, enquanto suporte fundamental da vida e 

das atividades humanas. Isso se reflete na exígua consideração por este tipo de 

patrimônio por parte das elites governamentais, o que vem condicionando o 

desenvolvimento ainda incipiente de políticas de promoção, preservação e 

divulgação desse segmento turístico (VIEIRA e CUNHA, 2004). 

À revelia desse quadro, duas posturas mais que justificam as ações de 

proteção do patrimônio natural. A 1ª, de ordem ética, que fundamenta-se em um 

imprescindível valor humano, no respeito e a solidariedade que o homem, enquanto 

ser social, única criatura capaz de conhecer e compreender os fenômenos materiais 

e imateriais do universo, deve às diferentes formas de vida com as quais compartilha 

o espaço e o tempo. A 2ª, de cunho pragmático, que se origina a partir do interesse 

e dependência da sociedade pelos recursos da natureza, sem os quais não pode 

subsistir (DELPHIM, 2004) e cuja proteção assegura a possível fruição social desses 

bens, mesmo que ainda não se conheça suas possíveis formas de utilização. 

Apesar de integrar documentos oficiais da UNESCO, de ser objeto de 

diversas pesquisas em nível global e da sua importância, o geoturismo não faz parte 

do cotidiano das pessoas que estão habituadas e tem acesso a realização de 

viagens turísticas. Provavelmente, as pessoas viajam mais para ver belezas cênicas 

(montanhas, cachoeiras, cânions etc.) do que para ver plantas e animais em 



 226

particular (exceções para os casos das visitações feitas às reservas animais da 

África, santuários de baleias etc.). Entretanto, para muitos turistas, as rochas e suas 

formas correlatas não despertam a mesma atenção do que uma floresta, em virtude 

do movimento, coloração, sons e interação (MOREIRA, 2008; 2010). 

Ainda assim, mesmo não possuindo conhecimentos geológico-

geomorfológicos, muitas pessoas apresentam curiosidade e interesse em fazer 

exercícios de interpretação da paisagem, algo que pode ser disponibilizado pelo 

geoturismo, possibilitando um verdadeiro “salto” na relação de inúmeros turistas com 

a natureza, ao passar da apreciação da paisagem para uma busca por sua 

compreensão, possibilitada com o auxílio de meios interpretativos (MOREIRA, 

2010), realizáveis sob as mais diversas formas e estratégias. 

Mas para despertar o interesse dos turistas e trazê-los aos locais é 

imprescindível tornar esses atrativos visíveis, acessíveis e passíveis de interesse e 

entendimento, o que não é algo que possa ser categorizado como “fácil”. Isso se 

deve à potencial complexidade embutida na história evolutiva dos lugares (numa 

equação simples: quanto mais rica a história maior sua complexidade) e na tradução 

da linguagem científica para uma linguagem adequada para o cidadão comum, não-

especialista (MOURA-FÉ, 2015). 

Nesse contexto, a interpretação da paisagem  deve ser entendida como 

a arte de explicar o significado de determinado atrativo turístico, tendo como 

objetivo: 

 
Proporcionar o entendimento do ambiente natural, despertar a atenção e o 
interesse do visitante em relação à natureza e à cultura, direcionando o 
olhar do turista, pois os ambientes não falam por si, precisam ser traduzidos 
(BRASIL, 2010, p. 27). 
 

Em relação ao alcance desse entendimento por parte do público alvo, as 

estratégias devem ser implantadas com base na diferenciação entre público geral, 

turistas e visitantes locais, com formações variadas e sem necessidade de um 

aprofundamento científico; e pelo público específico, com necessidades maiores em 

termos de conteúdos científicos com informações mais acentuadas, dotado de maior 

capacidade de assimilação (VIEIRA e CUNHA, 2004). 

Nesse sentido é fundamental que a elaboração de textos explicativos 

sejam feitos direcionados para ambos os grupos, em versões adequadas e, claro, 

elaborados por profissionais qualificados para realizarem essa decodificação da 



 227

paisagem, que é, em sua essência, um trabalho científico. Exemplos práticos dessas 

diferentes linguagens podem ser vistos nos textos disponibilizados pela SIGEP para 

descrição dos geossítios em sua página web. 

Contemplada essa etapa, o trabalho de divulgação é premente. Como 

estímulo para que as visitas ocasionais transformem-se em eventos agendados, 

planejados e desejados por um número cada vez maior de pessoas, conforme 

Moreira (2010), o estabelecimento de redes de comunicação e a troca adequada de 

informações, em suma, uma criteriosa divulgação turística, é muito importante. Além 

dos canais tradicionais de transmissão (revistas, livros, programas de TV e rádio 

etc.), deve haver um investimento consistente e planejado nos meios multimídia, 

sobretudo na internet, indispensável nos processos de globalização de ideias e 

iniciativas de sensibilização e divulgação da geodiversidade (VIEIRA e CUNHA, 

2004).  

Incutir o geoturismo no cotidiano dos turistas, notadamente através da 

interpretação ambiental da paisagem, proporcionará a essas pessoas uma visão 

mais científica do que contemplativa da paisagem. Considerando a interessante 

riqueza embutida na história natural de inúmeros lugares, essa prática fomentará o 

crescimento do número de pessoas sensíveis e interessadas em conhecer e 

preservar a geodiversidade tanto dos lugares visitados quanto, de forma mais ampla, 

dos lugares reconhecidos em qualquer lugar do país e do mundo. 

Em suma, inserir o geoturismo no cotidiano das pessoas e dos lugares é 

a real possibilidade de estabelecer canais sólidos de conservação da geodiversidade 

a médio e curto prazos, é conservar hoje. 

 

5.3.2.2 Educação Ambiental – conservando para o futuro 

 

Ampliar a rede de pessoas interessadas na geoconservação e adeptas do 

geoturismo é importante, mas para que isso ocorra de forma mais ampla e profunda, 

a 2ª dimensão estratégica do geoturismo, cuja eficácia é de maior amplitude 

temporal (médio e longo prazos), é fundamental a educação ambiental . 

Na sua essência, a educação ambiental envolve ações e práticas 

educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e 

à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente (KLEIN 

et al., 2011). Conforme a lei federal nº 9.795/1999: 
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Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente , bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 
de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, art. 1º). Grifo nosso. 
 

Nessa perspectiva, a lei reconhece a educação ambiental como um 

componente essencial e permanente em todo processo educativo, formal e/ou não 

formal, como orientam, aliás, os artigos 205 e 225 da Constituição Federal de 1988 

(SILVA, 2003). Ainda segundo essa lei, um dos objetivos da educação ambiental é 

 
O incentivo à participação individual e coletiva , permanente e 
responsável , na preservação do equilíbrio do meio ambiente , 
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável 
do exercício da cidadania (BRASIL, 1999, art. 5º). Grifo nosso. 
 

A importância da estratégia de divulgação e sensibilização junto ao 

público estudantil se dá pelo fato desse segmento da sociedade ser mais aberto a 

esse tipo de iniciativa e ter uma capacidade de interiorização de mensagens de 

caráter ambiental mais acentuada. Além disso, Vieira e Cunha (2004) apontam para 

a importância de se abordar os conteúdos pertinentes ao patrimônio natural nos 

níveis mais básicos da educação, integrando-os aos currículos disciplinares. 

A relação entre a educação ambiental e as atividades turísticas pode ser 

feita sob diversas formas, tais como: o estabelecimento de centros de interpretação 

ambiental, preferencialmente em UCs, adequando a infraestrutura ao público 

estudantil; elaboração de painéis interpretativos (Figura 84) e de material impresso e 

de vídeos adequados para cada nível escolar; realização de palestras, jogos e 

outras atividades lúdicas (como escaladas, por exemplo); exposições em museus; 

adoção da prática dos conteúdos de sala em trabalhos de campo, o que pode ser 

feito em excursões e visitas guiadas, apoiadas por técnicos com capacidade 

adequada e formação científica; concepção e implementação de trilhas e percursos 

educativos e turísticos (Figura 85); enfim, pela dotação de espaços em que se 

enquadram os elementos patrimoniais em condições de identificação e informação 

para os estudantes (ALMEIDA e PORTO JUNIOR, 2012; HISSA e OLIVEIRA, 2004; 

KLEIN et al., 2011; KROEFF e VERDUM, 2011; LOPES et al., 2011; MOREIRA, 

2012; RUSS e NOLASCO, 2012; SANCHES, 2011; VIEIRA e CUNHA, 2004). 
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Figura 84 – Painel interpretativo do geossítio Ponte de Pedra 

 
Geossítio situado no município de Nova Olinda. Foto: Marcelo Moura Fé, Nov/2014. 

 

Figura 85 – Painel informativo da trilha da Floresta Petrificada do Cariri 

 
Geossítio situado no município de Missão Velha. Foto: Marcelo Moura Fé, Nov/2014. 
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A partir do exercício de práticas educativas, considerando sempre as 

motivações fundamentais do geoturismo: recreação, lazer e aprendizado, tem-se a 

possibilidade de valoração e valorização da geodiversidade ao longo prazo, gerando 

um sentimento de respeito e corresponsabilidade pela manutenção da conservação 

ambiental (BENTO e RODRIGUES, 2013b) nos estudantes, o qual, se pensado e 

aplicado de forma ampla e consistente, pode perdurar por mais tempo ao se inserir 

no cotidiano das gerações atuais e futuras. 

Em paralelo, a inserção da educação ambiental no processo educativo 

brasileiro é importante, mas passa pela necessidade de diversas mudanças, dentre 

elas, no ensino superior, formador dos formadores, que ainda encontra-se 

sustentado na fragmentação do conhecimento e ainda ancorado na disciplinaridade, 

conforme Oliveira (2006). Além disso, é preciso vontade política dos governantes 

para colocar a educação ambiental nas diretrizes orçamentárias e realizar as 

políticas públicas voltadas para sua implementação no país. 

Também são necessárias melhorias no sistema de ensino, incluindo o 

campo de geociências, mas sem dúvida, conforme Piranha et al. (2011), esta é uma 

das melhores estratégias para a conservação do patrimônio natural e cultural 

também, ao passo que as mudanças na educação podem alcançar mudanças 

profundas e autossustentáveis em outras áreas. No entanto, este processo não irá 

produzir resultados rápidos: exige tempo, investimento, estratégias, e acima de tudo, 

vontade política. Aliás, qualquer política de conservação do patrimônio exige antes o 

mais vasto reconhecimento social possível (LUGON et al., 2006) e qual a forma mais 

vigorosa para que isso ocorra senão pela educação das pessoas? 

 

5.3.3 Exemplos potenciais e efetivos  

 

No mundo, diversos estudos vêm sendo desenvolvidos e divulgados, 

apontando áreas potenciais em diversos locais para a efetivação do geoturismo, 

como por exemplo, na Austrália (JOYCE, 2010), no sudeste da Polônia (ZGŁOBICKI 

e BARAN-ZGŁOBICKA, 2013), na região Nordeste de Portugal (PEREIRA et al., 

2007), na Itália (BORGATTI e TOSATTI, 2010; CORATZA e DE WAELE, 2012; 

LUGERI et al., 2011; MICCADEI et al., 2011; PANIZZA, 2001; PANIZZA e 

PIACENTE, 2008) e na Espanha (CARCAVILLA et al., 2009; FUERTES-

GUTIÉRREZ e FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, 2010; PELLITERO et al., 2011). 
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O Brasil possui significativo potencial para o desenvolvimento do 

geoturismo nos seus domínios paisagísticos, dentre eles, o semiárido da região 

Nordeste, dotado de sítios e paisagens com elevado valor estético, cultural e 

científico (DELPHIM, 2004), um patrimônio natural insuficientemente conhecido e 

pouco protegido (BENTO e RODRIGUES, 2011). 

