
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-rÑslruro 
DE GEoclÊruclAs

H
i{
I i.1

EVoLUÇÃo TECTONO - METAUÓnFICA DE UMA
PARTE DA FAIXA SUL - ALAGOANA, SISTEMA

SERGIPANO - NORDESTE DO BRAS¡L

José Maurício Rangel da Silva

Orientador: Prol. Dr. Beniarnim Bley de Brito Noves

TESE DE DOUTORAMENTO

Programa de Pós - Graduaçåo em Geoquimica e Geotectônica

SAO PAULO
1992



Dedico este trabalho a

José Apolinãrio da Si.lva,
ninmemoriam", e a Maria
de Lourdes Rangel da Si.f-
VEr r meus pais .



DE SÃO PAULO
GËOCIÊNCIAS

DEDALUS-Acervo-lGC

I llllillltil illlt flil ilIil ilil ilil ilil ililt ililt lltil til ilil

30900005664

EVOLUÇÃO TECTONO - MËTAMÓRFICA DE UMA
PARTE DA FAIXA SUL - ALAGOANA, SISTEMA

SERGIPANC - NORDESTE DO BRASIL

Jcsé lúaurício Rangol da Silva

Orientador: Prof. Dr. Benjamim Bley de Brito Neves

TESE DE

COMISSÃO JULGADORA

DOUTORAMENTO

nome

Dr,. ll. B. ßr i t.o Neves

ess.
\

Presidente,

Examinadores: Dr. P. Ci .l[¿r<:l<spa<;her'
)

SAO PAULO
1992

UNIIVËRSIDADE
INSTITUTO DË

-)/¡
/-7:l+----



i.i
RESUMO

Do estudo dos dados co.l-etados para a cobertura deformada da

Fa-ixa Su:l--Alagoana surge um quad.ro coerente para os aspectos i-ito
geoquímicos, estruturais e metamórficos rlesse e]-emento do Pré-Cam r

briano Superior da Província Borborema' NE do Brasi:ì..
As -informações J-itogeoquimicas sugerem para os sedimentos uma

área de deposição adjacente a um arco magmático continenta.l-, Con-

s-iderando que os sedimentos foram tectonizados pe1.a primeira fase
de dobramento, e, não havendo (?) regi.stros de sedimentação sin-
-orogênese, o arco al.udido parece ser um elemento contemporâneo
da abertura da Bacia Sergipana.

A deformação manj.festa-se por meio de pel.o menos cjnco fases
de dobramentos, embora a segunda fase seja a mais forte e respon-
sável. pel.as feições hoje testemunhadas nos metasedimentos. Uma de

suas man.ifestações é uma foliação subhorizonta.l. penetrativa na

maior parte da área investigada.
Reg-iona,l.mente foi possíveì. identificar um metamorfismo progres

si.vo, que de su-l- para norte dá origem às zonas de estauro-lita-c-ia
nita, c-ianita e sil.l.imanita. As relações entre deformação e meta
morfismo sugerem que ambos os fenômenos foram contemporâneos.

As características petro.i-óÇicas de F' a saber, presença de

cianita e pressões cal.cuJ-adas acima de 8kb, reforçam a idéia de

que F2 foi um evento tangenc-ia:1. de pressão média coerente com uma

tectônica de nappes.
Portanto, imagina-se que o evento em questão ocorria por oca-

sião do movimento aproximativo . entre os blocos continentais do

Cráton do São Francisco e do Mac-iço Pernambuco-A:l-agoas .

A datação do evento r, ainda está em aberto por j.nsuf ,iciênci.a
de d.ados, mas os dados preJ-iminares co.l.ocam-no em torno de 600

m. a.
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ABSTRACT

From the study of the geol-ogica.l. inf ormations of the f o l-ded

cover of the Su.l--Al'agoana Be:ì t, in northeastern BrazíL, emerges a

coerent framework to the lithol.ogic geochemi.cal , struturals and

metamorphic aspects of that Late Pre-cambrian e:l.ement of Borbore-

na Province.
The .1. ithogeochemi.cal. informations suggests to the metasediments

a depositi.on area besides a continental- magmatic arc. Considering
that the sedì.ments were folded by the first deformational phase,

and, not having records of sin-orogenesis sedj'mentation, the

magmatic arc seems to be a coevaÌ e].ement of the Bacia Sergi-
pana opening,

The defor:mati-on occurred at least five fol.ding phases ' but the

second one is the strongest and responsibt.e for the deformatj.ons

seen in the metasediments.
A conrnon feature of this phase is a pervasive folì j'at jon

which occur throughout the studied area.
A regional. progressive metamorphism, from south to north gives

origin to the s tauro l- ite-kyanite , kyanite and sitlimanite zones'

The relationship between deformation and metanorfism suggests

that both were coeval.
The petroì-ogical characteristics of F2, such as' the Presence

of Kyanite and pressures above 8 kb, support the idea that F2

was a tangential event of medium pressure and related to a naPpe

tectonics,
Therefore, its assumed that this event occurred by the time at

wh_ich continental. b.l ocks of the são Francisco cráton and Pernambu

co-A1.agoas Massif converged.
The tirne of the I'2 event is still debatab'ì-e due to insuf f ic'ient

data, but the informations of the literature place it around 600

m. a.
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0,1.

capÍtulo 1: TNTRoDUçÁo

1.I - objetivos dos Trabalhos

Em linhas geraisr buscaram-se dois objetivos ao -longo dos tra-
balhos de pesquisa:

a) como objetivo principal, os passos e particuì-aridades da

evo]_ução tectono-metamõrfica registrada nos metasedimentos da co-
bertura deformada da Faixa Sul-Aì-agoana e;

b) os tipos de modelos geotectônicos aplicáveis à faixa enfoca

da e por extenÉão ao Sergipano, apesar da dificul'dade de fugir-
-se aos esquemas plaquistas que hoje permeiam a literatura.

Para o estudo da evolução tectônica, fez-se uso das técnicas
aplicadas rotineiramente aos terrenos com fases de dobramento su-

perpostos.
Ouanto ao estudo da evolução metamórfica, além de apelar-se pa

ra a química de minerais particulares (perfis em granadas), vi-
sando interpretar as transformações térmicas das rochas, empre-

gou-se também, de forma intensÍva, as relações entre deformação e

crescimento mineral em amostras de pelitos.
Àmbos os estudos (deformação X metamorfismo) permitlram sinali

zar as caracterÍsticas da "fase de compressão" sofrida pelo Siste
ma Sergipano.

Afora essas abordagens, que já são tradicÍonais no estudo das

faixas móveis, Procurou-se buscar alternativas atravês da linha
interpretativa fornecida pelas informações l.ltogeoquímicas dos me

tasedimentos.
Modernamente r o uso dessas informações na pesquisa de ambien-

tes tectônicos abre um horízonte promissor à compreensão maior

dos terrenos prê-cambrianos.
o autor está consciente de que o entendimento da Geologia do

Sergipano só pode ter sucesso através de vãrias aproximaçõesi es-

te trabatho é uma de].as.

1.2 - Local.ização e Acesso ã Área de Pesquisa

À área escolhida para desenvoll-ver as atividades de pesquisa si
tua-se no Nordeste do Brasil e abrange paltes dos estados de A]-a-

goas e Sergipe, compreendendo trecho dos municípios de Porto



ReaI do Cotégio, São Brás, Traipú e Batalha (todos em Alagoas)

Propriá, Anparo do São Francisco, Canhoba, Itabi e Gararú, em

gipe (Figura 1).
A escolha dessa área foi motivada- não apenas pela existência

de infraestrutura, acesso e faci].idades de deslocamento na mesma,

mas l-evou-se tambórn em conta o bom número de problemas de ordern

estrutura:l- e metamórfica existentes, conforme será mostrado nO

decorrer do texto.
O acesso a mesma pode ser feito pela BR-l'Cl-, que passa em Por-

to ReaI do Colégio e em Propriá, ou usando a rodovia BR-234r via
caruaru-Garanhuns-Bom conselho até arapiraca, em péssimas condi-

ções de traf égo no trecho a:l-agoano.

As cidades mais importantes dâ região são Arapiraca, em Al'ago-

as, centro comercial, fumageiro e pecuário e Proprj-á, em Sergipe,
que sedia a CoDEVASF (companhia de Desenvo,l,vimento do vale do são

Francisco) e que ê um importante produtor de arroz e centro pecuá

rio regional.
Em termos de enguadramento nas folhas ao milionésio, a área de

pesquisa encontra-se totalmente contida na Folha SC.24/Aracajû,

cobrindo partes (aproximadamente l/4 em área) das folhas na esca-

Ia jl.:100.000 Propriá, Arapiraca, Pão de Açúcar e Gracho Cardoso'

Quanto aos aspectos fisiográficos gerais, ela se insere no se-

mi-árido nordestino, com precip,itação rnêdia anual entre 600 e

750 mm. As cond-ições de trabalho, acesso e deslocamento são boas

fora do período de chuvas intensas que se dá entre maio e agosto,

durante o qual- as estradas vicinais tornam-se intrans-itávei s . o

re,levo é moderado, anotando-se porções mais el'evadas (serras) ao

longo da emergência dos pacotes de quartzitos que fazem parte da

cobertura deformada.

-1..3 - Metodol-ogias, Técni.cas e Instrumental.

1. 3. :1, - At j.vidades de camPo

A metodo,l-ogia adotada no terreno foi- a usual- em estudos si-mi].a

res, constando da descrição deta.l-hada de af l.oramentos ao :l-ongo de

perfis transversais ao I'trend" 1ito1.ógì.co-estrutura jl- do sistema

de dobramentos.
As descrições das Litol.ogias e das estruturas primárias e se-

2
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cundárias, com a concomitante medição e registro dos dados estruÈu

rais, foram tão minuciosas quanto era possível-'

como base cartográfíca para a .l.ocalização dos Pontos descrítos,
usaram-se fol-has topográficas da SUDENE (ed. 't.973) na escal'a de

l.:tOO,000, bèm como, fotograf j-as aéreas antigas (também þara fo-
to-interpretação) na esca'l.a dê l:25'000.

Os passos descritos acima proporc-ionaram uma primeira aproxima

ção ao conhecimento gera,l da organizacão lito'tógica, estrutural e

metamórfica da área investigada.
A fi¡n de complementar o conhecímento adquirido, al'guns setores

sofreram um adensamento da malha de pontos, a exemplo do setor da

" bac ia-cogumell-o de Nossa Senhora de Lourdes" e do pol-igono Bata-

I ha- Cap ivara -J ar ama ta i a .

De tudo isso, resultou um mapa geoi-6gico heterogêno quanto ã

qual.idade das informações. Ao sul do Rio São Francisco, a relação
afloramento /kmz é mais compatÍve,l- com uma escal-a próxima de

1:.1.00.000i ao norte (f l-anco norte da ant j.forme de Jirau do Poncia

no) a relação piora, ainda que s j.tuada entre :l': 't'00. 000 e

1:250.000. -

Apesar do exposto' manteve-se no maPa geol.ógico a escal-a de

l-:.1.00.000, que deve ser entendida como uma escala nominal. Esse

procedimento em nada prejudica os objetivos do trabalho, mesmo

porque a cartografia geol-ógica "per se" jamais constituiu a preo-
cupação maior da pesquisa.

