
RESUMO

O  presente trabalho corresponde aos
resultados do levantamento geológico realizado
na  esca la  1 :100 .000  na  Fo lha  Sumé
(SB.24-Z-D-V), compreendendo uma área de
aproximadamente 3.000km

2
, de parte dos

estados da Paraíba e Pernambuco, localizada
en tre os paralelos 07

o
30’ a 08

o
00’S e meridianos

36
o
30’ a 37

o
00’W.

As in for mações aqui abor da das baseiam- se nos
da dos ob ti dos até o pri meiro se me stre de 1995,
quando da con clusão do texto, o qual foi re visado
para im pressão no ano de 1998.

A referida área encontra-se inserida no Sistema
de Dobramentos Pajeú-Paraíba, sendo identificados 
os complexos Gnáissico-Aluminoso/Sertânia, Sumé
e Surubim-Caroalina, provavelmente de idades do
fi nal do Mesoproterozóico, trabalhados por
tectônicas tangenciais e transcorrentes. Além
destes, foram reconhecidos vários corpos de rochas 
magmáticas.

O Com plexo Gnáissico- Aluminoso/Sertânia é
com posto por me tass edi men tos alu mi no sos (bio -
tita gnais ses com gra nada e sillima nita), com
raras e del gadas in ter ca lações de cal cios silicáti -
cas, már mo res, e or to an fi bo li tos.

O Com plexo Sumé é con sti tuído por gnais ses
cla ros e gnais ses alu mi no sos, com freqüen tes
níveis/in ter ca lações de or to an fi bo li tos, cal cis -
silicáti cas/me taul tramáfi cas e, mais rara mente, for -
mações ferrífe ras. Ro chas granulíti cas (prováveis

retrometamór fi cas de ec lo gi tos ?) e meta pi rox eni tos
fo ram observados nas ad jacên cias da lo cali dade de 
Su rucu (PB).

O Com plexo Surubim- Caroalina é for mado por
bio tita xis tos/gnais ses alu mi no sos (bor de jado, em
parte, por um nível de már more); bio tita gnais ses e
gnais ses cal cis silicáti cos.

Fo ram re con he ci das três fases de for ma ti vas
prin ci pais, sendo as duas pri mei ras tan gen ci ais
(D1/D2), acom pan ha das por mag ma tismos pré-
 brasilianos, e a ter ceira fase (D3) cor re spon dendo à 
de for mação neo pro terozóica domi nan te mente
trans cor rente (bra sili ana), a qual também foi acom -
pan hada por mag ma tismos.

As ro chas plutôni cas fo ram agru pa das em três
uni dades dis tin tas, cor rela ciona das a even tos
tectôni cos atribuídos à re gião.

A par tir de da dos ae ro ga mae spec trométri cos fo -
ram car to gra fa das e iden ti fi ca das as si na tu ras es -
pecífi cas para vários ti pos de ro chas graníti cas,
en quanto que in for mações aero mag ne tométri cas
pos si bili ta ram o re con he ci mento de 11 uni dades
magné ti cas em cor re lação com da dos geológi cos.
Um per fil gra vimétrico for ne ceu subsídios geo -
tectôni cos para a iden ti fi cação de uma provável su -
tura en tre o Ma ciço Pernambuco- Alagoas e a Faixa
Pajeú- Paraíba.

Por pre domi narem ro chas crista li nas na Folha
Sumé, os aqüíferos fra tu ra dos ocu pam 99,5% do
seu to tal, e o restante (0,5%) cor re sponde aos alu -
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vi onares (aqüíferos granu lares). Es tes aqüíferos
fo ram com par ti men ta dos em cinco classes, de
acordo com as suas im portân cias hi dro geológi -
cas.

Nos aqüíferos fraturados e em uma classe dos
aqüíferos aluvionares, a água é de qualidade
medíocre a má, prestando-se apenas para a
pecuária. Na segunda classe dos aqüíferos
aluvionares, a água apresenta qualidade passável

a medíocre, podendo ser utilizada para a
agricultura e, com restrições, para a pecuária e
consumo humano.

Com re lação ao po ten cial me ta lo gené tico da re -
gião, o calcário crista lino (már more) e o “granito”
para fins or na men tais, são os mais rele van tes e atu -
al mente ex plo ra dos. Ressalta- se também as apa ti -
tas de Sumé (PB), as quais fo ram ex plo ra das no
período de 1940 a 1973.
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