O geoturismo pode ser realizado em diversas ambiências 

geomorfológicas, tais como: maciços  (GUERIN et al., 2002; PEDREIRA, 2002b) e 

inselbergues  (REIS et al., 2009, SILVA e RAMOS, 2002); escarpamentos  (SOUZA 

e SOUZA, 2002), chapadas  (BERBERT-BORN e KARMANN, 2002; REIS, 2009), 

planaltos  (DARDENNE e CAMPOS, 2002; PEDREIRA e ROCHA, 2002); 

boqueirões , canyons  (CHAVES et al., 2009b, MELO, 2002a, PEDREIRA, 2002a; 

WILDNER et al., 2009), lajedo s, carstes  (MELO et al., 2002) e cavernas  (AULER e 

SMART, 2002; KARMANN et al., 2002; LAUREANO e CRUZ JUNIOR, 2002). 

Além desses setores, também se tem as quedas d’água  (GODINHO et 

al., 2011; SALAMUNI et al., 2002), cachoeiras  (CHAVES et al., 2009a; 

MASSUQUETO et al., 2009), rios  e corredeiras, arquipélagos  (ALMEIDA, 2002),  

atóis (KIKUCHI, 2002), promontórios  e recifes  (LEÃO, 2002), falésias  (BENTO e 

RODRIGUES, 2011), praias  (DOMINGUEZ et al., 2002), campos de dunas  

(LOPES et al., 2009), afloramentos de paleodunas , manguezais , lagoas  (MELO, 

2002b), fontes  e nascentes , dentre outros domínios geomorfológicos, como locais 

amplamente indicados para o geoturismo. 

É importante considerar que vários lugares potenciais já estão 

estruturados para o ramo do turismo mais convencional, como Icapuí (SOUSA e 

NASCIMENTO, 2007), o Araripe e a própria Ibiapaba (BÉTARD et al., 2011), no 

Ceará, dentre outros municípios e regiões nordestinos, os quais podem ser 

utilizados para o geoturismo, desde que sejam realizadas adaptações. Aliás, a 

utilização de lugares pertencentes a roteiros turísticos já estabelecidos é a 

oportunidade de adeptos de outros ramos turísticos em conhecer e participar de 

alguma atividade geoturística (HOSE, 2011). 

Diversos locais potenciais foram identificados e reconhecidos pela SIGEP, 

inclusive com a importante etapa de interpretação da paisagem já realizada por 

profissionais especializados. Dentre esses geossítios, que ilustram a relevância da 

geodiversidade nordestina, pode-se citar:  
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i. O campo de dunas inativas na bacia do rio São Francisco (BA), registro 

de ambiente desértico do Quaternário (BARRETO et al., 2002b); 

ii. Morro do Pai Inácio (BA), marco morfológico da Chapada Diamantina 

(PEDREIRA e BOMFIM, 2002); 

iii. Estratos calcários em Paulista (PE), evidências de evento catastrófico 

no 1º registro do limite K-T (Cretáceo-Terciário) descrito na América do 

Sul (ALBERTÃO e MARTINS JR., 2009); 

iv. Granito do Cabo de Santo Agostinho (PE), único granito conhecido de 

idade cretácea do Brasil (NASCIMENTO e SOUZA, 2009); 

v. Ignimbrito do Engenho Saco, em Ipojuca (PE). Registro de vulcanismo 

cretácico (NASCIMENTO et al., 2009); 

vi. Pedra furada de Venturosa (PE), raro arco granítico com enclaves 

dioríticos (MARIANO et al., 2013); 

vii. Icnofósseis da Bacia do Rio do Peixe (PB), o mais marcante registro de 

pegadas de dinossauros do Brasil (LEONARDI e CARVALHO, 2002); 

viii. Mar de bolas do lajedo do Pai Mateus, Cabaceiras (PB), um campo de 

matacões graníticos gigantes e registros rupestres de civilização pré-

colombiana (LAGES et al., 2013); 

ix. Lajedo de Soledade, Apodi (RN), ocorrência de megafauna fóssil 

quaternária (PORPINO et al., 2009; SANTOS et al., 2002); 

x. Pico do Cabugi (RN), registro do mais jovem magmatismo continental 

do Brasil (FERREIRA e SIAL, 2002; ROCHA e NASCIMENTO, 2007); 

xi. O registro de geleiras continentais há 360 Ma no Nordeste, identificado 

em Calembre, Brejo do Piauí (PI) (CAPUTO e PONCIANO, 2009); 

xii. Afloramento fossilífero de Oiti, na Bacia do Parnaíba (PI), registro do 

mar devoniano no Nordeste (PONCIANO et al., 2009); 

xiii. Parque Nacional de Sete Cidades (PI) (FAVERA, 2002); 

xiv. Ponta de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara (CE), promontório de 

rochas neoproterozoicas associadas a praias e dunas quaternárias 

com registros de variações do nível do mar (JULIO et al., 2013); 

xv. Eolianitos de Flecheiras/Mundaú (Trairi, CE), registro ímpar de um 

paleo-sistema eólico costeiro (CARVALHO et al., 2009); 

xvi. Falésias de Ponta Grossa, Icapuí (CE), importantes deformações 

tectônicas cenozoicas na Formação Barreiras (SOUSA et al., 2009); 
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xvii. A Chapada do Araripe (Figura 86) (KELLNER, 2002; VIANA e 

NEUMANN, 2002); 

xviii. Os tanques fossilíferos de Itapipoca (CE), registros de bebedouros e 

cemitérios de megafauna pré-histórica (XIMENES, 2009); e, por fim, 

xix. Os inselbergues de Quixadá (CE) (Figura 87), em parte protegidos 

legalmente pelo Monumento Natural Monólitos de Quixadá (UC 

estadual de proteção integral), que constituem um geossítio aprovado 

pela SIGEP (ainda não publicado) e que fazem parte de um 

geoparque proposto, o Vale Monumental (SCHOBBENHAUS e SILVA, 

2012). 

 

Vale ponderar que os exemplos citados, dotados das mais diversas 

características, escalas e relativos apoios institucionais, raramente apresentam as 

condições efetivas para a prática de atividades geoturísticas. Porém, em uma 

situação melhor estão as unidades de conservação  do SNUC, principalmente os 

PARNAS (CAVALCANTE e FURTADO, 2011), os quais, em número considerável, 

possuem atrativos e a estrutura básica para o geoturismo. 

Contudo, a relação entre geoturismo e as UCS deve ser planejada, para 

que ocorra uma utilização racional e sustentável da geodiversidade, garantindo a 

viabilidade turística e a manutenção das UCs abertas à visitação pública. Por outro 

lado, o desenvolvimento dessa parceria, para além de um mero modismo e 

refletindo a tendência de diversificação dos segmentos turísticos, pode ser 

considerada uma ferramenta capaz de contribuir para a conservação dessas áreas, 

em função do potencial educativo e ambiental (BENTO e RODRIGUES, 2013b). 

A promoção bem planejada das atividades geoturísticas pode gerar uma 

série de benefícios às UCs e seus respectivos entornos, tais como: manutenção da 

qualidade da UC, geração de empregos locais, diversificação da economia local, 

autofinanciamento da unidade, entre outros. Além disso, se o desenvolvimento do 

geoturismo nas UCs ocorrer de forma integrada aos demais segmentos existentes, 

contribui-se para a ampliação do tempo de permanência dos turistas, permitindo, 

consequentemente, maior renda (BENTO e RODRIGUES, 2013b). 
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Figura 86 – Chapada do Araripe, sul do Ceará 

 
Foto: Marcelo Moura Fé, Set/2015. 

 

Figura 87 – Inselbergue em Quixadá, sertão central do Ceará 

 
Foto: Marcelo Moura Fé, Nov/2014. 
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A implantação do geoturismo nas UCs via programas de interpretação 

ambiental, por exemplo, é uma forma de pressionar os gestores a incluírem a 

geodiversidade nos planos de manejo, valorizando essa atividade e, ao mesmo 

tempo, possibilitando a execução da interpretação da paisagem de forma integrada 

com a biodiversidade (MOREIRA, 2012). 

Outro exemplo da importância da associação entre geodiversidade, 

geoconservação e geoturismo nas UCs é dado por Lobo et al. (2012), que ao 

analisar os 62 parnas brasileiros existentes até 2007, viram que 42 têm a 

geodiversidade como principal atrativo, 6 deles tendo os carstes como destaque, 

como é o caso do PARNA de Ubajara. 

Essa atratividade não pode ser subestimada. Por exemplo, em 2008, o 

fechamento das cavernas dos parques estaduais Turístico do Alto Ribeira, Intervales 

e Caverna do Diabo, em São Paulo, levou os respectivos destinos a praticamente 

cessarem os fluxos de visitação (LOBO et al., 2010). Fato semelhante aconteceu 

quando houve a suspensão na utilização do teleférico que dá acesso à gruta de 

Ubajara, cujo fechamento prejudicou o fluxo de visitação e, por conseguinte, toda a 

cadeia de serviços e profissionais que dependem economicamente desta atividade 

no município e na região da Ibiapaba (LOBO et al., 2012). 

Além da utilização das UCs, como exemplos efetivos para 

desenvolvimento da atividade geoturística, é importante destacar os geoparques , 

organizados pela Rede Mundial de Geoparques, sob os cuidados da UNESCO, que 

recomenda que nestas áreas o geoturismo seja reconhecido e amplamente 

difundido e valorizado (BENTO e RODRIGUES, 2013b; NASCIMENTO et al., 2007). 

Um geoparque deve gerar atividade econômica, notadamente através do 

turismo, envolvendo geossítios de importância científica, raridade ou beleza, 

incluindo formas de relevo e suas paisagens, em um conceito holístico de proteção, 

educação e desenvolvimento sustentável (SCHOBBENHAUS e SILVA, 2012). 

No conceito da UNESCO, um geoparque 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 
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empregos; e (IV) gerar novas fontes de renda para a população local e atrair capital 

privado (SCHOBBENHAUS e SILVA, 2012). 

Sob o ponto de vista socioeconômico, como os geoparques estão 

localizados em áreas rurais, a conjunção entre geoparques e o geoturismo vêm 

fomentando oportunidades para o desenvolvimento de zonas rurais, o qual vem 

sendo viabilizado em diversos lugares do mundo onde as autoridades responsáveis 

pelos geoparques tomaram algumas políticas positivas para estimular os habitantes 

locais na participação de atividades, direcionando diversas regiões à prosperidade 

da economia local e da preservação dos recursos naturais (FARSANI et al., 2011). 

O Geopark Araripe , único geoparque das Américas e do hemisfério sul 

com selo da UNESCO, se enquadra nesse contexto. Criado em 2006, situa-se na 

região sul do Ceará, na Chapada do Araripe, e possui atualmente 9 geossítios 

abertos para visitação e com possibilidade de crescimento, já que existem geossítios 

localizados fora das fronteiras do geoparque que ainda não estão inventariados 

(ALVES et al., 2010; BRITO e PERINOTTO, 2012). 

Apesar disso, o Geopark Araripe já possui ambientes de grande 

relevância científica e educacional para que a atividade geoturística seja 

desenvolvida. Contudo, segundo Farsani et al. (2012), é importante que ocorra o 

engajamento na rede global de geoparques para que haja a sua efetiva utilização e 

o cumprimento dos seus objetivos: a conservação do patrimônio natural, geológico e 

cultural, educação, e desenvolvimento da economia local, através do geoturismo. 

Considerando a ampla possibilidade de efetivação do geoturismo pelos 

geoparques, sua ampliação é importante. Um projeto com essa finalidade foi criado 

em 2006 pela CPRM, para exercer um papel indutor na criação de geoparques no 

Brasil, através da identificação, levantamento, descrição, inventário, diagnóstico e 

ampla divulgação de áreas com potencial para futuros geoparques no território 

nacional, é o Projeto Geoparques . 