1..3.2 - At.ividades de Laboratório

L.3.2.1 - Estudos Petrográficos e I'licroestruturais

Os estudos petrográfi.co" ="goit.* a rotina costumeira, ini.ci^n
do-se pela descri.ção megascópica dos exempl.a):es amostrados, após

o que foi possível, separar as amostras para 'l-aminação e para aná-

,t.ises quÍmicas.
Foram separadas mais de duas centenas de amostras Para a con-

fecção de l.âminas, engl.obando metasedi-mentos e rochas graniticas.
Seguramente, acima de .1.50 l.ãminas de netapel-itos foram examinadas

ao microscópi.o petrográf ico.
A1ém do estudo visando a c.l.ass i. f icação petrográfica, as rochas

(metape]--itos par t icul.al:mente ) foram anal'isadas com os objetivos
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de levantar suas associações minerais e de estabelecer as rela-
ções entre fases de dobramento e crescimentos minerais (¡4icrotec-
tônica ) ,

A observação äe -lâminas petrogråf,icas para a Ir{icrotectônica
fez-se inicialmente numa :l-eitora de microfiihas, dessas de uso co
mum em estabelecimentos comerciais e bancáriosi seguiu-se o empre

go do microscópio de pol.arização para detalhamento e registro fo-
tográfico.

Por fim, ainda dentro do estudo petrográfico, foram seleciona-
das algumas l.ârninas para a execução de análises quimicas de mine-
rais com microsonda e.l-etrônica.

I.3 .2 .2 - Aná.tises Químicas

Duas dezenas e meia de amostras de metasedimentos forarn subme-

tidas a anáIises quantitativas comp:l-etas.

Foram usados exemplares frescosr eliminando-se as partes. fratu
radas ou ox-idadas atravês de corte com serra diamantada' Pelo ta-
manho (acima de ,ì-0 cm3), as amostras muito provavelmente testemu-
nham o quimismo pré-metamorfismo, exceto a concentração dos ele-
mentos de grande mobilidade.

os elemenÈos maiores não estão rePortados nêste texto. ouanto
aos traços, foram medidos os níveis de concentração das TR e dos

seguintes eJementos: Ba' Co, Cr, Nb, Ni, Pb (poucas amostras), Rb,

Sc, Sr, Vr Y e zr.
A maior parte do material foi encam-inhada para a GEOLAB - Divi.

são de Laboratórios da ceosoli umas poucas anájl.ises são de respon
sabilidade da British Petro,leum Mineração Ltda. A d.ì-stribuição
dos dois grupos de resultados é feita nas própr-ias tabelas.

Os métodos de aná.ì-ises constam dos bo jl.etins dessas empresas,

sendo os rotinej ros para os elementos reportados. Por exemplo,

as TR foram medidas por Espectrometria de PJ.asma, após concentra-
ção por troca de cátions em resina.

A preparação das amostras (corte, britagem e pul.verizacão) foi
executada pel.o autor nas dependências do Laboratório de Tecnojl.o-

gia Mineral do Dep, de Eng. de Minas-UFPE. Após a pulverização
(em garrafas de porceì-ana) , o pó foi peneirado a 200 "mesh", an-
tes do envio para os Laboratór-ios.
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Ao longo do processo, diversas precauções foram postas em prá-
tica para minimizar a contaminação das amostras. Uma delas foi a

adoção sistemát-iia de ì.avagem com água destilada de todo o materL

al usado, como garrafas, peneiras, espátu'l-as etc. antes do proces

samenÈ-e individual.

1.4 - Terminologias Adotadas

A nomenclatura das rochas seguiu as classificações de uso mais

comum: Streckeisen ( 1975 ) para as rochas pJ.utônicas e Wink]-er

(1977) para as rochas metamórficas.
Assirn, gnai.sses são rochas metamórficas, com ou sem bandamento,

tendo pe,l.o menos 208 de feldspatoi mica-xistos possuem mais de

503 de micas; cá:l.c io-sil icáticas. são constituidas essencialmente
por sil-icatos de cá),cio: epidoto, grossulária, anfibólio cå'l-cico

etc.
Usou-se o termo aluminosilicato exc l.usivamente para os poli

morfos do A12SiO5, cianita e sil-limanita.
Quanto à terminologia empregada na descrição dos aspectos es-

truturais, e,l-a consta das seguintes publicações: Hobbs et aL'
(.1-976) , Borradaiil-e et al. (:l-982) e Carneiro & Lima (f989) '

Para esses autores fol.iação é um termo geral gue cobre toda su

perfÍcie existente numa rocha deformada, seja e:l.a primária ou se-

cundária, uso que foi seguido no texto.
A ctassificação de Borradai].le et al (op. cÍt' ) que separa ès

foliações em contínuas (equivalente a xistosÍdade de f -l'uxo) e

espaçadas foi a preferi.aa pei.b autor. As clivagens espaçadas in-
cl_uem cì.ivagem de crÊnu¡.ação gradacional., bandamento diferenc,ia-
do etc.
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capítulo 2: GEoLoGTA REGroNAr,

2.] - Contexto do Sistema Sergipano

o Sistema de Dobramentos Sergipano é uma das várias faixas m6-

veis (cinturões metamórficos) que juntamente com os maciços gnáis

sicos-migmatitícos constituem os elementos de lê ordem da geo].o-

gia pré-cambriana do Nordeste brasil-eiro, denominada de ProvÍn-
cia Borborema.

A Província Borborema estende-se por aproximadamente 380.000

km2, estando confinada Pelas Provincias São Francisco, ao su] , Par

naíba, ao rùorte, e pel_as bacias costeiras da margem continental-
os sistemas de dobramentos são de dois tipos: a) os sistemas

marginaisr situados nas margens da Província, caso dos sistemas

Sergipano e l.{édio-Coreau ei b) os sistemas interiores, comPreen-

dendo as demais faixas móveis. Há diferenças entre esses dois ti-
pos de e:l.ementos, porquanto as sequências carbonáticas são mais

ímportantes nos sistêmas rnarginais, o mesmo acontecendo com as mo

:l.assas.
os maciços gnáis s icos-migmatlticos se colocam entre os siste

mas de dobramentos, ramificando-os ou ainda aparecem na infraes-
trutura dos mesmos, em antiformes desventradas.

2.2 - A Faixa Sul.-Alagoana

o Sistema Sergipano (Figura 2) é seccionado pela Bacia de Tuca

no (sedirnentação mesozóica) na direção norte-sul, de modo que se

pode distinguir no mesmo o lado oriental, onde foram desenvol.vidos

o" ¡¡¿þal.hos de pesquisa, e o l.ado ocidental-, a I'ù da referida bacia'
Os terrenos mapeados situam-se na Faixa Su:1.-À:l'agoana, equì va-

J.ente do Domínio Macururé, que ê l-imitada por duas descontinuida-
des de maior Porte:

a) faì-ha de São Miguel. do Aleixo (da cidade homônima), a que

f ica à sul- e;

b) f a.l.ha de Bel-o Monte-Jeremoabo, a que f ica a norte i esse eJ-e

mento separa parã Nw um terreno rico em metavulcânicas, chamado

por Davison (1.987) de DomÍnio Marancó.

Nos mapas de Sil.va Fi:l-ho et al.. (1977) , essas estruturas foram

cl i.scriminadas como f al has de empurrão. Traba:l.hos recentes ' Santos



Fígura 2 - Pr-inc j.pais feições geol-ógicas do Sistema Sergi.pano.

J., gnaisses de alto gravì 2, Domínio Macururéi 3, DomÍnio I'laran-

cô¡ 4, Domínio Vaza Barrisi 5, Grupo ¡stância; 6, Compl-exo Canin-

dê¡ 7, Gráben de Juá; 8, p,lutons de idade Pan-Africanai 9,

"thrust.s" maiores; J,0, zonas de re j eito-direc ional maiores¡ lil't
zonas de transpressão¡ ).2, direção de maior transporte tectônico.
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et al. (:l_988), por exemplo, consideraram as mesmas como zonas de

cisalhamento transcorrentes, de movimento sinistrajl-, com empurrão

diagonal .

Em particular na área mapeada destacam-se as estruturas plr'ca-
tivas conhecidas como antiforme de Jirau do Ponciano (antiforme

desventrada), "bacia cogumelo de Nossa Senhora de Lourdes" e anti
forme de Batalha (Figura 03).

A antiforme de Jirau do Ponciano, maior estrutura da área, é

tomada neste texto como e,l-emento de referência geográfica. Em ma-

pa, distingue-se dois "trends" Para seu traço axial: um "trend"
NW-SE e outro E-W.

A superfÍcie de forma regional em boa parte da Faixa Sul-Alago

ana é uma xistosidade gerada na fase de dobramento F2. Essa fase

tem natureza tangencial e elementos condizentes com uma tectônica
de nappes (vide Figura 4, Campos Neto & Brito Neves' 1987) '

A l-itoestratigrafia da parte Sul-A:l-agoana tem sua formuJ-ação

mais ou menos equacionada. observa-se a tendência para a adoção

de unidades informaLs, à nível l.ocal, consoante as informações es

truturais, que apontam para um empilhamento geomêtrico-estrutura:l-
das l.itologias direcionado pela superfície Sr.

É dessa forma que devem ser encaradas as coì-unas proPostas Pe-
:l.a :l-iteratura, três delas aqui reproduzi.das no Quadro :l'.

Dois conjuntos l_ito-estruturai s maiores são indivíduall.izados:
o inferlor, que aflora dentro d,e "antiformes desventradas", é co-
nhecido como Compì.exo .Iirau do Ponciano; o superior corresponde

às supracrustais da faixa, sendo nomeado co¡no Complexo Macururè.

Nessa unidade ê gue foram concentrados os trabaJ-hos de pesquísa.

Segundo a versão mais recente (Mendonça & Amorim, :l-988), o Com

pl.exo Jirau do Ponciano (rochas de al-to grau) teria se consolida-
do no Arqueano. Isso de acordo com uma isócIona Rb-Sr de 2r5 Ga.

Ouanto às supracrustais, seu metamorfismo e deformação principal
datariam do ProterozóÍco Superi.or.
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capítulo 3r REvrsÃo BIBr,roGR-ÁFrcA

rabalhos publicados a Partir de ].977

ArevisãodabibtiografiaabrangeaPartedostrabalhospubl.i-
cados a parÈir'de]-977 mais afins com a temática da tese. uma sínte

seanterior(BritoNevesetaI.,1978)díscuteexaustivamelltetu
do aquilo que foi produzido até entäo sobre o Sergipano'

O termo ,'Sistema de Dobramentos Sergipano" (Brito Neves et-

al.r1977).foLusadopetaprimeiravezemsubstitui'cãoàsdesig-
nações prévías de "geossinclinal de Sergipe" ou de "Propriá" ' cre

dítadas respectivamente a HumPhrey & Al.l-ard (.1-969) e A'l]-ard (l-969).

Brito Neves et al. lþ't7l reconheceram na organização do sis-
tema uma simetria bil.ateral, traduzida por uma "zona axial' de di-

vergência" (de tendência ascens-ional), ao J'ongo do paral-elo de

Propr-iá, separando a sul e a norte duas zonas lineares de dobra-

mentos. À zona internediária foi atribuído carácter miogeoanticli

naI. Quanto às zonas de dobramentos, a zona (ou faixa) situada a

sul foi denominada de sergipanai a situada a norte recebeu o nome

de Sul-Atagoana. Nesta, dobramentos, magmatismo e metamorfismo

eram mais variados.
Rand et at. (1980) executaram dois perfis geofísicos regionais'

visando testar os modelos de evolução baseados em tectônica de

pl.acas propostos para o Sistema Sergipano'

os dois pe:rfis possibititaram aos investigadores chegar aos se

guintes resultados:

a) a crosta continental torna-se menos espessa para leste no

domínio do sistema de dobramentos, a porção superior do Cráton do

são Francisco é composta de rochas mais densas do que a porção in

feríor, . acontecendo o inverso no Maciço Pernambuco-Al agoas e¡

bl na região correspondente à "zona axiall' de divergência" ' as

curvas de isoanomal.ia do mapa Bouguer estão dispostos paral-el.amen

te ã costa, quando seria de esPerar curvas paral'e1as ao Rio são

Francisco e anomalia negativa.

