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O presente trabalho, ainda em estágio inicial, consiste num esforço coletivo de atualização da cartografia do
aglomerado urbano do Crajubar/CE. Esse conjunto urbano, situado no extremo sul do Estado do Ceará, fruto da
articulação territorial de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, constitui a principal concentração da Região
Metropolitana do Cariri cearense (RMCariri). A proposta da realização deste projeto justifica-se pela
desatualização das bases cartográficas da região em virtude das complexas mudanças que sucederam no
espaço urbano do aludido aglomerado. Essas mudanças foram mais significativas, sobretudo, no último decênio.
Com esse esforço, pretende-se contribuir para a renovação do acervo cartográfico da área delimitada e, com
isso, auxiliar pesquisas sobre essa realidade sócio espacial. Além de subsidiar a análise, reflexão, explicação e
interpretação dos processos e formas espaciais urbanas do Crajubar, almejamos construir uma base para
monitoramento contínuo da expansão urbana do Crajubar. A última atualização cartográfica disponível para as
bases cartográficas dos três municípios integrantes do Crajubar foi realizada no ano de 2000. Portanto,
podemos afirmar que nos últimos 14 anos muitas mudanças ocorreram nesta região e que ainda carecem de
representação nos mapas locais. Neste mesmo período, por exemplo, o Crajubar alcançou um crescimento
expressivo. Segundo dados do IBGE a região cresceu mais de 17,28%, crescimento este superior a de outras
regiões metropolitanas de grande porte do nordeste como Recife, Salvador e Fortaleza. Este crescimento
culminou em uma serie de impactos no tecido urbano do aglomerado. Para a execução desse trabalho, será
realizado um levantamento minucioso de dados e informações que permitam identificar as inovações espaciais
ainda não cartografadas. A coleta está sendo realizado junto aos órgãos responsáveis pela gestão das cidades e
prestação de serviços públicos, a exemplo das secretarias municipais competentes dos três municípios bem
como às agências distribuidoras de água e energia como a Sociedade Anônima de Água e Esgoto de Crato
(SAAEC), a Companhia de Água e Esgoto (CAGECE) e a Companhia Energética do Ceará (COELCE). Após a
coleta procederemos o georeferencialmento das informações levantadas.
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