Em 2012, a CPRM publicou o primeiro volume do livro sobre propostas de 

geoparques, das quais 14 relacionam-se ao Projeto Geoparques, dentre as quais 5 

propostas concluídas são relacionadas à região Nordeste: Geoparque Fernando de 

Noronha (PE) (WILDNER e FERREIRA, 2012), Geoparque Litoral sul de 

Pernambuco (PE) (NASCIMENTO et al., 2012), Geoparque Morro do Chapéu (BA) 

(ROCHA e PEDREIRA, 2012), Geoparque Seridó (RN) (NASCIMENTO e 

FERREIRA, 2012) e Geoparque Serra da Capivara (PI) (BARROS et al., 2012). 
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Porém, de maneira geral, o projeto apresenta um total de 37 propostas a 

ser efetivado em todo o Brasil – Figura 88, com destaque para as duas propostas 

em território cearense: o Vale Monumental, em Quixadá ; e o Geoparque Ubajara , 

na Ibiapaba. 

 

Figura 88 – Mapa das propostas de geoparques no Brasil 

 
Fonte: http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=134 Acesso: maio / 2015.  

 

 

5.3.4 Benefícios Associados 

 

O patrimônio natural, seja onde for, precisa ser protegido antes que se 

perca, mas isso somente se dará através do seu reconhecimento e valoração, que 

passam pelo planejamento e efetivação de um turismo sustentável e condizente com 

esses objetivos. 

Conforme dito, o geoturismo está diretamente relacionado à 

geoconservação, relegada, de certa forma, pela ênfase dada à biodiversidade no 

âmbito majoritário da legislação ambiental vigente no Brasil, e que precisa de maior 

atenção, face sua importância e enorme contribuição para o conhecimento da 

história do nosso planeta. 
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Alicerçado nas suas estratégias fundamentais, de interpretação ambiental 

da paisagem e de fomento à educação ambiental, o geoturismo aponta para o 

estabelecimento da geoconservação em curto, médio e longo prazos, o que pode 

garantir um quadro mais promissor e mais longevo para a proteção da 

geodiversidade. 

As UCS e os geoparques se apresentam como locais propícios para que 

essa modalidade turística sustentável seja efetivada, mas precisam de adaptações e 

melhorias em suas estruturas, as quais devem ser voltadas para as particularidades 

da atividade geoturística, o que só pode ser garantido com maior apoio. 

Todavia, se alguns impactos positivos do geoturismo estão relacionados à 

geoconservação, à geração de empregos locais, a compreensão do ambiente, 

gerando um aumento da consciência da população local e dos turistas a respeito do 

patrimônio natural, há impactos negativos que devem ser considerados. 

Dentre os potenciais impactos negativos podem ser citados os danos aos 

geossítios, decorrentes da utilização excessiva e/ou incorreta, tais como a 

compactação do solo nas trilhas, a coleta de souvenirs, vandalismo e remoção ilegal 

de itens como fósseis e minerais, e a geração de benefícios econômicos pode ser 

limitada, se a maioria das pessoas envolvidas não for da comunidade local 

(FIGUEIREDO et al., 2010; MOREIRA, 2010). 

Em suma, ponderando suas características, esse ramo da atividade 

turística pode chegar a assumir um grau de importância estratégica para o futuro do 

desenvolvimento turístico no Ceará e na região Nordeste, como um fator de 

desenvolvimento social, de educação ambiental e de valorização do potencial das 

comunidades envolvidas, além do marketing em nível regional, nacional e, porque 

não, internacional. 

O geoturismo, junto com os demais ramos do turismo sustentável, pode 

se configurar como uma contribuição alternativa para o desenvolvimento 

socioeconômico do Ceará e para a melhoria das condições de vida das populações 

locais, desde que sua efetivação se dê sob condições de esforços e investimentos. 

Além disso, uma outra politica de desenvolvimento do turismo é 

necessária, uma atividade que se desenvolva longe dos resorts e outras instalações 

cada vez mais presentes no litoral cearense, fomentando o desenvolvimento, muitas 

vezes, de regiões do interior do estado, contribuindo para uma maior integração 

regional. A pergunta que pode ser feita é: haverá vontade política para isso? 
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Adiante, tem-se a apresentação e análise da proposição inicial de 3 (três) 

geossítios do tipo geomorfológico para a Ibiapaba setentrional, selecionados em 

função dos critérios estabelecidos pela SIGEP, dos valores da geodiversidade e com 

base científica nas feições geomorfológicas correlatas à história natural da região, 

presentes na paisagem. 

 

5.4 Os Geomorfossítios da Ibiapaba 

 

O inventário da geodiversidade de um local e a seleção de sítios 

representativos da sua história evolutiva são os primeiros passos para a 

determinação do patrimônio geomorfológico (GODOY et al., 2013). Esse 

geopatrimônio está intimamente relacionado à definição de sítios geomorfológicos, 

os geomorfossítios, proposta pela SIGEP, cujas formas de relevo e depósitos 

correlatos, isoladamente ou em conjunto, devem ser representativas de 

determinados (e significativos) processos morfogenéticos (VIEIRA e CUNHA, 2004). 

Além da representatividade per si dos modelados e depósitos, a avaliação 

dos geomorfossítios necessita da inclusão de outros valores no processo de 

avaliação (por exemplo, culturais, ecológicos), somando valores científicos com 

valores específicos adicionais, de âmbito local (REYNARD et al., 2007). 

A avaliação pode ser realizada em 2 etapas principais: inventariação  e 

quantificação , ambas embasadas pela caracterização geomorfológica da área em 

análise. Na inventariação, após a identificação dos locais potenciais é feita a sua 

avaliação qualitativa e a seleção dos locais de interesse geomorfológico, os quais 

devem ser caracterizados. Já a quantificação consiste na pontuação dos critérios 

relativos ao valor geomorfológico e ao valor de gestão (PEREIRA et al., 2007). 

Panizza (2001) conceitua os geomorfossítios  como as formas de relevo 

que adquiriram um valor científico, cultural/histórico, estético e/ou socioeconômico, 

devido à percepção humana ou exploração. Eles podem ser “objetos” 

geomorfológicos individuais ou paisagens mais amplas, sujeitos à modificação, 

danificação e até mesmo a destruição pelos impactos das atividades humanas 

(REYNARD e PANIZZA, 2005). 

Assim como os demais tipos de geossítios, o valor dos geomorfossítios é 

ainda pouco conhecido pelo público turístico, bem como para os cientistas de outras 

disciplinas. Face os riscos de descaracterização e perda dessa geodiversidade é 
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peremptória a necessidade de ampliar o perfil público dos geomorfossítios, de 

desenvolver novos métodos para avaliar sua formação científica, cultural, estética e 

seus valores socioeconômicos e, finalmente, de protegê-los num quadro jurídico 

(REYNARD e PANIZZA, 2005). 

E para alcançar o objetivo da geoconservação através da maior 

divulgação e conhecimento público, conforme visto no item anterior, é imprescindível 

o papel do geoturismo. De acordo com Reynard et al. (2003), as relações entre a 

geomorfologia e o turismo podem ser analisados de quatro maneiras na interface 

dos sistemas naturais e socioeconômicos: 

1. A geomorfologia pode ser parte da oferta turística primária ou original 

de um local, como elemento da paisagem ou como suporte para 

atividades, como a escalada, rapel ou canoagem; 

2. A geomorfologia também pode fazer parte da oferta secundária ou 

derivada, quando infraestruturas turísticas (museus, trilhas com 

finalidades didáticas), instrumentos (textos, mapas, perfis são 

utilizados como recursos pedagógicos) ou serviços (visitas guiadas) 

são propostos para otimizar a oferta original; 

3. Os processos geomorfológicos podem criar mudanças no turismo e 

condicionar atividades recreativas e de infraestruturas (processos, 

perigos e riscos); 

4. Atividades turísticas e de desenvolvimento também podem criar 

impactos sobre processos geomorfológicos e formas (erosão do solo, 

instabilidade de taludes). 

 

Considerando estes aspectos, as relações entre a geomorfologia e as 

atividades turísticas e de lazer devem ser balizadas por 3 focos de análise: 

otimização e exploração dos geomorfossítios, os impactos ambientais e os riscos 

naturais (PRALONG e REYNARD, 2005). 

Agregando os referenciais globais de análise apresentados ao longo 

deste capítulo aos 6 critérios básicos de avaliação de geossítios utilizados pela 

SIGEP, reapresentados analiticamente adiante, todos embasados cientificamente na 

própria tese e nos seus aspectos genéticos, modeladores e conservacionistas da 

área de estudo, estão sendo propostos 3 geomorfossítios na Ibiapaba (Mapa 13) e 

seu entorno, representativos da singularidade do seu patrimônio geomorfológico. 
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Mapa 13 – Mapa de localização dos Geomorfossítios 

 
Fonte: Google Earth. Elaborado por Marcelo Moura-Fé, 2015. 
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5.4.1 Geomorfossítio do Bosco 

 

O geomorfossítio do Bosco está situado integralmente no equipamento 

ecoturístico denominado de “Sítio Bosco”, em Tianguá, e sua singularidade se 

apresenta no fato do local ser o mais significativo representante panorâmico da 

Ibiapaba e região, ao ter mirantes estruturados e sendo utilizados, com visão 

privilegiada para a vertente leste e seu entorno, com vista para diversos trechos da 

BR-222, “porta de entrada” histórica da região, a qual se dá, pela cidade de Tianguá. 

Este geomorfossítio permite a visão e a explicação das feições 

geomorfológicas presentes ao largo da vertente leste da Ibiapaba (superfície 

sertaneja, maciços, inselbergues, planícies fluviais), seus contatos e sua inter-

relação; bem como o front cuestiforme da Ibiapaba e suas vertentes. 

Em suma, é o geomorfossítio que se notabiliza pela característica 

panorâmica da paisagem, estreitamente associado à história da região (natural e 

social) e, ao mesmo tempo, às novas formas de uso e ocupação, como o 

ecoturismo, bastante difundido no local. É o geomorfossítio do encontro da nova e 

da histórica Ibiapaba e da relação com a sua natureza. 

Situado na borda leste soerguida da bacia do Parnaíba, este 

geomorfossítio permite discorrer sobre toda a história evolutiva geomorfológica da 

área de estudo a partir de seus mirantes, com a ampla possibilidade de visualização 

e discussão do conjunto de feições partícipes dos processos geológicos-chave na 

história evolutiva , com destaque para as morfoestruturas - superfícies de 

aplainamento, o contato em glint, a cuesta da Ibiapaba e o seu reverso, os maciços 

e inselbergues, bem como, o direcionamento da rede de drenagem. 

Além das morfoestruturas verificadas na tese, também podem ser 

analisadas algumas morfoesculturas, a saber: parte das superfícies de cimeira, no 

caso, a própria Ibiapaba e as superfícies de base; e a partir dessa discussão, por 

exemplo, fazer sua relação com os paleoclimas, exemplificando o avanço e recuo 

das coberturas vegetais associadas aos períodos mais úmidos (mata úmida) e 

áridos (caatingas), até o estabelecimento do quadro morfopedológico atual, visto na 

paisagem do geomorfossítio. 

Algo interessante para identificação dessas feições por parte dos turistas 

e estudantes é a possível elaboração e instalação de um painel interpretativo, com 

um registro fotográfico de alta qualidade e posicionado estrategicamente entre o 
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observador e a paisagem fotografada. Um painel bem elaborado, claro e didático, 

permite o acesso inicial das pessoas às feições da paisagem e suas 

correspondentes participações na história natural da região, sem a necessidade de 

um guia, por exemplo. Esse painel pode conter as seguintes informações (Figura 

89), acompanhadas de uma legenda explicativa. 

 

Figura 89 – Proposta de foto para painel do Geomorfossítio Bosco 

 
Visão panorâmica do entorno leste da Ibiapaba, a partir do mirante utilizado para praticantes do voo 

livre (parapente). Foto: Marcelo Moura Fé, Jul/2015. 
 