Face aos resul.tados obtidos, Rand et al. (oP. cit.) optaram por

descartar os model.os com base na tectõnica de pl.acas de Brito Ne-

ves et al.. (1.977) e de Sil-va Filho et al' (1978) '
Jardím de Sá et al. (1981), mercê da realização de seções
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transversais e do estudo de pouco ma-is de três dezenas de lãminaE

petrográficas do trecho mais l.argo do sistema (lado oriental),
avançaram no conhecimento estrutural e metamórfico dos doLs seg-

mentos em que foi dividldo o sictema de dobramentos, denomLnado

na ocasião de Faixa Dobrada Sergipana: o segmento sul,que inclui
06 grupos Miaba e Vaza Barris, e o segmento norter materialízado
pelo Grupo Macururê.

Os autores não diferenciaram na organização do slsterna a t'zona

axlal de divergência" de Brito Neves et al. (1977);. a qual foi
englobada dentro do segmento norte e tratada juntamente com o Gru

po Macururé .

O segmento sul (grupos Miaba e Vaza Barris) seria sede de um

estilo estrutura-ì- simples, dominando a fase de dobramentos Ft, ca

racterizada por dobras macroscópicas e de tamanho menor, com pl'a-
nos axiais de mergul.hos fortes Para N-NNE (vergência sujl-) , ou sub

vertical, e eixos com caimento fraco Para wNw.

As dobras F., Puderam evoluir até falhas inversas/empurrões sub

paralelos a Sl . A fatia do embasamento que afl-ora na região de Sl
mão Dlas teria sido pos-icionada ao nível das supracrustal-s pela

atuação dessas f a].has.
Estruturas tardias F2 e F3, essa última restrlta a domínios li

neares, foram também identificadas peil-os autores supramencionados '
Dobras macroscópicas F, ainda estavam por ser comprovadas.

Em relação ao segmento norte (GruPo Macururé), admitiu-se que

o mesmo fora palco de uma evotução tectono-metamór fica mais com-

plicada. Teriam acontecido pelo menos três fases de dobramentos

acompanhadas de paragêneses minerais distintas.
Ainda segundo Jardim de sá et al-. (1.98I), os dados col.igidos

apoiavam a idéia de que o segmento norte já teria sofrido dois
episódios de deformação antes do estabe l-ecimento dos eventos tec-
tono-metamórficos nos gruPos Miaba e Vaza Barris. Com isso em

mente, foi fe-ita a correJ.ação do Grupo Macururé com al-gumas se-
quências do Nordeste como Seridó e Riacho do Pontal, jul-gadas po-

Iicíclicas (provávet idade eo-proterozóica).
Além do mais, os referi.dos autores reportaram a "semeJ-hança"de

desenvolvimento da Faixa Sergipana com a Faj.xa Tiririne' no oeste
do Hoggar (Saara Central) - sulco ensiát.ico, preenchido por uma

sequência ptata formal-turbiditica , cuja deformação é atribu.ida a
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r¡m choque lltosfêrlco, não precedido de subducção.

Santoa & Brito Neves na descrição da Província Borborema (In:
Almeida t Hasui, 1984) ftzeram uma síntese dos conhecL¡nentos exis
tentes sobre o sistema considerado (denominado de Sistema MargL-

nal Sergipano) e notaram a semel-hança do mesmo com o Sistema Mé-

dio coreau.
Foram reconhecidas como marcante diferenciação geológica natu-

ral as duas zonas de dobramentos anteriormente separadas nos idos

de 1977. O límite entre ambas estaria colocado (convencionalmen-

te) na falha inversa de São Miguel do A]'eixo.
Na Faixa Sergipana (segmento sul.) , a litoestratigra fia sería

relativamente simples, existindo dois cic].os sedimentares quase

completos: as litologias do primeiro ciclo (ciclo inferior) ou

Grupo Miaba aflorando em torno do domo de ltabaiana'
As rochas do clclo subsequente ou Grupo Vaza Barris, represen-

tando um evento transgres sivo-regre ss ivo compl.eto, foram estendi-
das para o resto da faixa. Sua presença sobre o Cráton do São

Francisco, onde exibe característícas de cobertura pì.ataformaì.,

foi consignada ao GruPo Estância.
Ouanto à estrutural e ao metamorfismo, os autores seguirann

aproximadamente as informações levantadas pel.os trabalhos anterio
res, além das observações próprias. '

No que toca ã Faixa sul-Alagoana, foi menc-ionada a dif icu.l.dade

er. preclsar o limlte norte desse segmento, de uma parte pel'a ocor

rência de processos de migmatização, e de outra parte pela atua-

ção de falhas inversas e de empurrão tardias, de Jacaré dos Ho-

mens até sul de Macururé.
A litoe stratigra fia foi jul-gada de conhecimento p::ecário' As

rochas do embasamento foram agrupadas com a desígnação de Grupo

Jirau; as da cobertura (compl.exo, Macururé) foram divididas nas

formações Santa Cruz, quartzitos sobrePostos ao embasamento, e

Traipú /Jaramataía, "sequência,, com predominância de mica-xistos
(Grupo Jirau e Formação santa cruz são termos formais Propostos
por Leite, l*97 7'l .

o magmatismo granítico ocorrente na borda sul do Macico Pernam

buco-Alagoas, de posicionamento tardlo, bem como, os granitos e

granodioritos do tipo Glória, presentes tanto no l ado oriental
(parte a]'agoana} quanto no lado ocidental-, ao su]- de Macur'uré, fo
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ram considerados uma importante feicão do ststema.

Foram feitas menções ao trabajl.ho até então recente de Jardim
de Sá et a-1.. (1981), no qual teria sido identificado um desenvol-
vimento tectono-.metanórf -ica policícl-ico para o crupo l'lacururé.
Por fim, Santis & Brj.to Neves (op. cit.) constataram como e].emen-
tos da Faixa Sul--A,i.agoana a sequência vulcano-sedimentar Pão de

Açucar-Paulo Afonso e o Complexo Canindé, que ocorrem na borda
sul do Maciço Pernambuco-Alagoas.

.Iardim de Sá et al . (-l-986) descreveram elementos condizentes
com a atuação de uma tectônica tangencial na Faíxa Sergipana. Em-

pregaram critêr-ì-os de cisal-hamento s i-mpl-es para demonstrar, em es
pecial. na parte meridiona.l., a existência de movimentos de massa

de norte para sul, que teriam carreado os metasedimentos da cober-
tura sobre o Cráton do São Francisco.

ExempJ.i ficaram- se como testemunhos na escajl.a de carta dessa
tectônica: a) empurrões entre o conjunto Miaba-Vaza Barris e os
sedimentos da antefossa e; b) Ì¡ma rampa frontal no contacto sul
dos grupos Macururé e Canudos. O Grupo Canudos (Barbosa, l-970)
aflora no ì.ado ocidental. (a I{ da Bacia de Tucano) e corresponde
ao conjunto M-iaba-Vaza Barris.

Os principais des-l-ocamentos na parte sul foram considerad.os
contemporãneos e vincu,l.ados às fases de dobramento Fl e F2 (men-

cionadas anteriormente, vide Jardim de Sá et al., ,1981). Porémnas
figuras 2 e 3 do trabalho, as relações mostram sempre feições com

o envolvimento de SO ou Sì e nunca de SI
Na parte norte (crupo Macururé) os autores viram poucas evi-

dências de transporte para sul . Regi.straram um afJ.oramento na

BR-:l-0-i-, a norte de Porto Reajl- do Co,l-égio. onde havia superimposi-
cão de estruturas F'., com vergência para norte, sobre superfície'3
de forma SI * z, na qual existiam indicações de cisa.l.hamento sim-
pì.es e transporte para suì-.

A questão por eì.es .l evantada em .1.981. da poss,ibil.idade de que o
Grupo Macururé poderia constituir em conjunto mais ant.igo po-ì.icí-
cl.ico, empurrado sobre a Fai.xa Sergipana " stricto sensur' , foi ree
xaminada. ConcJ.uiram pel.a equiva.l-ência da deformação nos dois con
juntos, restringindo a hi-pótese das supracrustais poì.icÍcì.icas a

setores do segmento norte.
Finaì.mente, esses autores i.nterpretaram o J eque de "vergên-
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cias centrífugas" de F3 (+FZ no sul) como sendo assocíado

ao cavalgamento do Mac,iço Pernambuco-Al.agoa s sobre o cráton do

São Francisco. gerando assim retrOcavalgamentos nos metasedimen-

t¡-¡s da faixa pr6ximos do maciço.
Em 1987, como contribuições ao la Simpósio Nacional dè Estudos

Tectônicos, vieram ã luz alguns traba'lhos sobre o sistema conside

rado. Dois deles (abaixo) têm impticações tectônicas.
Davison (1987) considerou que os modelos anteriores de evolu-

ção geossinclinal simples, de progressão das manifestações desde

o "eugeossinclinal" até o "miogeossincl-inal", elam fal-hos-para 'ex

plicar a evo,lução tectono-metamór fica da Faixa Sergipana. Na sua

concepção a faixa tería resultado da acresção de terrenos ppr co-
l.isão oblíqua de quatro p:l.acas durante o Proteroz6ico Superior.
Cada uma delas (placas), com estruturas' litologias' metamorfismo

e atividade magmática distintas.
campos Neto & Brito Neves (1987) elaboraram um trabalho no qua]-

foi dada ênfase à geometria e ã organização do sistema de dobramen

tos.
os autores observaram que a organização se dava segundo três

estruturas maiores: a) as Escamas Frontais (EF), na margem cratô-
nica sul. do sistemai b) a Nappe Central (NC), que no lado ociden-
tal tendia a alcançar o domínio do cráton e; c) a Nappe Interna
(NI), transportada sobre o Nappe Central. e envolvendo tambêm o Ma

ciço Pernambuco-Alagoas.
Essas estruturas foram responsabi-l-i zadas pela justaposição não

contemporânea de diferentes terrenos (no sentido de ambientes pa-

ì.eogeográficos disti.ntos) ; em cada um deles a intens'idade da de-

formação e do metamorfismo para cada episódio rnostraria urna dire-
ção predomínante.

Santos et al . (1.988), no mapeamento l-:1.00.000 da fol-ha Carira
(vide Fì,gura ), dentro do Programa :l-evantamentos Geo'l-ógicos Bá-

sicos do Brasil.rdo DNPM' acrescentaram dados e i.nterpretações no-

vas ã geoì.ogia já tão debatida do sistema de dobramentos.

