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PLANÍCIE FLUVIAL DO BAIXO JAGUARIBE:
EVOLUÇÃO GEOMORFOLÓGICA, OCUPAÇÃO E ANÁLISE AMBIENTAL

Msc. Rúbson Pinheiro Maia

                                                                                         Mestrado em Geografia UFC

A partir de uma interpretação geomorfológica, o presente trabalho propõe uma reconstituição evolutiva
das formas de relevo para o baixo curso do rio Jaguaribe - Ceará, remetendo-se a processos estruturais
e climáticos que definiram sua evolução. O baixo vale do rio Jaguaribe no contexto cearense constitui uma
região para onde convergem as mais variadas energias, sendo a associada aos recursos hídricos a que
assume papel fundamental no entendimento da origem e evolução da planície aluvial. Faz necessário
remeter-se a eventos geológicos passados para poder entender as formas presentes. Assim, analisar a
origem e a evolução da planície aluvial do Baixo Jaguaribe significa resgatar o processo de elaboração do
relevo cearense no contexto nordestino através da análise dos processos internos que influenciam na
drenagem e assim a formação dos ambientes deposicionais. Os processos estruturais constituem o primeiro
elemento considerado na formação do Baixo Jaguaribe. A tectônica assume papel fundamental na
configuração da topografia de superfície definindo através do controle estrutural da drenagem e das
condições de deposição. No caso do Baixo vale do Jaguaribe a formação da planície não se deu apenas
sobre o embasamento como é comum em outras regiões. Sua evolução está intrinsecamente condicionada
a resistência que as rochas do Grupo Apodi - pertencentes à Bacia Potiguar, sobre a qual foi elaborada a
chapada do Apodi - apresentam à erosão fluvial, estando estas situadas na borda direita da planície, em
seu baixo curso. A Bacia Potiguar também assume relevância no sentido de que constituiu a primeira
deposição da área da atual planície sendo o recuo da chapada promovido por processos areolares. O
Baixo Vale também é resultado do recuo da vertente sendo a rede de drenagem a principal responsável.
Por fim, cita-se como elemento fundamental a ação dos processos morfogenéticos cenozóicos,
caracterizados por intensa variabilidade climática, que imprimiram e imprimem o desgaste processual do
relevo e conseqüentemente a formação de ambientes de deposição - no caso particular, como resultado
da hidrodinâmica fluvial e de seu incessante trabalho de erodir, transportar e depositar, com o que
metamorfose ia constantemente o relevo.

MAIA, Rúbson Pinheiro. Planície Fluvial do Baixo

Jaguaribe:Evolução Geomorfológica, Ocupação e Análise

Ambiental. 2005. Dissertação de Mestrado em Geografia/UFC.
Fortaleza, 2005.

ORIENTADORES: Vanda Claudino Sales

                                Jean-Pierre Peulvast

TESES E DISSERTAÇÕES