Aliás, para todos os geomorfossítios, deve-se planejar e executar da 

melhor forma as atividades geoturísticas de interpretação ambiental da paisagem e 

de educação ambiental, para que se possa fomentar a contento o crescimento de 

um público-alvo mais próximo da natureza, “saltando” da apreciação para a 

decodificação da história embutida nas paisagens da região. 

Ressaltamos o artifício interessante de implantar um painel interpretativo, 

mas pode-se diversificar as estratégias no geomorfossítio Bosco, como implantar um 

centro de interpretação ambiental, realizar jogos e escaladas com as crianças e 
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adolescentes, fazer trilhas e percursos voltados e pensados para os recursos 

paisagísticos disponíveis, utilizando os equipamentos já instalados. 

Com relação à expressão cênica , esse geomorfossítio já possui mirantes 

com visão privilegiada da região leste da Ibiapaba e seus modelados, bem como a 

própria cuesta, seu front, vertentes e cobertura vegetal, tanto de forma ampliada, 

quanto de forma detalhada. A diversidade de paisagens é significativa, com ampla 

possibilidade de se analisar, por exemplo, as paisagens morfopedológicas da 

caatinga (abaixo) e da mata seca (na vertente). 

A região do entorno leste da Ibiapaba é pouco ocupada e, por 

conseguinte, está em bom estado de conservação , com exceção de algumas 

visíveis áreas desmatadas tanto para o cultivo de culturas de subsistência, quanto 

para extração de lenha para as caieiras1. 

Em relação ao geomorfossítio em si, a área do equipamento que já está 

sendo utilizada adota como embasamento conceitual a conservação da natureza, no 

que decorre um uso racional dos espaços, onde não se verifica áreas desmatadas 

além do necessário para as práticas desenvolvidas, tampouco processos erosivos, 

qualidade ambiental garantida pela conservação da mata úmida no local. 

O acesso  ao “Sítio do Bosco” é viável , sendo feito através da BR-222, 

rodovia federal que permite a ligação direta e indireta com qualquer município do 

Ceará, ou outros estados da região Nordeste do Brasil. A partir do km 307 da BR-

222 deve-se tomar uma estrada local, cuja entrada situa-se à direita de quem está 

subindo a serra e que encontra-se sinalizada. Essa via secundária é em piso natural 

e passa pela localidade da Vila Acarape, há apenas 6 km da sede municipal de 

Tianguá. 

No trajeto entre a rodovia federal e o geomorfossítio é possível ver e 

discutir a cobertura vegetal, horizontes superficiais de solo (latossolos) e 

afloramentos de arenito, todos componentes da paisagem morfopedológica da Mata 

Úmida. 

O Sítio Bosco, em si, é a opção ideal e já existente para assegurar a 

conservação do geomorfossítio. Dotado de uma área de 12 ha, dispõe de um dos 

melhores campings da região Nordeste, com adequada infraestrutura, equipado para 

                                                 
1 As caieiras são fornos circulares, feitos artesanalmente, revestidos de lenha, cheios de pedras, que 
expelem fumaça e fuligem ininterruptamente durante dias, sendo utilizados para a queima do calcário 
- Formação Frecheirinha, notadamente no município de Frecheirinha, ao longo da BR-222. 
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receber até 500 campistas, segundo informações do web site do próprio 

empreendimento (http://www.sitiodobosco.com.br/), uma forma interessante e de 

baixo custo para conhecer o local. 

Além dos mirantes, o local é dotado de diversos equipamentos com 

potencial particular para atividades de interpretação da paisagem e sua dinâmica. O 

Sítio Bosco dispõe de piscina de água mineral, que permite apresentar os processos 

de percolação da água em subsuperfície; rampa de voo livre (parapente), que 

proporciona a visão ainda mais privilegiada da região (há curso de voo livre no 

local); locais para realização assistida de rapel; área reflorestada, com possibilidade 

de abordagem da biodiversidade da Ibiapaba; e trilhas que levam para a caverna do 

morcego, antiga morada dos índios tremembés que, segundo relatos, viveram na 

região há quatro séculos. 

Ou seja, conforme visto, além de aspectos voltados para o conhecimento 

da geodiversidade que podem e devem ser estabelecidos no local, há a efetiva 

utilização local por atividades do ecoturismo, além de significativas possibilidades de 

ampliar a utilização do geomorfossítio, com a abordagem de aspectos ecológicos, 

culturais e de lazer. 

Além da utilização consorciada com o estabelecimento já em 

funcionamento, que obviamente deve ser planejada, há a possiblidade de buscar 

apoio junto à direção da APA da Serra da Ibiapaba, unidade de conservação que 

engloba o geomorfossítio, e que tem entre seus objetivos, ordenar o turismo 

ecológico e fomentar a educação ambiental. 

A Figura 90 apresenta um mosaico de imagens do local escolhido para 

implantação do geomorfossítio Bosco. 

 

5.4.2 Geomorfossítio dos Carstes 

 

O geomorfossítio dos Carstes é proposto para ser estabelecido no Parna 

de Ubajara, que possui um dos mais belos exemplos de relevo cárstico do Brasil e 

abriga o mais importante patrimônio espeleológico do Ceará, composto por 9 morros 

calcários (cones cársticos), onde se encontram 14 grutas calcárias (OLIVEIRA et al., 

2011; VERÍSSIMO et al., 2005), relevos reliquiares analisados no capítulo 4 e que se 

configuram como morfoesculturas da Ibiapaba. 
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Figura 90 – Geomorfossítio do Bosco 
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Das 14 grutas, destaca-se a Gruta de Ubajara, com 1.120 m de extensão, 

a maior e mais ornamentada e a principal atração turística do parque, com grandes 

salões interligados por galerias e condutos que abrigam um importante patrimônio 

espeleológico, produzido pela dissolução dos carbonatos de rochas proterozoicas e 

que são visitados por aproximadamente 28 mil turistas por ano. Esta elevada taxa de 

visitação coloca a Gruta de Ubajara entre as mais visitadas do Brasil (SANTOS e 

CARVALHO, 2009; VERÍSSIMO et al., 2005). 

Vale informar que dos 1.120 metros, apenas 420m possuem pontos de 

iluminação artificial e estrutura turística (zona de uso intensivo), os 700 m restantes 

não são iluminados e o acesso só é permitido mediante autorização do IBAMA. No 

setor nordeste da gruta de Ubajara está os atuais corredores e áreas liberadas a 

visitação turística e nele encontram-se as principais belezas cênicas e os maiores 

salões e galerias da caverna (VERÍSSIMO et al., 2005). A Figura 91 apresenta os 

salões e corredores da gruta de Ubajara. 

Entre os principais e mais expressivos espeleotemas encontrados estão 

as estalactites, estalagmites, colunas, cortinas, e travertinos. Os escorrimentos de 

carbonato de cálcio (CaCO3) através dos tetos e paredes da caverna levaram 

centenas a milhares de anos para criarem formas que lembram flores, animais pré-

históricos e cascatas de pedra, apreciados por turistas provenientes das mais 

diversas regiões do Brasil e do mundo (VERÍSSIMO et al., 2005). 

Com base nesse quadro, a proposta do geomorfossítio dos Carstes 

objetiva ser um local que represente os relevos cársticos da vertente leste da 

Ibiapaba, modelados representativos do Ceará e da região Nordeste, feições únicas 

na história natural da região, já protegidos pela legislação ambiental, mas que pode 

ser potencializado com a abordagem e valorização enfática de sua geodiversidade. 

Por conta da própria estrutura do parque nacional, este geomorfossítio 

permite ainda a visão e a explicação das feições geomorfológicas presentes ao largo 

na vertente leste da Ibiapaba (superfície sertaneja, maciços, inselbergues, planícies 

fluviais), seus contatos e sua inter-relação; bem como o front cuestiforme da 

Ibiapaba e suas vertentes. 

Assim como o Bosco, esse geomorfossítio permite a apresentação da 

história morfoestrutural da região, mas, além disso, também permite apresentar a 

tratar a etapa morfoescultural da evolução da Ibiapaba, ao propiciar a análise da 

maior parte das morfoesculturas analisadas na tese, com ênfase na sua 
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singularidade , obviamente, nos cones cársticos, lapiás e nas cavernas, por isso, 

sua denominação: geomorfossítio dos Carstes. 

 

Figura 91 – Salões e corredores da Gruta de Ubajara 

 
Fonte: Veríssimo et al., 2005. 

 

Conforme visto nos capítulos anteriores, a evolução geomorfológica da 

área remonta à ocorrência de transgressões e regressões marinhas, e, 

sobremaneira, ao início do soerguimento de toda região NO do Ceará durante o 

Cenozoico, gerando o basculamento da bacia do Parnaíba e a inclinação suave dos 
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estratos sedimentares para oeste. Esse arqueamento regional foi acompanhado por 

processos de entalhe e erosão localmente condicionados por falhamentos, que 

propiciaram o recuo das vertentes e a expansão da depressão periférica, a 

superfície sertaneja (VERÍSSIMO et al., 2005). 

A erosão e o recuo da Ibiapaba exporam os metacalcários pré-

cambrianos da Formação Frecheirinha à ação da chuva e do sol. O processo de 

dissolução química foi o responsável pela formação das grutas e de uma série de 

outras feições superficiais, com destaque para os cones cársticos (VERÍSSIMO et 

al., 2005). 

Desta forma, este geomorfossítio é fundamentalmente o testemunho 

geomorfológico dos processos morfoesculturais (sob os parâmetros paleoclimáticos 

e climáticos atuais) na configuração de diversas feições embutidas do topo ao sopé 

da Ibiapaba, com ênfase nos cones cársticos e nas cavernas, com destaque para a 

gruta de Ubajara, registros expressivos dessa história evolutiva . 

Além disso, tal qual o geomorfossítio Bosco, também permite discorrer 

sobre toda a história evolutiva morfoestrutural da região, com a ampla possibilidade 

de visualização de todas as morfoestruturas tratadas na tese, as quais, inclusive, 

também podem ser trabalhadas em atividades geoturísticas por meio de um painel 

interpretativo, obviamente, específico para o local – Figura 92. 

A expressão cênica  do geomorfossítio fica por conta dos próprios 

atrativos do Parna de Ubajara, dotado de diversas cachoeiras, mirantes e trilhas, 

uma delas, inclusive, que permite o acesso integral ao perfil da vertente leste da 

Ibiapaba. O local dispõe de diversos pontos de observação do entorno leste e seus 

modelados, bem como o próprio front, suas vertentes e cobertura vegetal, tanto de 

forma ampliada, quanto de forma detalhada, com destaque para os cones cársticos, 

os quais podem ser vistos de forma panorâmica e em detalhe, a partir do contato 

direto com seus sopés, onde tem-se um contato interessante entre os modelados 

cársticos e estruturas sedimentares. 

O Parque Nacional de Ubajara apresenta 3 formações distintas de 

vegetação, que se alternam à medida que as condições de relevo, clima e solo vão 

sendo alteradas: mata úmida, no topo; caatinga, no sopé; e a vegetação de 

transição entre essas duas formações, a mata seca; todas pontualmente 

sobrepostas por planícies fluviais e pela mata ciliar associada. 
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Figura 92 – Proposta de foto para painel do Geomorfossítio dos Carstes 

 
Visão panorâmica dos relevos cársticos na vertente leste da Ibiapaba, a partir do mirante situado na 

estação superior de embarque do teleférico. Foto: Marcelo Moura Fé, Dez/2014. 
 

Desta forma, também por meio das trilhas do parque, podem ser 

estudadas e analisadas de forma didática e detalhada, as paisagens 

morfopedológicas da mata úmida, da mata seca, da caatinga e das matas ciliares, 

tudo isso, descendo a trilha de maior extensão, com acesso à diversos perfis de 

solo, de rochas, cicatrizes de movimentos de massa, depósitos correlatos e 

verificação privilegiada da cobertura vegetal e fauna associada. 