À seme.l-hança de Davison (oP. cit.), os autores supracitados ad

miti.ram a existência de domínios distintos' vaza Barris' Macururé

e Can indé-Marancó, de sul- para norte, separados por zonas de cisa

:l.hamento e com histórias geo l.ógicas distintas '
Al.ém disso, e,l_es fizeram contribuições ã e stratigra fia/ sedi.men
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tologia, redefinindo unidades e reconhecendo ambientes de sedimen

tação, bem como, discutiram o ambiente de colocação das rochas

granÍticas tiPo Coronel aloão Sá.
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capítulo 4: EMPILHAMENTo E DISTRIBUIçÃo DAs LIToLoGIAS / UNI DADES

I - Unidades Me tased imentare s

Nesse tópico é feito um apanhado das principaís Iitoì.ogias me-
tasedimentares encontradas na área de mapeamento, com representa-
ção na esca:l-a de 1:,1.00.000, Ao mesmo tempo, descreve-se a ordena-
ção dessas litologias no sentid.o vertical (empithamento).

Deve-se levar em conta, entretanto, que empit.hamentos ap,licá-
dos ã áreas complexas (áreas com dobramentos superpostos) podem
ser na verdade meras superpos-ições geométrico-estruturais.

Isso é bem verdadeiro no caso da área mapeada, pois conforme
foi visto no Capítuì.o 2, a organização pr-imária das ì_itoì.ogias na
Faixa Su.l--Al.agoana foi dirig,ida pela tectônica de nappes da segun
da fase de dobramento.

.A área d.e estudo foi dividida em duas partes para faci.l_-itar a
descrição e o entendimento da ":t-itoestratigrafia,': parte su1 e par-
te norte (vÍde Figura 5, adiante) .

A "parte suJ-'¡ compreende uma porção do f,länco su.l. da antiforme
de Jirau do Ponciano, incluj.ndo assim a ,'bac ia-cogume lo de Nossa
Senhora de Lourdes", onde foram maiores as poss s ibi,lidades de or-
denar corpos litológicos na verticat (unidades informa-is).

A superficie que direciona os corpos ì,itol-ógicos na "parte suì.¡'
é em geral a fo-Liação S' especialmente a norte do Rio São Fran-
cisco.

Há um setor da área (abrangendo Escoria,L, Canhoba, São Brás
etc.) no qual S0 paraleì.izado a Sl é gue constitui a estrutura
p.lar-ra r princípal-, S, aparecendo em ângulo fraco ou mais forte com
a foi iação principal.

Estruturas sedimentares diagnósticas de polaridade estratigrá-
fica não foram ob";ervadas peJ-o autor. Tampouco, evidenciaram-se
crit,érios ind-icativos de ambientes de sedimentação.

Uma das unidades descritas na "parte su,L,', Metased.imentos Ban-
dados, possui litologias, aqui denominadas d.e metaritmitos, que
poderi¡m representar antígos turbiditos. Caso esteja correta a
identì ficação, é licito pensar em ambientes de águas profundas,
do tj-po talude continental ou planicie abissal.

Ouanto à "parte norter' (norte da antiforme de ,Jirau). dada a
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densidade dos pontos descritos e a escala de trabal.ho, não permi-

tiu que fossem erigidas colunas sequer geomêtrico-estruturai s na

atual f ase dos traba]'hos.
A Figura 5 representa o empilhamento encontradoi as descri-

ções ctas litologí as /uniilades são iniciadas em seguida'

4.1 - Parte Sul (Flanco Sul da Antiforme de Jirau do Ponciano)

4.1.1 - Formação Santa Cruz

Sob essa designação, I-,eite (jì-977) agrupou os quartzitos não fer

ruginosos .que estariam "l-ocalízados.. '.por sobre o grupo Girau e

subposto aos biotita xisto com granada', na área do Baixo são Fran

cisco.
Duranteestainvesti.gação,verificaram-sevari.açõesl.ito

l-ógicas na unidade em questão a exempl-o de: bancos maciços de es-

pessura centimêtrica, subordinados a bancos foliados' relativamen

te ricos em mica branca e quartzo achatado-próximo ã Lagoa da Ca

noai quartzitos puros em discordância estrutural sobre gnaísses do

embasamento, seguindo-se aproximadamente 10r0 m de xistos quartzo

- f e:l.dspát icos -serra do Japão etc.
trlud.anças litológicas foram também focall.izadas por Leite (op.

cit.), que encontrou variações tanto na vertical como na dimensão

lateral da unídade. com base nas descrições do a.l-udido autor Para

a "seção tipo" (povoado de Antonica) , elaborou-se uma coluna es-

tratigráfica esguemática para a mesma' Fígura 6'

Os trabalhos de mapeamento mostraram que a superfície planar

que organiza as litologias dentro da Formação santa Cruz represen

ta em verdade uma foliação de transposição da fase Frr e desse mo

do a " estratigrafia,' (coluna) acima citadã ê meramente um empiì-ha

menuo geomêtrico-estrutural.
A maior importância na visão do Presente autor em se traçar a

área de af,loramentos da Formação santa cruz é que, além da mesma

servir de camada-guia na separação do embasamento x coberturat co

mo aliás é amplamente aceito nos trabalhos prévios, ela Permite a

visuatização com certa facilidade das estruturas plicativas tar-
días que atingiram a cobertura deformada.

O traçado obtido pelo presente autor, a Partir da interpretação

de fotografias aéreas para Parte da área, não foge muito dos traça
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dos de outros mapeamentos, o que serve para sublinhar a importân-
cia dos quartzitos da Formação Santa Cruz como unidade de referên
cia.

O estudo petrográfico feito na unirlade em questão constou ape-
nas das observações de campo e de estudos megascópicos em amos-

tras de mão. Ao .lado de quartzo (acima de 808 em vo-lume), mica
branca é o outro mineral mais comum das associações, assinalando
uma clara contribuição de argi ì-o-minerai s na matriz dos protoli-
tos.

4.1..2 - Unidade xistos Pelíticos Inferiores

A separação entre a unidade agora considerada e as litologias
que se encontram imediatamente sobrepostas, Unidade Metasedimen-
tos Bandados, ê simp,lesmente convencional.

A unidade em questão afl.ora perto do povoado de Mombaça (o qual
está sobre quartzitos da Formação Santa Cruz) r na estrada que de-
mand.a o porto de atracação da baì-sa para Escor-iaì-, na matgem es-
querda do Rio São Francisco.

A identificação de sua área de oco¡:rência nas fotografias
aéreas d-isponíveis é precária, distinguindo- se, entretanto. nas
porções levantadas no terreno, uma nÍt-ida aparência de tons cinza
-escuros e drenagem dendrÍtica.

Muito embora ela possa prolongar-se para norte e afjl.orar no tre
cho em que a antiforme de ,firau do Ponciano tem direção E-W, não

foi possívelt. rastreá-l.a até esse J-ocal.
Em parte d.o contacto com a Unidade Metasedimentos Bandados, in

terpõem-se corpos de ortognaisses brancos, fortemente foliados,
que mostram exposições na estrada Priacas-porto da bal.sa. Esses

ortognaisses não foram separados como uma unidade, apesar de apa-
recerem nas fotografias 1:25,000.

Ao su.l. de l'lombaça, esta unidade expõe, por uns 600, 0 m de l.argu
ra, xistos prateados ou arroxeados (ricos em granada), sem banda-
mento, denotando pois uma aparência muito homogênea. A granul.ação
é média no geral .

Val-e referir que é notória nos af lì.oramentos uma forte crenuJ.a-

cão da foliação pri,ncipal- (Sr), provaveì.mente pela fase F, regio-
na.l. .

Ainda que não se di-sponha de aná.l.ises quí.micas para essa unÍ.da
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de, a mineralogia encontrada, vide abaixo, autoriza a identíficar
a mesma (tipos amostrados) como peli-tos francos, metamorfisados

na zona de granada.
O exame microsc6pico evidencia qrrat|'zo, micas e granada' Esses

minerais surgem em cristais bem forr.ados' com 0r5 rün em médla de

comprimento.
A xistosidade, desenhada Por quartzo, biotita e mica branca,

muscovita provavelmente, ostenta uma nítida aparência diferencia-
da (bandamento diferenciado), com leitos finos ricos em quartzo

de um lado, e r-icos em m'icas de outro .

Transformações tardias são identificadas por exemplo peì-o apa-

recimento de clorita, mais ni.tidamente a partir de granada'

4.:1..3 - Unidade Metasedimentos Bandados

A denominação "Metasedimentos Bandadosr' é apticada a um conjun

to litol_ógico que nos afloramentos exibe um quebramento tabular e

o aspecto, mesmo å distãncia, de boa organização em estratos'
Conforme pode ser apreciado na carta geológica, a unidade em

questão circunda toda a ', bacia-cogume.l-o de Nossa senhora de Lour-
des tt .

Locais onde e,l.a aparece tipicamente são: ao longo da rodovia

Traipú-serra dos I'{anuéis (I'tanões segundo a carta topográfica
-ì.:100.000 da suDENE) ; próximo da cidade de Escorial nas duas mar-

gens do Rio São Franciscoi por toda a estrada ftabi-Gararú
etc..fotografiasle2.

As litologias dominantes são metaritmitos, anotando-se também

intercalações de rochas cá,tc io-s i licáticas . At.ém das eálcio-sili-
cáticas, rochas granit6ides despontam adicionalmente em corpos

concordantes.
Entre os pacotes de metaritmi.tos podem manifestar-se bancos de

pelitos francos (mudstones) , nos quais perde-se de vista o cará-
ter bandado das rochas.

conjuntos bandados diversos, uns com predominância do componen

te arenoso, outros com predominância das bandas pel íticas, foram

també¡n reconhecidos.
O litotípo dominante tipifi.ca-se como referido pela aparência

bandad.a, cujas carac ter ist icas , a saber, as íntercajlações de cál-
cio-s.ilicáticas, o caráter assimétrico, a nludança de composição
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transversal.mente etc., asseguram que a mesma se trata de uma

tratificação sedimentar, de modo gue as bandas são camadas e

minas .
Sssa unidade é correlata da fácies metaritmitos (Pmamfx-fili-

tos e metasiltitos) do Compl.exo Macururé, descrita por santos et
a1-. (-1988) na fo,lha Carira, a oeste da área de traba.lho. Os auto
res em questão consideraram a mencionada fácies como turbiditos
cIássicos incompletos (Bouma Tc - Td - Te e Td - Te).

Na área investigada, o autor não encontrou as estruturas sedi-
mentares que caracteri zas se¡n bem os intervall-os de Bouma r' fiando-
-se apenas na corre,l-ação e no aspecto morfoJ.ógico (bandas cì-aras
e bandas escuras alternantes) para interpretar os "Metasedimentos
Bandados" como um pacote de turbiditos.

Por fajl.ta de afloramentos contínuos, por causa dos merguJ-hos

relativamente fracos das camadas e ainda por fa:l.ta de cortes al-
tos ao longo das estradas, a observação da sucessão vertical den-
tro da unidade ê precária. Exemp-lo de empil-hamento na escal-a de

um afloramento (corte) l.ongo é mostrado na Figura 7.
Entretanto, entre rtabi e Gararú reconheceu-se uma sucessão de

litotipos que parece traduzir um ordenamento geométrÍco-estrutu-
ral na unidade enfocada, com S0 paralelo a St. À ordem de "super-
posição" no sentido do mergulho das camadas é a seguinte:

a) próximo a ltabi (base da ordenação), afloram metaritmitos
com umas poucas intercalações de calcários argilosos; ainda por
).r0 km å norte dessa cidade existem metaritmitosi

b) mais para norte dominam rochas cujas bandas são predominan-
temente a.èno"a", nas quais se perde a aparência dos ritmos;

c) junto da bifurcação Gararú-Nossa Senhora de Lourdes, fazem-
-se presentes argilitos (mudstones) , com camadas mal- defi.¡idas.
muito ricas em porf irobJ.astos mi..l.ímétricos de biotita e;

d) em direção ao Rio São Franci.sco (Gararú) , surgem metaritmi-
tos no trecho -inicial., cujo af ì.oramento mais tÍpico serviu de mo-
del,o para as fotografias I e 2.

