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CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Com a in te gra ção e aná li se dos da dos de
cam po e la bo ra to ri ais oriun dos da Fo lha Sumé,
che gou- se às se guin tes con clu sões:

1) Fo ram in di vidu ali za dos os com plexos
Gnáissico- Aluminoso/Sertânia, Sumé e Surubim-
 Caroalina; o pri meiro, con sti tuído por bio tita gnais ses
com in ter ca lações del gadas de an fi bo li tos, már mo res
e cal cis silicáti cas; o se gundo com plexo (Sumé) é
consti tuído por gnais ses cla ros com freqüen tes in ter -
ca lações de or to an fi bo li tos, ro chas cal cis sili ca ta das e, 
mais rara mente, me taul tramáfi cas, for mações ferrífe -
ras, e ro chas granulíti cas com possível na tureza
eclogítica (?); o ter ceiro com plexo (Surubim- Caroalina) 
é rep re sen tado pre domi nan te mente por me tass edi -
men tos xis to sos/gnáis si cos com freqüen tes in ter ca -
lações de calcários e cal cis silicáti cas.

2) As ro chas plutôni cas fo ram di vidi das em três
gru pos: granitóides sin- tangenciais1 (or tog nais ses
tonalíti cos e augen or tog nais ses), sin- tangenciais2
(or tog nais ses graníti cos) e granitóides sin a pós-
 transcorrentes.

3) Os granitóides sin a pós-trans corrên cia (bra -
sili ana) são de com po sição vari ada, desde ter mos
graníti cos, gra no dioríti cos, mon zo ni tos, mon zo -
graníti cos e quartzo si eni tos.

4) Os litóti pos do Sistema de Do bra men tos
Pajeú- Paraíba tiv eram uma evo lução po licíclica,
tendo sido iden ti fi ca das de for mações tan -
genciais com idades atribuídas ao Meso pro -
terozóico/Meso- Neoproterozóico (D1/D2), e de -
formações trans cor ren tes de idade bra sili ana
(D3), domi nan te mente re sponsáveis pelo mode la -
mento atual da área.

5) O metamorfismo M1/M2, as so ci ado à de for -
mação D1/D2 at ingiu a fácies metamór fica an fi -
bo lito alto/granulito, com ana texia par cial;
en quanto que o evento M3 (as so ci ado a D3)
atingiu, da fácies xisto- verde até a isógrada da
sillima nita, as so ci ado à de for mação trans cor -
rente.

6) Os da dos geofísi cos pos si bili ta ram a carac -
teri zação de li tolo gias car to gra fa das e iden ti fi -
cação de as si na tu ras es pecífi cas para vários
cor pos graníti cos (ae ro ga mae spec tro me tria),
onze uni dades magné ti cas (ae ro ga mag ne to me -
tria). Uma provável su tura en tre o Ma ciço
Pernambuco- Alagoas e a Faixa Pajeú- Paraíba
também é sugerida, fato este re forçado pe las
ocorrên cias de prováveis ec lo gi tos na porção
centro- norte da Folha Sumé.
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7) Em re lação aos depósi tos min erais da área,
destacam- se as ocorrên cias de apa tita, os
calcários metamór fi cos (már mo res) e a ex plo -
ração de “grani tos“ para fins or na men tais.

8) Os aqüíferos fra tu ra dos pu deram ser di vidi -
dos em três classes, onde a de maior vo cação hi -
dro geológica apre senta uma pro du tividade
média de 0,425m

3
/h/m, e a quali dade de sua

água é medío cre a má (util izável ape nas para a
pe cuária), com resíduo seco médio na or dem de
2.700mg/l. O estudo do rela ciona mento da di -
reção da fra tura ex plo tada ver sus pro du tividade,
in di cou, as fra tu ras com di reções  N30

o
W, N15

o
E,

N30
o
E, N45

o
E e N60

o
W, como mais fa voráveis

para o ap roveita mento da água sub terrânea.
9) Os aqüíferos alu vi onares fo ram di vidi dos em

duas classes, onde uma apre senta res er vas ex -
plotáveis da or dem de 0,1 a 0,6m

3
/ano, com água

de quali dade passável a medío cre (resíduo seco
en tre 500 a 2.000mg/l), po dendo ser utili zada es -
pe ci al mente para a pe cuária e, com restrições,
para ag ri cul tura e con sumo hu mano. Na outra
classe, as res er vas variam de 0,06 a 0,09m

3
/ano,

com preen dendo águas de po ta bili dade medío -

cre a má (resíduo seco en tre 1.000 a 4.000mg/l),
prestando- se ape nas para a pe cuária.

Como sugestão pode-se propor um trabalho de
reavaliação dos depósitos de apatita da região de
Sumé, principalmente buscando definir gênese,
potencia l idade e economicidade destes
depósitos, para o que seriam necessários
mapeamentos em escala de detalhe, bem como:
limpeza/escavação dos antigos locais de
exploração (catas, trincheiras etc.).

Sugere- se também mapea men tos es tru tu rais de
de talhe e estu dos geo cro nológi cos na re gião de Ca -
ma laú (PE), como uma área- chave para mel hor des -
ven dar a evo lução tectônica/es tru tu ral da re gião.

Estu dos petrológi cos também são im por tan -
tes, na ten ta tiva de carac teri zar a possível na -
tureza ec logítica dos granuli tos da re gião de
Su curu (PB).

A re gião de Fir meza (sul e su doeste de
Sumé- PB), carac teri zada pe las anoma l ias
aero magné ti cas e geo quími cas, pode ser um
alvo prom is sor para estu dos de tal ha dos, em
vir tude de tais anoma lias e pela pre sença de ro -
chas piroxeníticas.
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