Por vezes, ao longo das trilhas também é possível observar alguns 

cafeeiros. Conforme visto na introdução da tese, a Ibiapaba foi utilizada a partir de 

meados das décadas de 1830 e 1840 para o cultivo de café, incluindo a região que 

agora é ocupada pelo parque. Como esse cultivo foi bem sucedido e importante para 

a atratividade de mão de obra e o correlato crescimento demográfico da região, esse 

é mais um aspecto, diga-se, um aspecto cultural importante para a história da 

região, que pode ser apresentado e discutido em atividades de educação ambiental, 

por exemplo. 
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Por conta do bem estabelecido e executado processo de desapropriação 

da área do Parna, provavelmente facilitado pela baixa densidade demográfica da 

região quando implementado e pelo quadro fundiário concentrado, há bastante 

tempo não tem moradores na área do parque e, assim, os carstes e demais 

modelados presentes estão em bom estado de conservação , embora 

pontualmente ocorra depredação por parte de visitantes.  

De forma mais ampla, a região tem apenas uma concentração 

populacional, o distrito de Araticum, um dos 3 distritos do município de Ubajara, 

cujos moradores, em parte, fazem a subida para a sede municipal exatamente 

através da trilha mais longa do Parque (Trilha da Gruta, de 7 km de extensão), que 

por sua vez, foi estabelecida em grande parte, aproveitando uma estrada histórica 

existente na região, pretérita ao parque e que é cercada de lendas e histórias locais. 

O acesso  ao parque é feito através da BR-222, sendo que, a partir do km 

313 dessa rodovia federal deve-se tomar a rodovia estadual CE-187, cuja entrada é 

sinalizada e passa pela sede municipal de Tianguá. De Tianguá para a sede de 

Ubajara são quase 17 km. Vale informar que essa rodovia estadual perfaz um trajeto 

bem coincidente com a linha de cimeira da Ibiapaba, o que permite visualizar ao 

longo do trajeto, porções bem conservadas e desenvolvidas da mata úmida na 

região, além de recortar planícies fluviais, cujos setores permitem analisar a 

paisagem morfopedológica das matas ciliares, por vezes, alteradas pela população. 

O estabelecimento efetivo do geomorfossítio dos carstes, quando 

aprovado, dependerá fundamentalmente do Parna de Ubajara, mecanismo 

existente  para assegurar  a sua conservação . Enquanto instituição estabelecida e 

funcional, com estrutura existente e adaptável para os objetivos e necessidades da 

atividade geoturística, o parque está aberto à visitação e dispõe de diversos atrativos 

interessantes para a realização de atividades de interpretação ambiental, tais como: 

trilhas, grutas e cachoeiras, com destaque para o teleférico (bondinho). 

O conhecido “bondinho de Ubajara” fica suspenso em cabos de aço e faz 

um trajeto de 550 m, entre a estação superior e inferior, com vista privilegiada dos 

cones cársticos. O bondinho é utilizado pelos visitantes que pretendem 

principalmente visitar a gruta de Ubajara, ou somente fazer o passeio; além dos 

moradores do distrito de Araticum, os quais utilizam como meio de transporte, mas 

também pode ser incorporado à atividades geoturísticas para aqueles que fizerem 

ver mais de perto os cones cársticos através de uma trilha. 
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Conforme o próprio plano de manejo dessa UC, administrada pelo 

ICMBio, a finalidade do parque é de garantir a integridade e o processo de evolução 

do conjunto de formações geológicas existentes em Ubajara, o que vai ao encontro 

dos objetivos fundamentais do geomorfossítio, com a ressalva já colocada, de que a 

aprovação dessa proposta irá valorizar a geodiversidade da região. 

Nesse contexto e em conjunto, a efetivação do Geoparque Ubajara, uma 

das 37 propostas do projeto geoparques da CPRM, trará ainda mais impulso para o 

estudo e a valorização da geodiversidade na região, com o provável fomento de 

lançamento de novos geossítios na região. 

A Figura 93 apresenta um mosaico de imagens do geomorfossítio dos 

carstes. 

 

5.4.3 Geomorfossítio Castelo de Pedras 

 

O geomorfossítio Castelo de Pedras apresenta-se singular  sob 2 escalas 

de análise e de utilização. Primeiro, como um relevo ruiniforme elaborado sobre o 

arenito, um tipo de relevo onde a paisagem se parece com ruínas abandonadas, 

cuja gênese particular está intimamente associada à erosão pluvial que atuou sobre 

as variações faciológicas mais resistentes do arenito do Grupo Serra Grande, o que 

permitiu que essas formações ganhassem ressalto topográfico em relação ao 

entorno imediato, mais tenro.  

Como se sabe, o arenito é uma rocha sedimentar detrítica resultante da 

litificação (consolidação) da areia por um cimento de natureza química (calcítica, 

ferruginosa, silicosa etc.) (SUGUIO, 1998), cuja resistência varia dependendo da 

quantidade e mineralogia do cimento e quantidade de fraturas (TEIXEIRA et al., 

2003). Geralmente, relevos ruiniformes, ou carstes, se desenvolvem em rochas 

carbonáticas (calcários, dolomitas e mármores), mas outras litologias pode exibir um 

conjunto similar de morfologias em diferentes cenários climáticos e geográficos, 

como é o caso do arenito. Tudo isso somado, faz com que o conjunto de formas do 

Castelo de Pedras constitua-se como um relevo único na região. 

Este geomorfossítio permite ainda a visão e a explicação das feições 

geomorfológicas presentes ao largo na vertente norte da Ibiapaba, ou seja, a 

superfície sertaneja, as planícies fluviais e, sobremaneira, os maciços quartzíticos, 

que dão um caráter singular na paisagem. 
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Figura 93 – Geomorfossítio dos Carstes 
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Aliás, esse potencial cênico pode ser fomentado se incluir na área do 

geomorfossítio a “Pedra do Machado”, um mirante que permite a visão privilegiada 

dos maciços da Gameleira, Umari e de São Joaquim (esses dois últimos, em contato 

direto com a vertente norte da Ibiapaba), um local indicado para a colocação de um 

painel interpretativo (Figura 94). 

 

Figura 94 – Proposta de foto para painel na Pedra do Machado 

 
Visão panorâmica dos maciços quartzíticos na vertente norte da Ibiapaba, a partir do mirante situado 

no promontório denominado Pedra do Machado. Foto: Marcelo Moura Fé, Dez/2014. 
 

Esse painel apresentaria um anfiteatro quartzítico elaborado sobre a 

superfície sertaneja, com o arco feito pela serra de São Joaquim, a extensão 

setentrional da serra do Umari, junto da serra da Gameleira, os 3 maciços formando 

uma paisagem única no Ceará, a qual só pode ser vista na sua totalidade em alguns 

pontos da cidade de Viçosa do Ceará, como este indicado aqui. 

Dos 3 geomorfossítios, este provavelmente seja aquele onde a história 

morfoestrutural possa ser melhor apresentada, pela ampla visão dos modelados 

presentes na região e que compuseram esses capítulos da evolução natural da 
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região registros expressivos , bem como a força desses processos chave da 

história evolutiva , verificados, por exemplo, nos diversos dobramentos, falhas e 

fraturamentos que são visíveis, sobretudo, nas vertentes e cortes de estrada feitos 

na serra de São Joaquim, vistos na subida desde o município de Granja (CE-402) 

(Figuras 95 e 96). 

 

Figura 95 – Dobramento sinclinal na vertente da Serra de São Joaquim 

 
Foto: Marcelo Moura Fé, Dez/2014. 

 

Figura 96 – Falha na vertente da Serra de São Joaquim 

 
Foto: Marcelo Moura Fé, Dez/2012. 
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Do ponto de vista morfoescultural, além da verificação singular das 

superfícies de cimeira em contato (Ibiapaba e maciços), tem-se amplo acesso às 

superfícies de base, além da visão dos tabuleiros situados entre os maciços, um dos 

três tipos de relevos reliquiares. Além disso, de forma ampla, pode-se verificar e 

analisar praticamente todas as paisagens morfopedológicas tratadas na tese. 

Assim, têm-se os elementos primordiais para contar a história 

morfoestrutural e avançar até os processos morfoesculturais da paisagem da 

Ibiapaba. Todavia, do ponto de vista turístico, a possibilidade de explicar para os 

visitantes os processos de modelagem das feições ruiniformes do Castelo de Pedras 

e entorno, parece ser algo indispensável, dada sua singularidade na região. 

A história evolutiva do Castelo de Pedras precisa ser objeto de estudo 

específico posterior, ao passo que esse modelado pode ter suas origens num 

passado bem antigo, pois além da influência da alternância de climas mais úmidos 

com períodos climáticos mais áridos, nessa história provavelmente deva ser 

necessário incluir elementos estruturais. 

Conforme Barbosa e Furrier (2012) sabe-se que atividades tectônicas 

geraram uma série de esforços nas rochas sedimentares da bacia do Parnaíba, o 

que resultou num intrigado sistema de diaclases, cuja identificação abre um novo 

caminho para o entendimento do relevo ruiniforme muito comum nas bordas sul e 

sudeste do Parque Nacional Serra da Capivara, que é gerado pela tendência de 

infiltração das águas pluviais nessas diaclases, o que acentua o processo erosivo e 

esculpe formas peculiares. 

Sistemas de diaclases influenciam na evolução morfológica porque o 

deságue das águas pluviais ocorre, preferivelmente, pelas fraturas onde o fluxo se 

torna mais concentrado e, portanto, com maior poder de erosão, dinamizando a 

evolução do relevo pela meteorização física. Quando as águas são represadas em 

porções dentro destas fraturas formando os chamados “caldeirões”, e infiltrando 

pelos poros das rochas sedimentares e dissolvendo a formação, a meteorização 

química passa também a contribuir de forma acentuada na evolução do relevo 

(BARBOSA e FURRIER, 2012). 

O que pode indicar essa influência é a observação das direções 

predominantes das fraturas. Por exemplo, se estiverem na direção NE-SO, ter-se-á a 

indicação de que o trend estrutural do embasamento pré-cambriano, mesmo após a 

reativação rifte e pós-rifte e o soerguimento da região, condicionou as linhas 
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preferenciais de erosão do Castelo de Pedras, exemplificando o fato de que 

processos distintos na escala temporal podem convergir para modelagens de 

feições de pequeno porte. Aliás, muitos, talvez a maioria, das formas ruiniformes 

tenham origem no subsolo em maior ou menor medida (TWIDALE, 2002). 

Obviamente que a descrição evolutiva da forma deve ser feita com um 

conteúdo preparado e dirigido também para um público geral, não-especialista. 

Aliás, para esse perfil de público, é interessante realizar atividades lúdicas com 

partes específicas da topografia ruiniforme, modeladas pela água pluvial e pelo 

vento nos arenitos, cujas formas diversas, por vezes, apresentam semelhanças com 

pessoais, animais e coisas, tal qual já é feito pelo guia responsável, que já 

identificou um “casco de tartaruga” e uma “cabeça de calango”. 

Sob o ponto de vista cultural, o local é cercado de lendas e história, 

segundo relatos, o local era utilizado por indígenas. 

Do ponto de vista panorâmico, da expressão cênica , a proximidade e o 

contato entre a Ibiapaba e os maciços quartzíticos, verificáveis em diversos pontos 

potenciais e já efetivos; além da beleza in situ do geomorfossítio Castelo de Pedras 

(mais a Pedra do Machado) na borda soerguida da Ibiapaba, formam um conjunto 

de paisagens únicas no Ceará, o qual, se bem estruturado, tem potencial para se 

tornar um dos principais pontos turísticos do Estado. 

