
5
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A integração dos trabalhos existentes no con-
texto da Folha Serra Talhada, escala 1:250.000,
permitiu uma avaliação abrangente da geologia re-
gional e algumas conclusões e recomendações im-
portantes.

5.1 Conclusões

1) Os litótipos do Complexo Riacho Gravatá, do-
brados, falhados e cisalhados, considerados anteri-
ormente como pertencentes ao Grupo Salgueiro e si-
tuados entre os complexos Cachoeirinha (ao norte) e
o Terreno Alto Pajeú (ao sul), discutidos nos capítulos
2 e 3, tiveram sua deposição relacionada a um episó-
dio de rifteamento e acresção de arcos magmáticos,
próximo ao final do Mesoproterozóico (� 1.100Ma).

2) As unidades litoestratigráficas situadas no
norte da folha e anteriormente consideradas (Proje-
to Cachoeirinha, 1985) como pertencentes ao Gru-
po Seridó (formações Equador e Parelhas/Quixa-
ba), bem como a Unidade Ai2 do Grupo Inferior, fo-
ram reagrupadas neste trabalho como represen-
tantes do Complexo Serra dos Quintos. De modo
semelhante, a Unidade Ai1 do Grupo Inferior, repre-
sentada dominantemente por ortognaisses tonalíti-

cos, foi redefinida como pertencente ao Complexo
Caicó, sendo constituída de ortognaisses tonalíti-
cos com presença de supracrustais.

3) As unidades denominadas complexos Sal-
gueiro, Cachoeirinhas e Irajaí, à luz de novas infor-
mações geocronológicas, foram consideradas
nesta nota explicativa como pertencente ao Neo-
proterozóico.

4) Embora tenham ocorrido avanços nos conhe-
cimentos geológicos e geotectônicos no âmbito da
Folha Serra Talhada, trabalhos geológicos de deta-
lhe serão necessários para um melhor conheci-
mento e caracterização das áreas favoráveis a mi-
neralizações.

5.2 Recomendações

1 – Levantamento geológico-geoquímico na
faixa do Terreno Piancó-Alto Brígida, principal-
mente no âmbito dos complexos metavulcano-
sedimentares Riacho Gravatá e Poço dos Ca-
chorros, considerando o alto potencial dos mes-
mos para conter depósitos econômicos de ouro e
jazidas polimetálicas de Au-Ag, Cu-Pb-Zn, Co e
V, bem como depósitos de ferro, grafita e manga-
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nês. Dentro desse levantamento, seria realizada
uma reavaliação dos trabalhos efetuados pela
Billington S.A., com uma complementação na
amostragem geoquímica dos sedimentos de cor-
rente e solo.

2 – Um estudo geológico-geoquímico seme-
lhante ao anterior deve ser executado no âmbito
do Complexo Serra dos Quintos, acompanhado
de uma reavaliação dos jazimentos de ouro, as-
besto-talco, ferro e calcário, com perspectiva da
existência de jazimentos polimetálicos e/ou do
tipo Itajubatiba.

3 – Reavaliação dos depósitos de ferro conheci-
dos no Complexo Cachoeirinha e pesquisa de todo
o nível estratigráfico onde os estudos geofísicos in-

dicam a existência, em superfície ou subsuperfície,
de corpos magnéticos tabulares.

4 – Estudo específico da faixa dos jazimentos de
calcário cálcico de Flores - Carnaíba (Área X), com
a finalidade de orientar os mineradores quanto à
melhor utilização desse bem mineral, segundo a
composição química, conforme foi discutido no Ca-
pítulo 4.1, compreendendo também uma reavalia-
ção das reservas existentes.

5 – Um estudo específico para avaliar a potencia-
lidade nos litótipos da porção do Complexo Ca-
choeirinha situada a norte e noroeste de Monte Ore-
be - PB, onde existem ocorrências de pirita, ferro e
cobre e indícios de chumbo, além de zonas geoquí-
micas anômalas de Cu-Pb-Zn e de Au.
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