Metari.tmj.tos e das Intercal.ações de Cáiì.cio-si:l.i
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Petrografia dos

cáticas.

Metaritmitos - Essas rochas caracteri z am-se, conforme já reporta
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do, por uma a-l-ternância de camadas (ou j-âminas) pelítlcas com ca

madas ttarenosas tt .

As camadas peJ.Íticas são ricas em quartzo, biotita e granada,

detalhando-se abaixo as principais peculiaridades das mesmas no

trecho a w de Lourdes. Nas camadas .arenosas cl-orita é uma fase

adicional e comparece de forma a ser notada facil.mente.
O quartzo aparece em grânulos submi limétricos , com Predominân-

cia para as formas alongadas, sendo comuns contactos retos com a

biotita na matriz.
Existem al.guns cristais de biotita que foram gerados numa fase

de crescimento anterior, sendo al.go ocelares e maioresr além de

estarem envolvidos Pe:l-os outros minerais que configuram a estrutu
ra planar PrinciPal.

Agranada exibe ora cristais isentos de incjl-usões (são de tama-

nho pequeno), ora porfiroblastos com alguns milímetros de diârne-

tro, que mostram a fol.iação St interna ligeiramente ondulada e

contínua com a estrutura da matriz.
No que toca a clorita, presente nas camadas mais arenosas, es-

se mineral ostenta pal.hetas bem alongadas ao longo da xistosidade
(cor verde-ac-inzentada) . Mas há um contingente de cristàis trans-
versais à xistosidade próximo de lropriá.

Quanto ãs rochas que afloram ã leste da "bacia-cogumelo de Nos

sa Senhora d.e Lourdes" (setor Escorial-Canhoba-São Brás). surgem

como minerais adicionais estaurol.ita e cianita, desenhando duas

zonas metamórficas mal definidas.
Na parte do terreno correspondente à zona de es tauro l-ita-cia-

nita, e-les despontam como porfirobJ-astos centimétricos, cujas pro
priedades são fac-iì-mente verificadas no exame megascópico. con-
tudo, os minerai:s em questão só foram observados ao micros-
cópio nas camadas peJ-Íticas.

Nessa parte também estão presentes porfirobJ.astos de bi.otita,
sendo muito interessantes suas re]-ações, bem como, as de estauro-
,l.ita e de ciani.ta com a fo jì..iação ¡natr'ic j-al.. Ver discussão no capÍ
tul.o de Microtectônica.

Rochas Cá]-cio- Si.l.icáticas - O comPortamento das cáIcio-s i l.icáti-
cas, na forma de interca]-a ções , ref :l ete a existência original de

nÍveis compos ic ionaì.mente di.versos antes que umas poucas camadas
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contínuas de rochas carbonáticas. Essa afirmação ê também endossa

da pela variabilidade nos teores de quartzo' pl-agiocláslo e slti-
catos de cåIcio em amostras da mesma zona metamórfica.

As associações es+-udadas são compatíveis com metasedimentos e 4/
composição margosa, enquadráveis de forma simpl-lsta no subsistema
CaO - 41203 - SiO2, o qual constitui a base para investigações de

rotina (Winkler, 19771 .

A presença constante de anfibótio cålcico nas amostras indica
que ferro entra como um comPonente adicional no subsistema acima

aludido .

o anfibólio desenha na maioria das jl.âminas textura poiquilo-
bì.ástica, com prismas grosse.iros cheios de inclusões dos minerais
da matriz, distribuidos a:l.eatoriamente e sem orientação preferen-
cial. Em alguns exempl-ares. as -inclusões def inem uma fo:l.iação in-
terna não muito cJ-ara. Há prismas medindo de 610 a 7,0 mrn de com-

primento para uma l.argura duas a três vezes menor.

Opticamente. trata-se de um tipo com tons de verde (tX = .t.t-
de-pálido, e nz = verde-acinzentado) , com extinção entre nz e c
cristalográfico máxima de 20o. Essas ProPriedades (mais o ângulo
2Y* = 75-ggo) .orre"pondem a ferro-actinolita ou hornblenda.

Ao lado desse mineral, marca Presença assídua uma granada em

porfirobtastos de coloração neutra, cujo diâmetro está na faixa
de uns poucos milímetros. Muitas vêzes a granada, tipo não birre-
frigente e que pel.os minerais associados deve tratar-se de gros
sul-ária, está engl.obada tota.l a parcial.mente Pelo anf-iból.io, embo

ra conserve a forma idiom6rfica.
Em umas poucas amostras, o anf ibó.lio e a granada estão acompa-

nhados pela zoisita. Nas porções mais ricas nesse mineraì., obser
vam-se intercre sc imentos enÈre a matriz e prismas isolados do mes

mo, os quais têm â mesma orientação crì.stal.ográ f ica.
A matriz das rochas ê composta por quartzo é por pì-agioc.l.ásio

(de compos-icão Anrrl, com granul,ação e de senvoJ.vi.mento variáveis,
sendo usual agregados granobl.ásticos ì.nequigranuJ ares de tamanho

submilimêtrico.

t,

i
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4 .I.4 - Empj.:l.hamento na Bacia-Cogumelo de Lourdes

Distingue-se no empithamento da aba sul da antiforme de Jirau
do Ponciano a sucessão ì.itológica encontrada no âmblto da "bacla-
-cogumelo de Nossa Senhora de Lourdes". A sucessão começa pe'la uni
dade denominada no Presente texto de Quartzitos rnferiores.

Nesse setor não se vê a fotiação S, em ângulo fraco com a es-
trutura planar SO//S.,, como é comum em vários af:l'oramentos da

Unidade Metasedlmentos Bandados. Àparentemente, nessa situação do

empilhamento, todas as estruturas anteriores já foram transpostas
para a foliação S2 (Figura 8).

Intercalações de cálcio-si,t-i-cáticas, que aParecem com al-guma

frequência na Unidade Metasedimentos Bandadosr tornam-se mais ra-
refe-itas na direção do toPo geonétrico-estrutural. nesse setor.
E]-as são raras na Unidade Xistos Pe:|.Íticos Intermediários, que f i
ca imediatamente acima da Unidade Quartzitos inferiores, inexis-
t-indo na Unidade Metasedimentos Superiores, onde dominam sedimen-

tos clásticos imaturos, conforme Figura 9.

O fenômeno poderi.a ser ,i.nterpretado como uma passagem gradati-
va entre ambientes pretéritos, ainda mais que há uma concordância

entre as várias unidades (ausência de discordâncias) por toda a

aba sul da antiforme de Jirau do Ponciano.
Mas, na Faixa Sul-A.lagoana (trecho trabalhado) faltam em geral

estruturas sedimentares e outros atributos do estågio sedimentar

para a reconstituição dos sistemas depos'tcionais, como é feito
mais ao sul' no dominio dos gruPos Miaba e Vaza Barris.

4.:1..4.:1. - Unidade Quartzitos Inferiores

Essa unidade foi descrita em três ou quatro ll-ocais próximos da

cidade de Nossa Senhora de Lourdes, em todos e:l-es repeti.ndo-se um

guartzì.to branco, de granul.ação média a mais grosseira, com mica

branca vari.etal..
Antes da bifurcação Itabi-Gararú, as rochas expõem uma fol-ia-

ção grosseira e anastomosada, mostrando-se em bancos métricos. In-
tercal.ações peì.it-icas se f azem presentes.

As interca:ì.ações demonstram que o contacto entre essa unidade

e a unidade sobrejacente (Unidade Xistos Peì.Íticos Intermed j. ár ios )

é do tipo gradacional.
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4.1..4.2 - Unidade xistos Pelíticos rntermediárlos

Xistos pelíticos "lato sensu" aparecem entre os dois corpos de

quartzitos que desenham a "bacia cogumelo de Nossa Senhora de Lo¡I
des". Eles preenchem a porção mais arrasada do terreno entre oa

quartzitos suprame.;lc ionados , Por uma faixa de mals de dois qulLô-
metros de largura.

os estudos no terreno mostraram que poÈencialmente essa unida-
de, se aumentada a malha de pontos de observação, seråpassfvel de

subdivisão ern escalas maiores em pelo menos dois litotlpos dife-
rentes:

a) um xisto algo rítmico, que possui na base raras intercal-a-
ções cál.c io-s i l-icáticas e ¡

b) um x,isto pel-ítico franco, homogêneo e rico em quartzo, mi-
cas e granadas, sobrePosto ao primeiro tipo.

Devido a distribuição heterogênea dos pontos de observação I
também pela igual resposta nas fotografias aéreas de-les dol-s, não

.foi possíveI deli¡nitá-los ou estabelecer suas áreas de distribui-
ção neste estágio dos trabalhos.

O primeiro tipo ocupa em mapa a região mais pr6xima da Unidade

Quartzitos Inferiores, podendo numa abordagem menos cuidadosa ser
confundido com os "Metasedimentos Bandados".

O mesmo se caracteriza pel.a Presença frequente de estrutura fi
tada (fitas c,l.aras e fitas escuras mi il.i-cent imétricas ) e de corpos
de quartzo, concordantes eom a estrutura al.udida, exsudatos prova

ve,l-mente.
A regul.aridade e monotonia da estrxtura fitada sugere que ela

é de origem metamór fica-deformac ional. pel.o menos em parte. Na des

crição estrutura:l- das rochas, adiante, Prova-se que estruturas pla
nares com eséa morfoJ.ogi.a podem corresponder a um bandamento dife
renci.ado.

Ao microscópio registram-se como minerais mais abundante quart
zo, biotita, granada e pl.agiocì.ásio. Este úl timo mineral atinge
em a].gumas das fitas teores de até 20t em vo].ume.

O quartzo (também o pl-agioclãsio) se man,ifêsta em cristais sub

ni:|.-imétricos , com extì,nção onduJ.ante comum, equidimens ionai s ou

al,ongados, em contacÈo reto com a biotÍta, ambos desenhando a es-
trutura p-l-anar principal (SO) das rochas.
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A biôtita é o principal varietal e exibe palhetas frescas de pe

quêno porte, com fórmul-a pt-eocróica nx = amarelo t ty = 2 = Pardo

-avermelhado.
Quanto ã granada, expõe cristais arredondados subhedrais

anhedrais, l-nferiores a 1r0 mrn. Alguns grãos alcançam tamanho

firobjl.ástico. Nesse caso, observarn-se inclusões de guartzo ou

titanita que definem uma foliação 51 = t em ângulo forte com a

liação S- da matriz.
P

nm reiação ao segundo tipo, seus afloramentos se encontram nas

proximidades da unidade sobrePosta (Quartzitos e xistos verdes), a

saber: cercanias da fazenda Bonifâcio, leito do Riacho das Ara-

ras , norte de lrlangerona etc .
Petrogra ficamente essas rochas são mais pelíticas do que o ti-

po descrito anteriormente, haja vista o maior volume (e desenvol-

vimento) de micas e de granada observado nas mesmas'

4.:1..4.3 -Unidade Quartzitos (Ouartzitos Superiores) e Xistos ver-
des "não Bás i-cos " .