A região ao norte da Ibiapaba apresenta um bom estado de 

conservação , ao passo que há uma baixa densidade demográfica na região, mais 

considerável apenas ao norte dos maciços, já no município de Granja. 

Possivelmente, as próprias características geomorfológicas elevadas do setor 

impeçam a mudança nesse quadro. 

O geomorfossítio em si é situado próximo à sede municipal de Viçosa do 

Ceará, todavia, apesar de tal proximidade, encontra-se bem conservado em função 

da relativa dificuldade para se acessar o local, o qual não permite a chegada de 

carros nas suas proximidades, bem como pelo aparente desinteresse da maior parte 

da população em visitá-lo. 

Apesar disso, o local, mais conhecido entre os moradores locais como 

“Lajes”, é alvo de vandalismo e depredação por parte de alguns visitantes que 

picham setores mais acessíveis do relevo, fazem fogueiras e dispõem 

inadequadamente resíduos sólidos, em parte, fomentada pela total ausência de 

infra-estrutura de apoio para os visitantes no local, aliás, um empecilho significativo 



258 
 

para a efetivação do geomorfossítio; e, por outro lado, mais um motivo para sua 

implementação: resguardar esse patrimônio geomorfológico. 

O acesso é viável  ao geomorfossítio Castelo de Pedras a partir da BR-

222 até a sede municipal de Tianguá. A partir do km 313 da BR-222 deve-se tomar 

uma rodovia estadual, a CE-187, na direção norte, cuja entrada é sinalizada. De 

Tianguá para a sede de Viçosa do Ceará são pouco mais de 31 km. 

Passando pela sede municipal de Viçosa, toma-se a CE-311 até a 

entrada do Sítio Tope, onde, a partir de então, percorre-se uma trilha a pé (ou de 

bicicleta) de 2 km até o geomorfossítio, a qual pode ser feita sob a orientação de um 

guia da prefeitura municipal (que tem um ponto de apoio na entrada da cidade, no 

trajeto de quem vem de Tianguá), conforme trajeto apresentado no parágrafo 

anterior. 

Por sua vez, para se chegar à Pedra do Machado, o acesso é feito por 

dentro da sede municipal de Viçosa do Ceará, utilizando o começo da via com 

destino ao distrito de Lambedouro. Depois, toma-se uma trilha de acesso restrito por 

cerca de 500 m. 

Diferentemente dos dois geomorfossítios apresentados anteriormente, 

este não tem nenhuma estrutura estabelecida, nem projetada. Contudo, o conjunto 

de atributos do local, único, mais que justificam a busca por meios de se contornar 

esse problema. 

O caminho mais provável para criar mecanismos que assegurem a 

conservação  do geomorfossítio Castelo de Pedras (Pedra do Machado) passa tanto 

pela Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará que, aparentemente, tem interesse no 

fomento do turismo local e que, possivelmente, pode se sentir interessada na 

proposta do geomorfossítio; quanto pela administração da APA da Serra da 

Ibiapaba, unidade de conservação de uso sustentável existente e que engloba a 

área de todo esse geomorfossítio. 

A Figura 97 apresenta um mosaico de imagens do geomorfossítio Castelo 

de Pedras e da Pedra do Machado, no município de Viçosa do Ceará. 
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Figura 97 – Geomorfossítio Castelo de Pedras 
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A partir dessas características significativas, de âmbito geomorfológico, 

turístico, ecológico e cultural, os locais destes 3 geomorfossítios apresentam-se 

como os mais representativos para a indicação pioneira dos primeiros geossítios da 

Ibiapaba junto à SIGEP, embora haja condições e matéria prima para outros mais na 

região da Ibiapaba. 

O Quadro 12 apresenta a síntese dos critérios de avaliação para essas 

escolhas, cuja essência se dá, por um lado, nos referenciais globais de análise, nos 

valores da geodiversidade e nos critérios básicos utilizados pela SIGEP; e por outro 

lado, nos resultados e conclusões da própria tese sobre os aspectos genéticos, 

modeladores e conservacionistas da Ibiapaba, emblemáticos da singularidade do 

seu patrimônio geomorfológico. 

Por fim, na sequência são apresentados os resultados, as conclusões e 

as recomendações dessa tese de doutorado, etapa final dessa jornada 

geomorfológica, cujo itinerário trouxe o passado, alcança o presente da evolução 

geomorfológica da Ibiapaba e busca indicações de futuro para a conservação do 

patrimônio natural da região. 
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Quadro 12 – Critérios qualitativos de avaliação – Geomorfossítios da Ibiapaba 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO GEOMORFOSSÍTIO DO BOSCO (Tianguá)  GEOMORFOSSÍTIO DOS CARSTES (Ubajara) GEOMORFOSSÍTIO CASTELO DE PEDRAS (Viçosa do Ceará) 

Categorias de valor* 

Intrínseco ; cultural  (histórico); estético  (paisagens 
locais, geoturismo, atividades de lazer, apreciação à 

distância, atividades voluntárias e inspiração artística); 
funcional  (saúde, controle de poluição, funções 
pedológicas, geossistêmicas e ecossistêmicas); 

científico  e didático  (história da Terra, história da 
pesquisa, educação). 

Intrínseco ; cultural  (folclórico e histórico); estético 
(paisagens locais, geoturismo, atividades de lazer, 

apreciação à distância, atividades); funcional (saúde, 
controle de poluição, funções pedológicas, 

geossistêmicas e ecossistêmicas); científico  e didático  
(história da Terra, história da pesquisa, educação). 

Intrínseco ; cultural  (folclórico e histórico); estético  (paisagens 
locais, geoturismo, apreciação à distância, atividades 

voluntárias); funcional  (funções pedológicas, geossistêmicas e 
ecossistêmicas); científico  e didático  (história da Terra, história 

da pesquisa, educação). 

 

C
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I - Singularidade na representação de sua 
tipologia  

Abordagem completa da história natural, social e 
cultural da Ibiapaba. 

Relevos cársticos, reliquiares da história evolutiva da 
região da Ibiapaba; o mais importante patrimônio 

espeleológico do Ceará. 

Conjunto de feições ruiniformes elaboradas sobre o arenito do 
Grupo Serra Grande, no topo da Ibiapaba; e visão das feições 

em panorama. 

II - Importância na caracterização de 
processos geológicos-chave regionais ou 
globais, períodos geológicos e registros 

expressivos na história evolutiva da Terra 

Localizado na margem da borda soerguida da bacia do 
Parnaíba, com possibilidade de abordagem de todas as 

morfoestruturas analisadas na tese; além de poder 
realizar a correlação com a etapa posterior de 

modelagem, ao permitir a visualização de 
morfoesculturas também. 

Situado na porção mais meridional da borda soerguida 
que originou a Ibiapaba, esse geomorfossítio permite 

apresentar tanto a etapa morfoestrutural, quanto a etapa 
morfoescultural da história natural da região. Destaque 
para os testemunhos geomorfológicos dos processos 

morfoesculturais, os carstes. 

Elaborado na porção norte da Ibiapaba, permite acessar 
aspectos singulares da história morfoestrutural da região, como a 
relação do contato em glint com os maciços quartzíticos, além de 

feições morfoesculturais e reliquiares (tabuleiros). 

Análise escultural em escala detalhada a partir do Castelo de 
Pedras. 

III - Expressão cênica 

Mirantes com visão privilegiada da região leste da 
Ibiapaba e seus modelados e possibilidades de 

visualização in loco das paisagens morfopedológicas da 
mata úmida, da mata seca e da caatinga. 

UC dotada de mirantes, trilhas e teleférico, com amplas 
possibilidades de visualização panorâmica e in situ das 
paisagens morfopedológicas das matas úmida, seca, 

ciliar e da caatinga; e, sobremaneira, dos carstes. 

Contato impressionante dos maciços quartzíticos com a vertente 
leste da Ibiapaba, emoldurando outras feições geomorfológicas, 

tais como planícies fluviais e a superfície sertaneja. Mirante 
privilegiado (Pedra do Machado) para o anfiteatro quartzítico. 

Visualização in situ de paisagens da mata úmida e da mata ciliar 
na trilha para o Castelo de Pedras. 

IV - Bom estado de conservação 

Região do entorno leste da Ibiapaba exibe baixa 
ocupação demográfica, com usos restritos ao 

desmatamento setorial. Equipamento ecoturístico bem 
integrado à paisagem de topo da Ibiapaba. 

Sem moradores na área do parque, que teve seu 
processo de desapropriação bem executado. Vale 

destacar o trabalho regular de conscientização junto aos 
visitantes. 

Região do entorno norte dotado de baixa densidade demográfica. 
Geomorfossítio situado próximo da sede municipal de Viçosa, 

mas relativamente isolado, em função de situar-se numa 
propriedade (sítio Tope) e sem acesso por meio de carros. 

V - Acesso viável 
Permitido pela rodovia federal BR-222 e uma via 

secundária bem conservada. Distando pouco mais de 
300 km de Fortaleza. 

Permitido pela rodovia federal BR-222 e pela rodovia 
estadual CE-187, totalizando pouco mais de 340 km de 

Fortaleza. 

Permitido pela rodovia federal BR-222 e pelas rodovias estaduais 
CE-187 e CE-311. A partir da chegada ao sítio Tope, é feita uma 

trilha por cerca de 2 km até chegar no Castelo de Pedras. 

Para se chegar à Pedra do Machado, o acesso é feito por dentro 
da sede municipal de Viçosa do Ceará. Depois por uma trilha de 

acesso restrito por cerca de 500 m. 

VI - Existência de mecanismos ou 
possibilidade de criação de mecanismos 

que lhe assegure conservação 

O próprio Sítio Bosco, equipamento ecoturístico em 
funcionamento e que dispõe de infraestrutura adequada 

para o geoturismo e geoconservação local. 

O Parna de Ubajara, UC federal de Proteção Integral, 
instituição estabelecida e funcional, com proteção legal 
vigente e dotada de infraestrutura adaptável e atrativos 

existentes para os objetivos da geoconservação e 
necessidades da atividade geoturística. 

Sem infraestrutura de apoio, a estruturação desse geomorfossítio 
deve passar pela administração da UC federal de uso 

sustentável, a APA da Serra da Ibiapaba, e também pela 
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará. 

Fonte: * Valores da Geodiversidade, Gray, 2004 (apud Mochiutti et al. (2012); critérios básicos da SIGEP utilizados até 2012. Elaboração: Marcelo Moura Fé, 2015. 
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CONCLUSÕES 

 

As serras úmidas da região Nordeste brasileira formam ilhas de umidade 

e de florestas perenes que contrastam com as condições ecológicas das baixas 

superfícies adjacentes, recobertas pelas caatingas e caracterizadas pela ocorrência 

de secas prolongadas, características basilares do semiárido nordestino. 

Pertencente ao grupo dessas serras úmidas, feições elevadas, singulares 

e importantes para o estado do Ceará, a Ibiapaba apresentava lacunas e a 

necessidade de um maior conhecimento a cerca da sua história natural. Em que 

pese ainda se configurar como um modelado de abrangência regional no contexto 

territorial cearense, sem falar na sua importância socioeconômica, a Ibiapaba ainda 

não havia sido objeto específico de estudo no âmbito da geomorfologia, sob a 

perspectiva evolutiva no longo termo e em nível de aprofundamento exigido em uma 

tese de doutorado. 

Com base nessas premissas, o objetivo principal foi entender a evolução 

geomorfológica da Ibiapaba, analisando seus process os de gênese e 

modelagem, culminando com a apresentação de propost as de conservação . 

Para responder aos objetivos específicos e alcançar esse objetivo 

principal, metodologicamente, foram utilizados os pressupostos teóricos da ciência 

geomorfológica, com ênfase na análise morfoestrutural, alicerçada por princípios 

morfoestratigráficos e morfopedológicos e na teoria evolutiva da etchplanação. 

