
RESUMO

Esta Nota Explicativa contém informações geo-
lógicas e metalogenético-previsionais da Folha Serra
Talhada (SB. 24-Z-C), na escala 1:250.000, que en-
globa as regiões centro-norte do estado de Pernam-
buco, sudoeste do estado da Paraíba e extre-
mo-sudeste do estado do Ceará. Geologicamente, a
área situa-se na região central da Província Borbore-
ma, em ambiência de quatro domínios ou terrenos
geotectônicos: Terreno Granjeiro, no norte da folha;
Terreno Piancó, ao sul do Lineamento Patos; Terreno
Alto Pajeú, no sudeste, e Terreno Piancó-Alto Brígida,
na porção central. Sobre esses domínios ocorrem co-
berturas litificadas paleo, meso e cenozóicas.

O Terreno Granjeiro é constituído por duas unidades
inter-relacionadas, sendo a primeira o Complexo Caicó
(metaplutônico tonalítico, contendo supracrustais) e a
outra, uma seqüência metavulcano-sedimentar e me-
tassedimentar – Complexo Serra dos Quintos. O Terre-
no Piancó é representado pelos xistos e gnaisses do
Complexo Piancó, com presença de migmatização,
bem como de intrusões meso e neoproterozóicas. Os li-
tótiposdoTerrenoAltoPajeú (partenortedoCinturãode
Dobramentos Pajeú-Paraíba), compreendem os com-
plexos Riacho da Barreira, Sertânia e São Caetano, que
compõem seqüências metassedimentares, por vezes
com presença de rochas metavulcânicas, com meta-
morfismo de grau anfibolito; e com menor expressão o
Complexo Irajaí, constituído por uma seqüência meta-
vulcano-sedimentar contendo intrusivas básicas. Neste

domínio ocorrem ainda intrusões de granitóides sintan-
genciais (mesoproterozóicos)egranitóidesneoprotero-
zóicos sin-transcorrentes calcialcalinos (tipos Itaporan-
ga e Conceição) e tardi a pós-transcorrentes peralcali-
nos (tipos Catingueira e Triunfo). O Terreno ou Faixa de
DobramentoPiancó-AltoBrígidacontémasseqüências
metassedimentares dos complexos Cachoeirinha e
Salgueiro, do Neoproterozóico e as sequências meta-
vulcano-sedimentares dos complexos Riacho Gravatá
e Poço dos Cachorros, de idade mesoproterozóica. No
interior dessa faixa ocorre um grande número de cor-
pos intrusivos de granitóides calcialcalinos.

Coberturas plataformais litificadas estão presen-
tes no oeste e sul da folha. Com idade eo-cambria-
na encontra-se junto à zona do Lineamento Patos a
Bacia de Iara. Como representantes do Paleozóico
ocorrem a Formação Tacaratu, na Bacia de Fátima
(sul de Afogados da Ingazeira) e a Formação Mau-
riti, nas bacias do Araripe e São José do Belmonte,
que representam seqüências terrígenas basais de
idade siluro-devoniana. As bacias do Araripe e São
José do Belmonte estão recobertas por sedimentos
terrígenos transicionais do Mesozóico, que com-
preendem as formações Brejo Santo e Missão Ve-
lha, do Jurássico Superior. Ocorrem de modo restri-
to sedimentos lateritizados do Terciário e sedimen-
tos aluvionares quaternários. Do ponto de vista me-
talogenético a área apresenta-se diversificada, in-
cluindo:
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1 - jazimentos estratiformes relacionados a mine-
ralizações químicas, sedimentares e vulcanogêni-
cas. Trata-se de jazimentos de calcários dos com-
plexos Serra dos Quintos e Sertânia, e com menor
importância, aqueles que ocorrem nos complexos
Piancó, Poço dos Cachorros e Cachoeirinha; jazi-
mentos de ferro em formações ferríferas bandadas
nos complexos Serra dos Quintos, Cachoeirinha,
Riacho Gravatá e Poço dos Cachorros e de ferro-
manganês-grafita no Complexo Riacho Gravatá.

2 - jazimentos filonianos-hidrotermais de ouro e
sulfetos de chumbo, ferro e cobre relacionados a
zonas de cisalhamento ou níveis de skarn-anfibolito
(Itajubatiba);

3 - jazimentos ligados a rochas básicas/ultrabá-
sicas - níquel, asbesto e talco, no âmbito dos com-
plexos Caicó, Serra dos Quintos e Riacho Gravatá

e, secundariamente, no Complexo Sertânia , onde
existe uma ocorrência de talco.

4 - jazimentos ligados a pegmatitos constituem
ocorrências minerais de pequeno significado, sen-
do duas ocorrências de quartzo e uma de feldspa-
to, no Complexo Sertânia, e uma de ágata nos or-
tognaisses tonalíticos do Complexo Caicó.

Sob o aspecto econômico e previsional foram in-
dividualizados, na carta metalogenética-previsio-
nal, nove áreas prospectivas com ênfase para cal-
cário, ferro e ouro, tendo sido indicadas as bacias
sedimentares em razão do potencial de água sub-
terrânea. Em virtude da abundância de granitóides
meso e neoproterozóicos, não foram indicadas áre-
as previsionais para granitos, porém ressalta-se a
potencialidade desses granitóides para constru-
ção civil e pedras ornamentais.
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