O grupo de litoì.ogias agora reportado compõe o anel interno da

"bacia-cogumelo de Nossa senhora de Lourdes", destacando-se nas

fotografias aéreas pela topografia mais elevada e pela textura fo

tográf ica peculiarmente grosseira-
As litologias mais comuns são quartzitos, em geral verdes, mi-

ca-xistos também verd.es, quartzo xistos e ca¡nadas de un litotipo
de coloração escura (subordinado).

o mineral responsável pela coloraçäo verde generalizada das ro

chas é uma mica que pelas propriedades ópticas corresponde a uma

muscovita rica em Fe'*.
os quartzítos verdes mostram horizontes de corpos escuros (aì.on

gados), de dímensões centimétricas e decimétricas; ê como se fos-
sem enc]-aves tectônicos. Es tati sticamente, os corpos escuros al'u-

didos tê¡n uma orientação Preferencial do eixo maior'
Feições l.ocais, como camadas disruptas, litologicamente seme-

:l.hantes aos tais corpos escuros, sugerem que a orf'gem dos mesmos

poderia estar l_igada a deformação e estiramento de estratos mais

competentes durante a compressão.
À composição mineralógica majoritária desses corpos, quartzo'

opacos e turnal.,ina princípaiì.mente , denotando uma certa riqueza em

ou
por

de

fo
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pesados, fala em favor de que as camadas escuras poderiam ser an-
tigos "p,l.acers " .

A estratíficação aparece como bancos ou camadas maciças, com

espessura de a-lguns decímetros, ou mais comumente como um banda-
mento "rítmico" muito reguì-ar, evidenciado pe,ì-a alternância de

]-eitos ricos em quartzo e jl.eitos r.icos em mica (1,0 - 2,0 mm de

espessura), e nesse caso, a estrutura planar se adequa em parte a

uma estratificação diferenciada (secundária) parale,l.izada com a

estratif icação sedÍmentar.
Uma grande exposição com dezenas de metros de l.argura af].oran-

te, próximo ã bifurcação Nossa Senhora de Lourdes-fazenda Pedra
Furada, exibe em condições boas para estudo esse bandamento fino.
A espessura verdadei.ra estimada do pacote nesse J-ocal 6 da ordem

de 50,0 m.

O segundo tipo de litol-ogia mais comum, os xistos verdes (e os
guartzos xistos) surgem mais nas cercanias da fazenda Bonifácio,
parte oeste da bacia-cogumelo de. Lourdes.

4.1..7 - Unidade Metasedimentos Superi.ores

As titotogias agrupadas com o tÍtu:l.o de Metasedimentos Superio
res manifestam-se no interior da " bac ia-cogume-lo de Lourdesr', ao-
roando o empil.hamento do flanco sul- da antiforme de Jirau do Pon-
c iano .

A unidade em foco diferencia-se das outras un-idades pel-a varia
bilidade de l.itotipos, alêm dos seguintes pontoss

a) rochas com granadas, micas e quartzo subordinam-se ou divi-
dem o espaço com tipos ¡nais arenosos, onde minerais comò quartzo
e feldspato são destacados; os pelitos presentes não são tipos
francos e epidoto é uma f ase mi.nerâ jl. importante dos mesnros e i

b) aínda nessa unidade, en muitas l-itol.ogi.as os opacos vêm a

ser minerais conspicuos das composições, como por exempl.o num ti
po denomi.nado de "xistos bandadosrr, nos quai-s as partes escuras
são prati.camente formadas só por opacos.

Jl organização dentro da mesma é descrita abai,xo. Essa organi.za
ção foi de certo modo antecipada na descri.ção da Figura 9.

a) A parte basaì. está assi.na.l ada por quartzo xistos com ì.âmi-
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nas e fitas de xistos verdes não básicos, os mesmos que compõem

uma parte da unidade subjacente; esse fato poderia estar atestan-
do um caracter gradacional. entre os dois conjuntos litotógicos:

b) Aparentemente numa posição estrutural basal e acima dos

Ouartzitos Verdes na fazenda Pedra Furada, identifica-se em poços

para água e "barreirosrr um pacote pecul-iar de xistos (xlstos rÍt-
micos) com bandamento muito regut-ar de espessura mil.imétrica a

submilinétrica.
c) Em seguida aparece um pacote relativamente espesso de metar

cóseos (em torno de 30,0 m de espessura verdadeira) com bandamen-

to diferenciado (?), de observação imediata em amostra de mão.

d) Sobrepostos aos metarcóseos ocorrem xistos con granada e

epidoto, que afloram por toda a encostâ d.a Sèrra do Bonifác.io.

e) camadas básicas e xistos metasedimentare s fecham a sequên-
cia para oeste da " bacia-cogume.l-o de Nossa sênhora de Lourdes";
pe,la mì-neralogia expressa, as rochas básicas devem representar
nrais calcãrios mistos do que protolitos tufáceos.
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4.2 - Parte Norte da Área

o levantamento da distribuicão (e empijl-hamento) das litologias
existentes na rrparte norte " da área condiz mais com um traba:l-ho
de esca.la situada entre I:100.?00 e l:250.000. Isso porque as in-
formações não cobrem homogencamente o setor em destaque (foram
feitos três perfis distando um do outro em média 12 km).

Em linhas gerais o guadro que surge quanto ao empilhamento m'o s

tra quartzitos corre.l-atos da Formação Santa Cruz colocados sobre
um embasamento gnái ss ico-migmàtítico, a exempì.o dos afloramentos na

face norte da Serra do ,Japão; sobre a dLta formação vêm pelì.tos
"lato sensu", com intercatações diversas.

Para não alongar em demasia o texto, ao invés de descrever Ii-
tera:l,mente todos os perfis, anexa-se dois cortes geotógicos cor-
respondentes aos perfis extremos, orienta], e ocidental (F,igura
loa e b, respect-ivamente ) .

O perf-i]. Ioa começa a NE da fazenda Japão (fazenda Japão-Santa
Cruå). Ele tem uns onze qui,l.ômetros de comprimento e só a parte
inicial expõe bons af J-oramentos.

O outro perfÍ1 desenhado (Fi.gura lQb), Bata].ha-Ri.acho Jacobina,
exibe xistos e gnaisses pelitì-cos, observando-se com nitidez que
a norte de Cajá, os gnaisses vêm a ser as lito,togias dominantes.

O terceiro perfil (ao l.ongo do Rio traipú) faz-se notar por d.u

as particu-laridades :

a) a fol.iação regi.onal. ostenta invariave jì-mente mergu,l-hos para
N-NW, com zonas de milonitos e pseudotaqui litos subconcordantes
ou não (inftuência da zona de cisa.l-hamento de Jacaré dos Ho

mens ?) ei

b) no trecho domínam xistos com cianita desde o povoado Serra
das Mãos (onde aparecem os quartzitos da Formação Sant.a Cruz) até
próximo de !'azenda Nova, a partir do qual. para norte rareÍam os
xistos, passando a dominar gnaisses pel.ítÍcos, al-guns com f ibro,l-i
ta.

Rochas bandadas, com al.ternância de camadas arenosas e camadas
pel.íticas surgem ao su.l- de Serra das Mãos ( es trutural.mente sobre
a Formação Santa Cruz), o que parece atestar a ocorrênci.a de meta
ritmitos nesse setor e a extensão para norte da Unj.dade Metasedi-
mentos Bandados.
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II - As Rochas Graníticas

Muito embora o magmatismo gran-itico não seja uma feição de des

taque na área, esse t.ipo de manifestação encontra-se sob a forma
de "stocks" nos timites da " bac"ia-cogumelo de Lourdes'r e próximo
de Propriá (fora ci¿ área). Outras ocorrências são de pequenas di-
mensões para represenÈação cartográfica: sol-eiras ? e corpos con-
cordantes decamétricos.

A ênfase nesse estudo foi dirigida apenas aos corpos cartogra-
fáveis que aparecem no setor acima mencionado ou nas suas proximi
dades (vide mapa geológico). Os corpos têm atributos em comum, o
que permite agrupa-l.os dentro de uma mesma suite:

a) coloração c,lara e presença mais ou menos constante de musco

vita varietal, além de biotita obrigatória (petrograf ,i-camen{e são
granitos 3A e 38) e;

b) aspecto muito homogêneo e puro, não obstante possam ter xe-
nó.1-itos dos metasedimentos encaixantes ou carregar enclaves I'sur-
m.icáceos " .

Tanto o corpo que fica a norte de T,ourdes (entre essa cidade e

Gararú) , quanto o situado a leste da cidade, que é seccionado pe-
Lo Río São Francisco, registram por meio da fol-iação principail- o
evento F2 das encaixantes. O segundo desses corpos possui um fá,-
cies à biotita, cuja fol-iação principal está truncada de forma
c.l.ara por uma clivage* S y2 equivalente ? a s4 das encaixantes.

Feições microscópicas observadas nessas rochas, como grãos e

agregados discóides de quartzo e j.ntercresc imentos de muscovita
s"i.n- S 

"¡ 1 a,[érn da or,ie tação de forma de outros minerais, com

provam f ,l.uxo no estado sól. j.do.

Já o corpo próxi.mo de Lourdes é mai.s isotrópico e parece cor-
responder a uma manifestação tardia, embo¡a em al.guns afJoramen-
tos uma ì.ineação de quartzo al.ongado tenha s"ido anotada. De gual-
quer forma, os corpos menc j.onados atestam um evento cJ-aramente as
sociado no tempo à fase de dobramento F2.

Registra-se ainda uma associação de diques graníticos de co.l o-
ração cinza, pì.ano-axial. para dobras F, (granitóides sin- Fn), a

NW de Porto Rea.l. do Coì.égio, Essas rochas seriam eguivat.entes dos
granitos porf irÍti.cos que afloram na BR-11.0:ì. a norte de Propriá,
alcancados muÍto fracamente por F4.
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Portanto, cronotectonicamente distingue-se pel-o menos três ti-

pos ile manifestações graníticas na área investigada' a mais impor

tante (em volume ) vinculando-se à deformação principal F2 que

atingiu as suPracrustais.
A datação de F2 (e do metamorfismo associado) tão importantes

é ainda uma questão em debate por causa da insuficiência dos da-

dos grocronológicos.
Há datações nb-Sr (isócrona de referência) (Brito Neves & cor-

dani, 1973) que assinal.am para a fase principa-ì- de nretamorfismo

uma idade de 650 t 20 m..4.

Exíste uma ísócrona verdadeira para todo o sistema de dobramen

tos, de .um leuco-granito tardi a pós-tectônico do Domínio Poço Re

dondo (Davison & santos, 1.989). A idade 600 I 23 m'a' encontrada

corresponderia a cristalização do magma'

Ainda de acordo com os autores (com base numa única amostra de

granodiorito do mesmo afloramento), os dados indicam gue haveria

peguena diferença entre a colocação dos granitóides sin e pós-tec

tônicos. Se assim for, a idade dos movimentos tectônicos princi-
pais e do metamorfismo na área invest,igada é da ordem de 620-580

m.a.
Finalizando' rePorta-se gue o estudo geoquímico prel'iminar de-

senvolvido Pe:l.o autor com os corpos pré- a sin- Fr, demonstrou'

além da natureza câl.co-alcal ina, uma origem (fusão) a partir de

fonie rica em granad.a para os mesmos' Ademais, foi verificado que

a assinatura dos TR desses corpos é idêntica às assinaturas dos

pl.utões colocados em bacias de "back-arc" '
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capítul.o 5: LITOGEOQUÍMICA DOS MATERIÀIS II,IETASEDIMENTARES

5.1 - Estudo dos El.ementos Traços (Exceto os Terras Raras)

5.1..-t - Feições Geoquímlcas Gerais /Clas si ficação Ouímica das Lito
log ias

O estudo agora iniciado deve ser encarado como de natureza pre
liminar, haja vista o número reduz-ldo de anátises para cada tipo
litológico (unidades lvletasedimentos Bandados, Xistoa e Gnaisses
Pelíticos Indiferenciados e Xistos Peliticos Intermediários ) .