Tecnicamente, o contingente metodológico se apoiou nas etapas de gabinete, na 

realização de levantamentos de campo e na análise integrada de todos os dados na 

etapa de laboratório, com ênfase nos mapeamentos temáticos da Ibiapaba e região, 

mais precisamente, de sua porção setentrional, conforme critérios apresentados na 

introdução deste trabalho. 

Os primeiros resultados da pesquisa são apresentados no capítulo inicial, 

elaborado para caracterizar geomorfológica e geologicamente a área delimitada para 

estudo, aberto com uma detalhada conceituação geomorfológica específica da 

Ibiapaba, cuja conclusão aponta que a mesma apresenta-se sob a forma de 

planaltos embutidos nos setores interfluviais do topo e com maiores dimensões no 

reverso; com amplas características topográficas de cuesta ao longo da vertente 

leste (frente), em perfis perpendiculares para oeste; e, por fim, como um glint ao 

longo dos contatos de suas camadas sedimentares sobre as litologias cristalinas do 
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embasamento ao norte e a leste, cujo conjunto representa a tipologia 

geomorfológica básica da Ibiapaba. 

O capítulo 1 traz ainda uma descrição das principais feições 

geomorfológicas e de seus respectivos substratos geológicos, no tocante aos seus 

aspectos tectônicos e litoestratigráficos mais relevantes, importantes para a análise 

evolutiva delineada ao longo dos demais capítulos, resultados que podem contribuir 

com outros estudos a serem desenvolvidos futuramente na região, inclusive com 

temáticas diferentes da geomorfologia, da geografia física e da ciência geográfica 

em si. 

As unidades geomorfológicas mapeadas e caracterizadas, os cinco 

modelados principais e mais abrangentes, foram a Ibiapaba, a superfície sertaneja, o 

conjunto de maciços e inselbergues, os tabuleiros e as planícies fluviais. 

Nesse roteiro foram delimitados onze setores nas vertentes leste e norte 

da Ibiapaba, onde se tem uma notável irregularidade na sua linha de escarpamento, 

com diversas reentrâncias e protuberâncias, as quais denominamos aqui, 

respectivamente, de anfiteatros e pontas, cujas denominações dadas são de autoria 

própria, propostas na ausência de denominações locais para esses segmentos, mas 

utilizando referências geográficas locais. 

Aliás, a gênese específica de cada um desses setores deverá ser objeto 

de estudo posteriormente, mas que, a princípio, parecem estar fortemente 

relacionados com as características tectônicas do embasamento cristalino 

subjacente e litológicas da superfície sertaneja em contato adjacente. 

Em relação à superfície sertaneja, foram verificados 3 níveis altimétricos 

principais, os quais apresentam um desenvolvimento diferenciado dos processos 

erosivos e um estreito inter-relacionamento espacial com as demais feições, 

sobretudo, no contato com as feições mais elevadas, ao passo que entre essa baixa 

superfície e a Ibiapaba foi delimitada uma superfície de contato, estreitamente 

relacionada com a estruturação e modelagem da região: as superfícies soerguidas 

dissecadas. 

Após a apresentação da compartimentação tectônica fundamental da 

região, subdividida nas províncias Parnaíba e Borborema, mais precisamente, o seu 

subdomínio Médio Coreaú e seus 4 blocos tectônicos (horst de Granja, graben 

Martinópole,  horst Tucunduba e o graben Ubajara-Jaibaras), são descritas 
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sucintamente e em função das suas características mais importantes para a análise 

geomorfológica as litologias que compõem esses modelados. 

Os grupos litológicos foram apresentados a partir de uma 

compartimentação que segue a subdivisão tectônica e as suas respectivas idades, 

inicialmente, descritas as litologias concernentes ao embasamento cristalino, o qual 

corresponde à Província Borborema e seus subdomínios; depois as bacias 

molássicas do graben Ubajara-Jaibaras; a bacia do Parnaíba, relacionada à 

Província Parnaíba; e sobrepondo-as setorialmente, as litologias referentes às 

coberturas cenozoicas. 

Da mesma forma que se buscou fazer em todo o trabalho, esses 

resultados iniciais não findam quando apresentados, ao contrário, são utilizados 

como o mote basilar para os aspectos genéticos e modeladores da Ibiapaba e seu 

entorno, todos inter-relacionados e cujos resultados obtidos, por sua vez, são 

inseridos no contexto evolutivo geomorfológico global, na estruturação do modelado 

brasileiro e de sua região Nordeste. 

E assim, para reconstruir as  etapas genéticas da evolução 

morfoestrutural da Ibiapaba  foi elaborado e desenvolvido o capítulo 3, com ênfase 

genética (Gênese) e que traz a história natural sub-compartimentada nas etapas de 

estruturação proterozoica-paleozoica e de evolução morfoestrutural meso-

cenozoica, responsáveis pela elaboração de modelados de grande porte, os quais 

foram expostos à ação de processos modeladores ulteriores, predominantes desde 

o Cretácico, mas que ainda são verificados na paisagem da Ibiapaba e região, as 

morfoestruturas. 

Esse capítulo versa sobre o quadro evolutivo genético, fundamentalmente 

de idade cretácica, embasado nas informações e resultados do capítulo 1, iniciado 

com a abordagem das etapas estruturais pré-cretácicas nas províncias Borborema e 

Parnaíba, com ênfase nas heranças estruturais datadas desse período, importantes 

para o entendimento das etapas seguintes e também, da origem das litologias mais 

antigas da região. 

Passadas as etapas de evolução proterozoica e paleozoica, com 

destaque para a ocorrência dos ciclos orogênicos Transamazônico e Brasiliano, a 

evolução geomorfológica da Ibiapaba chega a uma etapa fundamental, de idade 

cretácica, com um significativo rearranjo morfoestrutural que pode ser subdivido em 

3 etapas, os estágios pré, sin e pós-rifte, associados ao processo de fissão do 
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Pangeia e de sua porção meridional (Gondwana), que levaria à abertura do oceano 

Atlântico e que originou a margem equatorial brasileira. 

As morfoestruturas derivadas dessa antiga e complexa história natural 

foram espacializadas e analisadas no encerramento do terceiro capítulo, a saber: as 

superfícies de aplainamento e sua correlação com os processos de soerguimento 

estrutural, sobretudo; a estruturação do contato em glint e da conformação 

topográfica cuestiforme da Ibiapaba; além do seu amplo reverso; seguido pela 

abordagem dos maciços e inselbergues, estreitamente relacionados com a direção 

dos trends estruturais (NE-SO e L-O) da região NO do Ceará e com os processos 

relacionados à erosão diferencial; e sendo encerrado com a análise da rede de 

drenagem regional, amplamente associada às demais morfoestruturas. 

A etapa de modelagem que se seguiu na história natural foi analisada sob 

a influência das oscilações climáticas registradas, sobretudo, ao longo do Cenozoico 

até o estabelecimento do paradigma climático e hidrográfico vigente na região, tendo 

como marco temporal o período de soerguimento da borda da bacia do Parnaíba e o 

surgimento da Ibiapaba. Sobre esse escopo fundamental, o capítulo 4 (Modelagem) 

atendeu à etapa proposta de reconstituir as fases pretéritas e atuais de 

modelagem  sob o condicionamento de diferentes predomínios climáticos e 

processos geomorfológicos associados. 

No transcurso dessa análise geomorfológica, que buscou fazer a 

passagem paleoclimática para o contexto atual dos processos de modelagem, seja 

predominantemente por pedogênese, seja por morfogênese, e seus resultados na 

paisagem atual, dois agrupamentos surgiram como focos analíticos: as paisagens 

morfopedológicas e os principais processos modeladores. Ambos sob a égide da 

etchplanação. 

No 1º grupo, com base na relação dinâmica de diferentes fatores naturais, 

de difícil apreensão classificatória, mas que foi feita como proposta inicial para essa 

temática na região, tratou da ênfase no desenvolvimento do solo e da vegetação 

sobre condições geomorfológicas, cujos resultados permitiram compartimentar a 

área de estudo em cinco paisagens relativamente homogêneas e denominadas com 

base no fator natural que responde diretamente às diferentes relações 

geodinâmicas, a vegetação. 

Daí foi proposta na forma de um sucinto texto explicativo, associado à 

uma proposta inicial de mapeamento com esse tema para a região, com as 
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seguintes paisagens morfopedológicas: mata úmida , carrasco, mata seca, caatinga 

e mata ciliar, estreitamente relacionadas, também, à variação climática na região. 

O 2º grupo, analisado a partir da ênfase nos processos modeladores, traz 

como contribuições a abordagem e as respectivas importâncias do escoamento 

superficial, dos movimentos de massa nas vertentes da Ibiapaba, sobretudo, e do 

clássico protagonismo erosivo dos rios, cujo padrão de drenagem é condicionado 

por fatores estruturais, compartimentados entre as províncias Borborema e 

Parnaíba, entre a superfície sertaneja e a topografia cuestiforme da Ibiapaba. 

De maneira geral, apesar de diferentes paisagens morfopedológicas 

apresentaram vocação e um alto potencial de vulnerabilidade a movimentos de 

massa, sobretudo a vertente oriental da Ibiapaba. Porém, esses eventos não são 

expressivos, devido fundamentalmente à conservação da cobertura vegetal. 

Delineando o objetivo específico de identificar, mapear e analisar as 

formas de relevo primordialmente condicionadas por fatores estruturais ou 

dinâmicos , os capítulos 3 e 4 tratam e trazem nos seus respectivos limiares as 

testemunhas e feições mais emblemáticas dessa história geomorfológica. Assim, de 

forma original para a região, a tese contribui com a análise geomorfológica das 

morfoestruturas ainda presentes na paisagem e que resultaram dessa sucessão de 

processos morfogenéticos, testemunhas dos primórdios da Ibiapaba; e das 

morfoesculturas, resultantes da história paleoclimática e climática atuais. 

As morfoestruturas identificadas, mapeadas e analisadas foram as 

superfícies de aplainamento (sertaneja e infra-paleozoica), a morfoestruturação da 

cuesta da Ibiapaba e seu contato em glint, o reverso da Ibiapaba, maciços e 

inselbergues, além da rede de drenagem regional, conforme apresentado acima. 

O processo de soerguimento da região NO do Ceará e da Ibiapaba 

colocou em ressalto topográfico litologias de diferentes idades, tipos e 

características, as quais deram respostas diferentes aos processos de modelagem 

vigentes desde então, ao passo que litologias tenras foram mais erodidas e suas 

superfícies correlatas rebaixadas, enquanto outras, de maior resistência intempérico-

erosiva, foram, em contraponto, sendo postas em ressalto topográfico. 

Esse processo pode ser sintetizado na concepção do intemperismo 

diferencial da etchplanação, o qual, conforme visto no capítulo 4, se inicia com os 

processos de intemperismo em subsuperfície, estruturalmente controlado, e se dá 

de forma diferenciada entre as morfoestruturas. 
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De forma associada, os diferentes padrões climáticos que se sucederam 

desde o período de soerguimento da Ibiapaba e do embasamento adjacente na 

região NO do Ceará, até hoje, atuaram no intemperismo e erosão das 

morfoestruturas da região, modelando-as de forma diferenciadas, a partir das suas 

respectivas características geológicas e geomorfológicas, embutindo feições nessas 

formas, as morfoesculturas. 

Assim, por sua vez, as morfoesculturas, que também foram identificadas, 

mapeadas e analisadas, são: as superfícies de cimeira (topos da Ibiapaba e dos 

maiores maciços da área), as superfícies de base (superfície sertaneja e as 

planícies fluviais), relevos reliquiares (inselbergues “sedimentares” de Santana do 

Acaraú, o serrote Pontal e os tabuleiros do setor norte) e os relevos cársticos de 

Ubajara, com destaque para os cones cársticos e a gruta de Ubajara. 

