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INTRODUÇÃO

1.1 Localização e Vias de Acesso

A Folha Serra Talhada está situada entre os para-

lelos 7�00’ e 8�00’ de latitude sul e os meridianos

37�30’ e 39�00’ de longitude oeste de Greenwich,
ocupando uma área de aproximadamente
18.000km

2
, nos estados de Pernambuco, Paraíba e

pequena porção do estado do Ceará (figura 1.1). A
área é bem servida por estradas asfaltadas que par-
tem de Recife e João Pessoa. Também apresenta
uma considerável quantidade de estradas secundá-
rias, que ligam as sedes dos municípios e vilas.

1.2 Aspectos Fisiográficos e Socioeconômicos

A área de estudo está localizada no sertão nor-
destino, ou seja, no “Polígono das Secas”; apresen-
ta na porção centro-norte um clima com temperatu-
ras elevadas, chuvas escassas e mal distribuídas,
do tipo Bswh da classificação de Köppen (clima se-
mi-árido e quente). Esse clima se caracteriza pela
alternância de duas estações definidas: a chuvosa,
denominada “inverno” pelo sertanejo, e a estação
seca denominada “verão”, com temperaturas mé-

dias de 25�C. A porção sul apresenta um clima

Cwa, temperaturas máximas de 22�C, inverno seco
e verão chuvoso, com destaque para a área de Tri-
unfo onde as temperaturas médias estão abaixo de

20°C e mínimas em torno de 10�C.
A vegetação dominante na região é do tipo

“Caatinga”, constituída por bromeliáceas e cactá-
ceas, enquanto nos vales e ao longo dos rios ocor-
rem árvores de médio porte como angico, baraúna,
aroeira etc. Nas regiões mais elevadas ocorrem
manchas de vegetação arbórea, principalmente na
porção sul, onde o clima é mais ameno.

Na Folha Serra Talhada observam-se feições to-
pográficas e geomorfológicas bastante variáveis,
as quais refletem a heterogeneidade geológica. As
bacias sedimentares ocupam, normalmente, áreas
mais aplainadas; as seqüências metavulca-
no-sedimentares correspondem às áreas bastante
onduladas, enquanto as rochas granitóides nor-
malmente alcançam altitudes elevadas. Nesta últi-
ma destaca-se o batólito de Triunfo, cujas altitudes
estão em torno de 1.000m e com picos que alcan-
çam 1.185m, em contraste com as altitudes nas ba-
cias sedimentares em torno de 350 a 550m (fotos
1.1 e 1.2).
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Destacam-se duas bacias hidrográficas. A norte, a
bacia do rio Piancó, que abrange vários municípios
do estado da Paraíba (Itaporanga, Piancó, Catinguei-
ra, Nova Olinda, Conceição e outros), cujas águas es-
tão represadas na barragem de Coremas. A segunda
bacia é a do rio Pajeú, a qual está situada na porção
sul e abrange vários municípios do estado de Per-
nambuco (Afogados da Ingazeira, Flores, Serra Ta-
lhada, Triunfo e São José do Belmonte).

Quanto aos aspectos socioeconômicos, obser-
va-se dependência em relação à variação climáti-
ca, com predominância de uma pecuária extensi-
va, com ênfase na criação de caprinos, e uma agri-
cultura de subsistência com o plantio de milho, fei-
jão, mandioca, algodão etc. Ocorre alguma agricul-
tura irrigável em Serra Talhada (PE), na região do
Açude Coremas e do Açude Público Engenheiro
Ávidos (norte de São José de Piranhas, PB).

A atividade extrativa mineral tem sido intermi-
tente, com destaque na exploração de ferro em

São José do Belmonte (PE), ouro em Boqueirão
dos Cochos, Itajubatiba e Princesa Isabel (PB),
além de garimpos de calcário e minerais de peg-
matitos. Os setores de saúde e educação apre-
sentam-se razoavelmente bem servidos nas se-
des dos municípios, havendo carência nos distri-
tos, vilas e zona rural. Serviços de telefonia e
energia elétrica estão disponíveis em toda a
região, enquanto que o abastecimento de água é
feito através de barragens e açudes públicos.
Agências bancárias estão situadas nos princi-
pais centros urbanos.

1.3 Histórico/Metodologia

A Folha Serra Talhada (SB.24-Z-C) faz parte do
Projeto Integração Geológica/Metalogenético-Previ-
sional, escala 1:250.000, pertencente ao Programa
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil
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Figura 1.1 – Mapa de localização.



(PLGB), executado pela Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais – CPRM. Situa-se na área de ju-
risdição da Superintendência Regional de Recife
(SUREG-RE) e os trabalhos foram iniciados em abril
de 1994. Os principais trabalhos que serviram de
base para a carta geológica foram os mapas do Pro-
jeto Cachoeirinha, escala 1:100.000 (folhas Piancó,
Itaporanga, Serra Talhada e São José do Belmonte) e
o mapa geológico da Folha Afogados da Ingazeira,
também na escala 1:100.000, ambos os projetos exe-
cutados pela CPRM em convênio com o Departa-
mento Nacional da Produção Mineral – DNPM (figura

1.2). Outros trabalhos serviram de subsídio para a in-
tegração geológico-metalogenética.

A metodologia de trabalho consiste em compila-
ção e integração dos dados preexistentes (geológi-
cos, geoquímicos, geofísicos, geocronológicos,
petrográficos, metalogenéticos, cadastramento mi-
neral etc.); interpretação de aerofotos, imagens de
radar e satélite; elaboração e integração de mapas
geológico-temáticos, e execução dos mapas defi-
nitivos e Nota Explicativa. As cartas Geológica e
Metalogenética /Previsional constituem os produ-
tos finais que acompanham a Nota Explicativa.
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Figura 1.2 – Principais fontes de informação.
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Projeto Cachoeirinha, folhas Piancó, Itaporanga, Serra Ta-
lhada e S.José do Belmonte CPRM/DNPM, 1985 - escala
1:100.000.

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil -
PLGB, Folha Afogados da Ingazeira, SC.24-Z-C-VI, CPRM/
DNPM, 1990 - escala 1:100.000.

Projeto Lavras da Mangabeira, Folha Milagres, SB.24-Z-C-I,
CPRM/DNPM, 1980 - escala 1:100.000.

Projeto Mapas Metalogenéticos e de Previsão de Recursos Mi-
nerais, Folha Serra Talhada, SB.24-Z-C - escala 1:.250.000.

Evolução Tectono-Metamórfica durante o Proterozóico do
Segmento Mediano do Domínio Estrutural Central,Nordeste
Brasileiro. Tese do professor titular do DGEO/UFPE, Lima
E.S., Recife - PE, 1989.

Magma mixing of potassic-alkaline pluton: The Itaporanga
Batholith State of Paraiba, NE Brazil. Mariano G;
PhD Dissertation, USA, 1989.

Petrology and geochemistry of late proterozoic ultraputassic
peralkaline Triunfo batholith and related dikes. State of
Pernambuco, NE Brazil. Ferreira V.P., PhD Dissertation, USA,
1991.

Principais cidades.
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