Isso decorreu pela fatta de um laboratório aProPriado na UFPE

para desenvolver o traba-lho analítico, tendo-se assím de recorrer
a laboratórios particu:l.ares a custos muito elevados.

A fim de testar a confiabilidade dos dados analíticos (tabelas
I e 2),' foi feita inicíalmente uma comparação dos mesmos com uma

,lista de valores mêdios de distribuição de elementos traços em

xistos e gnaisses compilados da literatura por Rosl.er & Beuge
(1983).

Embora hajam diferenças em ret.ação aos valores de referência,
como será mostrado abaixor elas parecem estar ligadas a fatores
intrínsecos ã cornposição original das rochas e não a métodos de

determinação ou a transformações metamórficas.
Na Unidade Metasedj.mentos Bandados foram analisados os metarit

mitos e xistos pelíticos (vide a Tabela l).
Ocorrem discrepâncias entre os dados anal.Íticos dos metaritmi-

tos e os val-ores referenciais para elementos como P, Y e Zt,
aqui destacados por serem tidos por al.guns autores como "ímóveÍs"
(Holland & winchester, ,1983). As discrepâncias eram de esperar
tendo em vista a heterogeneidade dos metaritmitos, rochas com ca-
madas arenosas e camadas pelÍticas al.ternantes.

O termo I'e:ì.ementos imóveis" não pode ser tomado no seu sentido
l.iteral. Há abundante exempl.ificação de que a mobilidade dos el.e-
mentos durante o metamorfismo é mais a regra do que a exceção. Os

eJ.ementos al.udidos em condições normais de meÈamorfismo são ape-
nas menos móveis do que os demais.

Em reì.ação aos xistos pel.Íticos da mesma unidade, existem simi
jì,aridades com os mica-xistos de referência para al.guns elementos.
Por exempl.o, i = 34 ppm nos xistos amostrados. resultado igual
uo .rr.i-ot de 34 ppm da ,l.i.sta de Rosl.er & Beuge (oP. cit. ) .



Ba 420

Co 14

Cr 76

La 52

Nb 26

N1 48

Pb

Rb 8Z

Sc l-1

Sr 239

V L¿O

Y58
Zx 400

rfR-02 tfR-05 MR-08 MR-46.1 tfR-59.1

360 1.050 770 590

25 23* 30 30

140 L92 96 140

23 44t 24 30

34 40 30 32

77 r44 72 82

78 r40 89 97

27 26* 31 23

160 160 7ù 190

L54 181* 188 I74
7L 36. 58 75

220 400 320 230

TAAELA 1 - ETÞÍENTOS TRAçOS BI ROCtsA

ÞrR-59.2 lfR-108

500 580

22 26

88 IT2

23 22

26 32

82 84

tfR-153 ¡fR-155

520 540

15* 19*

96 92

15* 8*

32 (20)

73 79

86 96

]6* z2r<

240 130

T29r, L54t

33 33

270 260

Cifras com asterlscos (*) - Laboratórlos da B. P. Mínelação Ltda.
De MR-02 a MR-155 (9ê coluna) = Unldade I'fetasedlmentos Bandados
Amostras MR-08, MR-153 e MR-155, xlstos pelltlcos; demais, EetalitniÈos
Quatro últíEas colunas - Uûldade Xlstos e Gnalsses Pelftlcos Ind.lferenciados

49 7)-

19 23

170 r70

]-66 88

58 56

270 230

ÙfR-32 lfR-Il7 l4R-119 MR-140

940

82

34

20

22

200

19

96

104

60

190

1.010

L44
to

48

142

420 630

23 16

210 L20

22 18

36 34

84 33

140 130 84

33 20 L7

420 420 320

L97 154 67

47 73 69

320 290 380

P



TAsELA 2 - ELH'ÍENTOS TRAçOS EM ROCEA

ìfR-148 r{R-239 }rR-243 MR-245 }rR-246 MR-250 rfR-64 MR-68 }4R-85 ÌfR-159 MR-175A }.fR-176 trR-177

Ba

Co

Cr

l.a

Nb

NI

Pb

Rb

Sc

Sr

v

Y

Zt

910 610

r8 30

r24 L24

29 32

24 28

62 110

130 98

(s) 16

260 r30

94 184

29 64

250 300

680

26

104

26

24

104

79

24

73

L94

46

280

530

20

88

23

24

60

57

18

100

L66

54

360

770

22

LOz

4L

28

72

110

22

110

188

62

340

530

18

82

2I
28

11

89

15

180

196

46

280

545* 1960 480 410 460

38* LO2 t_08 106 92

2I* 261 38* Zztt 7*

- 34 (20) (20) 28

25t 80 84 84 58

- 130 L20 110 93

L4t 15* 18* 20), !6t
116't 230 150 180 LzO

85* 75* L28tt 118* 108*

32 25 32 37 32

zOOt zLO 340 400 37O

Cifras corn asÈerj.scos (*) Laboratórlos da B. P. ì4ineração !tda.
Ðe MR-148 a MR-250 (6ê coluna) = Ijntdade Xlstos e Gnaísses Pelíticos Indlferenclados
De ÈfR- 64 a þß-L77 = Unidade Xlstos Pelftlcos Interuediários

410 760

l-14 r52

9* \2r,

38 24

79 98

100 r20

19* 20*

130 150

!z3t L27rt

32 31

340 300

N



43

A outra unidade comparada (Xistos e Gna.tsses pelítlcos Indife-
renciados) mostra para o P semelhança com os valores referenciaLs.
Para o Y e para o zr as rochas dla área têm comumente valores mal-g

elevados. Nesse caso, a abundância ma.ls alta poderia em prlncÍpio
ser atribuída aÈé a um enrlquecimento orlglnal das litologlas e

não a modificações Posteriores.
Depois disso, passa-se a discutlr a cl.assLflcação das rochas

com base na abundância dos elementos traços. A aplicação desse ti-
po de estudo para rochas metasedimentares algumas vêzes Permite
chegar à composiçãö oríg.ina.l- das mesmas.

Classificações quimicas de rochas sedimentares podem ser basea

das nos el.ementos LIL (large-ion -lithophile elements), K, Rb, Ba,

Sr, TR leves etc. Esses elementos têm por hábito migrar com certa
facilidade durante o metamorfismor o que ê inconveniente no estu-
do da composição dos protolitos sedimentares.

Costuma-se justificar seu emPrego através de premissas tais co

mo: de que e,l-es seriam trapeados nos componentes micáceos e perma

neceriam no sistema rochoso mesmo após o metamorfismo (F-loyd et
a-l., 1989) .

A locação das análises das várias litologias,/ unidades no dla-
grama Sr X Ba, Figura l!, indica que:

a) as rochas das unidades Metasedimentos Bandados e xlstos Pe-

-líticos rntermediários representam' na origem, argllitos ou grau-

vacas, sendo que os Pontos da segunda unid¿rde estão mais restri-
tos ao campo dos argil.ltos, coniordando com os levantamentos no

terreno ei

bi as rochas da unidade Xistos e Gnaisses Pelíticos Indiferen-
ciados (parte norte da área) exibem díspersão entre os campos dos

arg-ilitos e o campo das grauvacas.
Uma outra forma de atacar o problema e resolver as dúvidas sur

gidas com o emprego do diagrama Sr X Ba foi a utilização de "ele-
mentos im6ve-is" (diagrama Tio2 X Ni, Figura 12). Além de ser ma'i-s

confiável, el.e permite discriminar sedimentos maturos de sedimen-

tos imaturos (gr.auvacas magmatogênicas) . observa-se que a maior
parte das análises cai no campo das rochas maturas, argilitos, ou

misturas de argítitos e arenitos, fazendo crer a importância se-
cundárla no segmento trabalhado de sedimentos do tipo grauvaca.
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Isso pode ser aceito nas discussões das páginas seguintes, por

que o sequndo diagrama é embasado em eJ.ementos menos móveis e des

se modo ref.l-eti-ria composições mais próximas das originais'
Por outro lado, sabe-se que o Sr, um dos elementos do diagrama

anterior {Figura 1.-1.) , aumenta nos sistemas sedimentares desde o

estágio cla sedj.mentação até a transformação em xistos e gnai sses

(Rosler & Beuge, 1983).
Ainda por cima, o estudo petrográfico, pelo menos das l-ito'l'o-

gias de grau metamórfico moderado (I"letasedimentos Bandados e Xis-
tos pelíticos Intermediários), não evidenciou características de

rochas grauváquicas, conìo fragmentos (c.Lastos) de rochas ou de fel-

dspatos.

5.J..2 - Ambiente tectõnico de Sedimentação

Não é de hoje que pesquisadores vem usando a geoquímica de are

nitos para identificar os ambientes tectônicos de sequências sed!

mentares.
Bhatia (1983) e Bhatia & Crook (.1986), pioneiros nesse ti.po de

abordagem, têm traba.l.hado com os e.l.ementos maiores e com os eJ-e-

mentos traços de arenitos e grauvacas do Paleoz6íco da AustráIia,
chegando a resultados promissores de apreciação corrente na -l.ite-
ratura.

Os clados da presente investigação, eñ alguns dos diagramas de

Bhatia & Crook (op. cit.), a exemplo de Tí/zr X La/Sc e V x Sc,

sugerem deposição em bacia adjacente a arco magmát.i-co continenta.l-.

Co¡tudo, pel.o fato da cJ.assi-ficação quimica discutida anterior
mente co.ì.ocar em dúvida a ocorrênci-a de grauvacas no segmento in-
vestigado, o presente autor preferiu não .'l.evar em conta tai-s re-
su.l.tados.

Isso foj. adotado apesar da semel.hança das anál.ises quími-cas de

metasedimentos da Fai-xa Sul.-Al agoana com os dados dos autores su-

pramencionados; essa opção nem sempre ê a seguida pel.os pesquisa-

dores
A.l.ém do mais, Wi.nchester & yrax (1.989) ' na pesquisa .levada a ca

bo com o Grupo Erri s (Neo-Proterozóico, Ir.l.anda), chegaram a conc-l-u-

são <1e gue, ",¡ 5¿sias ensiá-l.icas (caso estudado l-á), os teores de

Si-O2 de metasedimentos têm que ser .l.evados em consideração nos es
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tudos com a utitização dos diagramas de Bhatia (f983), caso não

se queiram obter f alsos resu,l-tados.
Tendo em vista essas considerações, procurou-se na literatura

trabalhos que usassem materia.is diferentes de grauvacas, bem co-
mo, diagramas que fossem d.e construção e princípios diferentes
dos mencionados.

Winchester 5, Max (19891 propuseram o uso de "aranhogramas"
e tomar para comparação "mudstones" de ambiência tectõnica conhe-
cida.

Três tipos de ambientes tectônicos mais importantes foram re-
conhecidos por Whinchester & I'lax (op. cit.), e muito embora es-
se número seja pobre, face aos que hoje a l-iteratura reconhece e

caracteriza (Miall, 1984), a trilogia em questão é suficiente pa
ra os propós,itos dessa pesguisa.