O modelo de evolução morfológica que combina os aspectos estruturais 

com o intemperismo e erosão diferenciais preconiza o rebaixamento (downwearing) 

das formas mais tenras e o recuo das vertentes (backwearing) das formas dotadas 

de litologias mais resistentes. A atuação das etapas de downwearing e backwearing 

na região NO do Ceará propiciou a modelagem dos maciços ao erodir as litologias 

mais tenras do embasamento cristalino, colocando em ressalto blocos de quartzito e 

de granito, além do arenitos do grupo Serra Grande, que se configuram 

morfologicamente como superfícies de cimeira. 

Associadas aos processos de sobreposição topográfica das superfícies 

de cimeira (Ibiapaba e os maciços), as superfícies de base (superfície sertaneja e 

planícies fluviais) se configuram nas altimetrias mais baixas verificadas na área 

atual. Nesse contexto houve o desenvolvimento e a permanência na paisagem de 

relevos reliquiares e cársticos, os quais complementam o quadro geomorfológico 

singular da região. 

Ao longo desse trabalho buscou-se não apenas apontar e tratar 

geomorfologicamente per si, mas também, enfatizar e justificar a importância de se 

conhecer essas formas de relevo, associadas e representativas da história natural 

da Ibiapaba, as quais necessitam, obrigatoriamente, de formas e estratégias efetivas 

e eficazes de conservação. Considerando isso, nos propomos a apresentar setores 

para o estabelecimento de geomorfossítios e apontar  formas viáveis de 

geoconservação e uso sustentável , apoiado sobremaneira no geoturismo, da 

geodiversidade da região. 
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Com essa proposta inédita para a geomorfologia cearense, o capítulo 5 

(Conservação) versa sobre a proposta de se conservar setores singulares da 

Ibiapaba e de valor natural significativo para o patrimônio natural do estado do Ceará 

e da região Nordeste. 

Questões ainda pouco tratadas na literatura científica geomorfológica 

cearense foram apresentadas neste quinto capítulo, tais como as principais formas 

vigentes de proteção legal direta e indireta do patrimônio natural brasileiro, o Código 

Florestal Brasileiro (principal referencial legal na proteção ambiental no Brasil), com 

ênfase nas APPs, e das unidades de conservação, as quais estão presentes na 

região, conforme visto: o Parna de Ubajara, a APA da Serra da Ibiapaba, e o Parque 

Estadual das Carnaúbas, sendo que as duas primeiras são muito importantes para a 

principal proposição da tese: a de estabelecer sítios naturais na região. 

Sendo assim, essa etapa é seguida por uma discussão do que é os sítios 

naturais, sua relação com a geodiversidade e com temas inseparáveis: a 

geoconservação e o geoturismo. 

Menos rígidos e setorizados que as APPs, os sítios naturais fazem parte 

de um contexto conservacionista diferente daquele proposto pelas UCs, embora 

sejam correlacionáveis e seu desenvolvimento em parceria com essa categoria de 

proteção legal seja, inclusive, estimulado.  Essa forma alternativa de conservação se 

embasa no fato de que, tanto o SNUC quanto o Código Florestal tenham como foco 

principal a proteção da biodiversidade e a conservação dos elementos biológicos 

(fauna e flora), o que se configura como uma verdadeira lacuna na proteção da 

geodiversidade. 

Conceitualmente, mostramos que a geodiversidade é o resultado da 

interação de diversos fatores, como as rochas, o clima, os seres vivos, entre outros, 

possibilitando o aparecimento de paisagens distintas em todo o mundo, integrando 

assim a diversidade geológica (rochas, minerais e fósseis), geomorfológica (formas 

de relevo) e pedológica (solos), além dos processos que lhes originaram e lhes 

modelam atualmente. A Geoconservação é a caracterização, conservação e gestão 

do patrimônio natural, da geodiversidade e processos naturais associados, com 

ênfase nos geossítios, os quais apresentam diferentes tipologias, dentre elas, os 

sítios geomorfológicos, ou geomorfossítios. 

Sob tais importantes premissas e traçando um ciclo temporal passado-

presente-futuro, propomos o reconhecimento e estabelecimento de 3 (três) 
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geomorfossítios, representativos da geodiversidade da Ibiapaba e região, a partir de 

critérios aceitos e constituídos no Brasil e no mundo, considerando elementos e 

valores científicos discutidos e analisados na própria tese, além de outros valores 

específicos adicionais, de âmbito local. 

O geomorfossítio do Bosco, em Tianguá, permite uma abordagem 

completa da história natural, social e cultural da Ibiapaba. Localizado na margem da 

borda soerguida da bacia do Parnaíba, com possibilidade de abordagem de todas as 

morfoestruturas analisadas na tese, também permite realizar a correlação com a 

etapa de modelagem, ao permitir a visualização de morfoesculturas também. 

O geomorfossítio dos carstes, no Parque Nacional de Ubajara, tem como 

principal atrativo, relevos cársticos, formas reliquiares da história evolutiva da região 

da Ibiapaba e que representam o mais importante patrimônio espeleológico do 

Ceará. Situado na porção mais meridional da borda soerguida que originou a 

Ibiapaba, esse geomorfossítio permite apresentar tanto a etapa morfoestrutural, 

quanto a etapa morfoescultural da história natural da região, com destaque para os 

carstes. 

Por fim, o geomorfossítio Castelo de Pedras, em Viçosa do Ceará, é um 

geossítio dotado de duas atrações em escalas diferentes, uma panorâmica, cuja 

visão permite acessar aspectos singulares da história morfoestrutural da região, 

como a relação do contato em glint com os maciços quartzíticos, além de feições 

morfoesculturais e reliquiares (tabuleiros); outra em escala de detalhe, uma 

verdadeira escultura natural em arenito, com várias formas constituindo um 

interessante exemplo de relevo ruiniforme, derivado da associação de processos 

erosivos com características preexistentes da rocha. 

Conforme dito, o principal objetivo da geoconservação é a conservação 

dos geossítios, vistos por sua vez, como unidades básicas do patrimônio natural, 

cuja implementação requer a efetivação de um sistema criterioso e que passa pela 

inventariação específica, avaliação (quantificação e classificação), conservação, 

valorização, divulgação e procedimentos de monitoramento. Acreditamos que a tese 

já contribui com parte desse percurso, sendo que o restante se constituirá como a 

continuidade da pesquisa. 

Uma das vertentes dessa continuidade deve ser o encaminhamento 

formal das 3 propostas para a SIGEP, tão logo haja a suspensão e a retomada no 

recebimento de solicitações, e sejam observados se os critérios básicos adotados 
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até agosto de 2012, basilares para a escolha dos sítios aqui, serão mantidos após a 

retomada. 

Outro viés para o necessário aprofundamento deve passar pela análise 

em escala ampliada das feições geomorfológicas, a identificação de outros locais 

passíveis para a implantação de geomorfossítios, além da aplicação e 

desenvolvimento de um método de avaliação quantitativa, complementando a 

inventariação feita aqui, a partir da pontuação dos critérios relativos ao valor 

geomorfológico e ao valor de gestão. Especificamente em relação à gestão desses 

espaços, a elaboração de mapas de fragilidades ambientais é pertinente. 

Conforme visto, adotamos uma linha conservacionista, considerando a 

densidade demográfica e a demanda socioeconômica da região, que tornam 

utópicas proposições preservacionistas, pelo menos a curto prazo. Desta forma, 

apontamos o geoturismo como uma forma sustentável para a utilização dos 

geomorfossítios, atividade que deve ser planejada sempre considerando as suas 3 

motivações fundamentais: recreação, lazer e aprendizado, organizada e orientada 

para valorizar esses locais que se notabilizam como uma herança coletiva e que 

devem ser preservados para as gerações futuras. 

Para despertar o interesse das pessoas, trazê-los aos locais propostos e 

fomentar o crescimento de um público adepto, as estratégias geoturísticas devem 

ser trabalhadas: a interpretação ambiental das paisagens e a educação ambiental, 

ambas com a missão de tornar as histórias naturais embutidas em cada um dos 

geomorfossítios acessíveis e passíveis de interesse e entendimento. Inserir o 

geoturismo no cotidiano das pessoas e dos lugares é a real possibilidade de 

estabelecer canais sólidos de geoconservação. 

Em paralelo e considerando um critério da SIGEP, a escolha dos 

geomorfossítios da Ibiapaba também passou pela possibilidade do estabelecimento 

em unidades de conservação, cuja relação, se planejada, pode promover a 

diversificação dos segmentos turísticos e da economia local, a manutenção da 

qualidade e autofinanciamento da UC, a geração de empregos locais, além de 

contribuir para a valorização da geodiversidade. 

De forma ampla, é fundamental que não apenas se estabeleçam 

estratégias geoturísticas de utilização, mas também de conservação, dados os 

conhecidos riscos de degradação relacionados à má gestão da exploração turística 

dos lugares, tais como o acúmulo de resíduos sólidos nas dependências das áreas 
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de visitação, a pichação, a (re)ativação de processos erosivos em trilhas mal 

dimensionadas, ou a remoção de vegetação nativa para construção de vias de 

acesso, dentre outros possíveis impactos negativos. 

Para evitar tais problemas, uma série de medidas pode ser tomada, como 

a produção de material de informação e orientação, em linguagem clara e acessível, 

de como deve se portar o visitante; distribuição de placas com as principais 

referências dos valores do geossítio; limitar o número de visitantes simultâneos em 

cada ponto de visitação; proibir a amostragem da flora e fauna que não atendam a 

restrita necessidade de estudos científicos; recuperar áreas degradadas, como se 

percebe em parte da trilha para o Castelo das Pedras, o monitoramento ambiental 

adequado, implantação efetiva de um centro de recepção, informação e apoio ao 

turista em Viçosa do Ceará, dentre outros. 

Privilegiada pela paisagem exibida nas formas do relevo, a Ibiapaba e 

região apresenta diversos fontes de água límpidas, cachoeiras, uma vegetação 

diversificada, além do clima serrano relativamente ameno. Com diversos atributos, a 

região necessita de estratégias de desenvolvimento sustentável voltadas para o 

turismo, com ênfase no crescimento das atividades ecoturísticas e no 

estabelecimento do geoturismo, as quais podem incrementar a economia regional 

em paralelo ao estímulo da conservação ambiental. 

Espera-se que o estabelecimento e a divulgação dos geomorfossítios da 

Ibiapaba favoreçam a compreensão de seu valor ambiental e científico, estimule a 

realização de mais atividades de pesquisa e ensino envolvendo este patrimônio 

natural e acabe por aumentar o reconhecimento dos benefícios da conservação na 

população local e no público visitante. 

Por fim, acreditamos que os produtos gráficos elaborados, os resultados 

alcançados e as conclusões feitas com este trabalho de pesquisa da história 

geomorfológica da Ibiapaba setentrional e região, possam se estabelecer como 

contribuições para o desenvolvimento do arcabouço teórico-conceitual, metodológico 

e aplicado para o estudo da evolução geomorfológica de relevos elevados no 

semiárido da região Nordeste do Brasil. 
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ANEXOS 

 

1. Tabela cronoestratigráfica internacional – Comissão Internacional de 

Estratigrafia (IUGS, 2013); 

2. Descrição litológica de uma seção do Grupo Jaibaras. Fonte: COSTA et al., 

1979, p. 37; 

3. Descrição litológica (SSg) – Perfil São Joaquim-São Benedito. Fonte: COSTA 

et al., 1979, p. 65; 

4. Descrição litológica (SSg) – Perfil Caiçara-Ibiapina. Fonte: COSTA et al., 

1979, p. 66; 

5. Descrição litológica (SSg) – Perfil Viçosa do Ceará-Lambedouro. Fonte: 

COSTA et al., 1979, p. 67; 

6. Descrição litológica (SSg) – Perfil Viçosa do Ceará-Granja. Fonte: COSTA et 

al., 1979, p. 68. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


