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A pesquisa ora apresentada versa sobre os primeiros estudos para o mapeamento
geomorfológico da porção leste do Cariri cearense, o qual faz parte de um projeto
maior que integra também a porção oeste. Como fase inicial dos estudos, foi feita
pesquisa bibliográfica sobre temas essenciais para o embasamento teórico e sobre a
área de estudo e aqui serão apresentados os resultados. Assim, temos a cartografia
geomorfológica como uma ferramenta essencial na representação do relevo da
superfície terrestre assim como um dos principais métodos para o estudo e a pesquisa
em geomorfologia, segundo Santos (2006). Tem-se que levar em conta que as formas
de relevos estão relacionadas a processos que se diferenciam por idade e condições
nas quais se deram sua gênese e, segundo Ross (1992) podem ser classificadas em
diferentes ordens de grandeza, as quais têm relação com suas idades e com os tipos
de processos atuantes. Assim, temos uma abordagem que vai das maiores formas até
as menores e, seguindo a taxonomia de Ross (op.cit), onde se foi proposto o
mapeamento a ser seguido até o 6º táxon. Por fim temos área de estudo, a porção
leste do Cariri cearense, que em decorrência da escala (nesta pesquisa usada a de
1:100.000), e extensão, foi necessária sua divisão da área em três setores, e o
presente trabalho trata do setor 2 que correspondente aos municípios de Barbalha,
Missão Velha, Aurora, Barro, Milagres e Abaiara, sobre os quais foi feito levantamento
bibliográfico acerca do estudo das suas formas do relevo, sendo constatados
escassos estudos e classificações das mesmas, assim temos esse mapeamento como
uma ferramenta para o entendimento dos processos que atuaram e atuam nessa área,
assim como também despertar a importância da pesquisa sobre a geomorfologia do
Cariri, tão rica se tratando das suas formas assim como na sua diversificada
totalidade.
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