Esses tipos são abaixo descritos, expondo-se em seguida a com-
paração dos dados da ãrea com os mesmos:

a) arcos de itha oceãnicos-as curvas assina,lam forte esgota-
mento em muj,tos dos el.ementos LIL, o que dã corno resultado uma

curva gera.l com gradiente positivo

b) arcos de il.ha cuntinentais & margens continentais ati-
vas-os e.l.ementos têm teores mais altos do que nos ambientes de

arcos de i,l,ha oceânicos e o traçado resu:l-tante é grosse iramente
ascendente (gradiente positivo) ' com uma quebra na metade da se-
quência de el.ementos e;

c) margens passivas-o conjunto de linhas mostra-se nivel.ado
em torno de l-r0, enquanto såo visÍveis anomalias para Sr, P e Ti
não bem entendidas.

As curvas de amostras das unidades Metasedimentos Bandados e

Xistos e Gnaisses Pe.l.iticos Indi ferenciados , confrontadas com as
curvas padrões dos autores supracitados (norma,t-ização com PACS),

Figura :1.3, mostram semel.hanças com os arcos oceânicos e com os ar
cos continentais, por causa de suas tendências ascendentes.

Ademai.s, essas curvas apresentam um empobrecimento na parte
dos LIL bastante compatÍveì. com o empobrecimento da curva padrão
para os arcos continentais.
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5.2 - Elementos Terras Raras

5.2.I - Feições Geoquimicas Gerais das Unldades

os teores dos elementos Terras Raras de amostras das unidades

Metasedimentos Bandados e Xistos e Gnaisses Pel-íticos Indiferen-
ciados, únicas a serem anal-isadas, estão expostos na Tabela 3'

Antes de se descrever as característlcas geoqulmicas gerais

das unidades, apresenta-se uma revisão da literatura sobre a mobi

l_idade dos TR durante o metamorfismo. A importância desse assunto

dispensa maiores j ustificativas .

Rosler & Beuge (,1,983) demonstram que apesar dos teores TR de

folhe.lhos decrescerem com o aumento do grau de metamorfismo, isso

não se faz a taxas muito fortes.
Bhatia (Igg5) af irma que muitos estudos documentam a insignifi

cante mobilidade dos TR no metamorfismo, desde que não seja atin-
gida a fãcies granulito.

Figueíredo (1986) diz que na maioria das regiões com rochas me

tamórficas, os padrões de TR normalizadas se assemelham ora às

distribuições das rochas sedimentares, ora ãs das rochas Ígneas,

de modo que esses dois processos maiores é gue na verdade definem

os padrões a serem obtidos.
É então tevando em consideração esses tlabalhos, testemunhos

da pouca mobilidade dos TR no metamorfismo, que se inicia o estu-
do das caracteristicas químicas das rochasi só adiante, debate-se

a natureza das áreas de proveniência, bem como, os ambientes tec-
tônicos de sedimentação.

As curvas norma]-izadas por condritos (valores para normaliza-

ção de Evensen et. al., 1978) exibem enriquecinento dos TRL (ter-
ras leves) em re jl.ação aos TRP (terras raras Pesadas), figuras
,l-4 e -1.5, indicando um fractonamento marcante (La/Lu = 48 - 'l'47) en

tre os dois gruPos de e:l.ementos.

Floyd et al. (.1.989) encontraram para metasedimentos do Grupo

Loch Maree (Lewisian, NW da Escócia) razões Lallu de 60 até 120,

comparáveis com valores cal,culados para os metasedi.menLos da área,

conforme se mostra a seguir: unj-dade Metasedimentos Bandados,

LalLu varia de 57 a I47; Uni,dades Xistos e Gnaisses Pel-Íticos In-
diferenc-iados, LalI.u vai de 48 até um máximo de 'l23'

contudo, o índice mai.s usado peì.á l.iteratura Para quantlficar



TABEI¿, 3 - ELE,ÍENTOS TERRAS RAÌAS B.{ ROCHA

ìlR-02 ¡lR-05 MR-46.1 MR-59.1 t{R-59.2 MR-108 r.fR-32 tfR-119 MR-140 }fR-148 MR-239 tfR-243 MR-245 UR-246

La 53,03 23,IL 24,70 30,11 23,30 22,18 33,75 22,46 18,29 29,49 3I,74 25,65 23,36 4L,26

Ce 101,10 43,05 59,37 56,92 5L'24 45,51 70,90 42,66 62,68 50,80 67,68 58,04 57,65 91,70

P!

Nd 50,42 25,29 26,16 30,61 27,72 26,Lr. 32,t8 25,51 18,49 31,SS 31,84 28,90 26,42 42,05

Sn 8,65 5'44 5,37 6'54 7,70 5'63 6,40 5'LZ 4,24 6,29 5,96 6,24 5,50 8,76
Eu 1,63 L,ll 1'19 L'32 1,31 I,).4 1,16 1,07 7,02 !,27 1,38 1,05 L,L7 1,63

fr 6,39 4,60 4,L6 5,67 5,13 4,86 3,90 3,89 3,94 5,2t 4,67 s,20 4,37 7,29

Td

Dy 6,05 3,63 5,13 5'L2 5,09 3,72 4,33 2,Og 3,96 3,88 4,46 5,1ó 4,46 7,6L
Ho 1,28 0,7? 1,14 1,06 L,Lz 0,79 0,75 0,35 0,85 0,74 0,87 1,16 0,90 L,57
Er 3,29 2,20 3,I2 3,11 3,13 2,24 2,38 0,89 2,56 2,04 2,35 3,49 2,54 4,44
Ib
Yb 2,69 '2,53 3,09 3,11 3,04 2,33 2,77 0,86 2,97 L,gz 2,28 3,59 2,62 4,60
Lu 0,36 0,31 0,42 0,37 0,43 0,32 O,42 0,11 0,38 0,24 0,28 0,48 0,35 0,63

x 243,89 112,06 L33,25 L43,94 L29,2L LL4,83 L60,49 105,11 119,38 ]-33,43 153,51 138,96 L29,34 2LL,54

De

De

MR-02 a UR-108 (69 coluna) = Uûtdade lfetasedimentos Bandados, nerarltû1tos
MR-32 a lß-246 = Unldade Xistos e Gnalsses pelltlcos Indlferenciados
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o fracíonamento dos fnf, em re,lação aos TRP não é f,a/f,ui usam-se

dois outros parâmetros, La/Yb ou sua forma normalizada LaN/YbN'

Em relação a primeira d.essas razões, as unídades amostradas apre-

sentam valores de 7rB - Ig rT e de 612 até 1514, respectivamente,

os quais estão dentro dos limites de variação dados a conhecer pe

la literatura.
uma outra feição de destaque nas curvas normalizadas Por con-

dritos é a anomalla negativa de Eu. A anomalia aParece em todas

as amostras e as razões Eu/Eu* mostram como resultados m6dios:

unidade Metasedimentos Bandados, Eu/Eu* = 0,68i Unidade xistos e

Gnaisses Pel.íticos lndiferenciados Eu/Eu* = O,7O'

Cifras comparáveis obtidas de trabalhos mais ou menos referen-
ciais são: a) grauvacas paleozóicas da Austrátia (Bhatia' 1985) '
Eu/Eu*=0,66-1,04eb)médiasdefolhethosdeidadepós-argue-
ana, incluindo PA.AS, NASC e DS, (Taylor & ltcl,ennan, 1985) ' Eu/Eu*

= 0'66 - 0,70.
A anoma-l,i,a negativa de Eu em sedimentos é considerada quase

que consensualment.e, uma indicação de mudança eplsódica sofrida
pela crosta continental no final do Arqueanot quando teria passa-

do a conter vo,l-umosos corPos de granitos potássicos (Figueiredo'

1986; McLennan et al., 1979¡ lrlcl,ennan & Tay:l'or' :l'982 etc )'

5.2.2 - Natureza da Área FonÈe

A discussão agora encetada toma Por base algumas curvas norma-

-lizadas por condritos, descritas no item anterior' e curvas norma

l.izadas por PAAS (vajl.ores para normalização de Taylor & Mclennan'

op.cit.).Asigl.aPA.ASrefere-seaopadrão.'Post-ArcheanAverage
Austra:l..ian Sha]'e " .

De ,início, comparam-se as distribuições normail'izadas por con-

dritos com a:l-glrmas curvas referenciais, a saber: fo] helhos pós-ar

queanos e envol.tórias para riolitos e andesitos cal'co-a]'cal'inos '
Figura 1.6 .

Exceto por uma curva da Unidade Xistos e Gnaisses Pel-íticos In

diferenciados, l,lR-119, que evidencia um fracionamento anômal-o dos

TRL em re].ação aos TRP' todas as demais se organizam em padrões

regul.ares, com empobrecimento das TRP'

Em rel.acão às curvas aPostas para comparação' observa-se que:
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à) as rochas agrupam-se de acordo com a assínatura dos folhelhos
pós-arqueanos e b) e-las situam-se acima da envo.l-tória Para os rio
litos cal.co-alcalinos no segmento dos TRL, embora coincidam no ra
mo das TP.P.

Vê-se incl.usive que a curva referente aos folhelhos pós-arquea.

nos (amostra da crosta continental) exibe compoltamento simi'lar
face ao campo dos riolitos calco-al.calinos .

Por outro .t-ado, a ocorrência da anomalia de Eu demonstra a não

contribuição de material igneo vindo do manto ou de seus deriva-
dos como MORB e basaltos e ändes itos de arco de i,l-ha (Tayl.or &

Mclennan, ;1.985).

Frente a esse comportamento, a interpretação que ocorre é a de

que as rochas da Faixa Sul-Alagoana teriam provindo não do intem-
perismo, transporte e deposição de detritos vulcânícos de arco ma

gmático, mas predominantemente da erosão de rochas da crosta con-
tinental, como granitóides, gnaisses, xistos etc.

No outro diagrama (Figura 1-71 , a conduta para as mesmas amos-

tras é bem regular e "centraJ-,izada" ao ]-ongo da razão amostra/
PAÀS igual a ,1 , 0, com uma discreta anomaì-ia positiva para o Eu.

Essas características correspondem ao que se devería esperar Para
rochas crustais ác,idas.

Conclui-se ainda desse úl.timo diagrama, tendo em vista que o
empobrecimento das tRI, não é forte, a Pouca inftuência de materi-
ais básicos na composíção dos sedimentos.

5.2.3 - Ãmbiente Tectônico de Sedimentação

A discussão que segue é feita
(l-985) que usou a]-ém de grauvacas,
finos na determinação de ambientes
t.rál.ia.

Shimizu & Masuda (1.977) (apud Bhatia, op. cit.) notaram que a
forte anomaì.ia negativa de Ce, nas curvas normal,izadas por conilri
tos, é típica de radio.l.aritos de mar aberto, estando ausente em

pl.ataformas continentais e bacj as margÍ.nais.
Na Suite Tamworth (Pal.eozóico da Austrá:l.ia), a anomaìl-ia para o

Ce foi reJ.aci.onada ao ambi.ente tectôni.co, considerado como de mar
aberto, defronte a um arco magmático.

em cima do trabalho de Bhatia
também argiì-itos e materiais
tectônicos para rochas da Aus-
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Nas curvas do presente trabal ho, f iguras -l-4 e 1.5 (parcial.mente

discutidas antes), não se observa quaì-quer tipo de anomall ia para o

eJ-emento em gue stão .

Algumas vezes, esse comportamento é expl-icado pela suPosta fa;l'

ta de equiì-íbrio entre os sedimentos e a água do mar na área de

deposição (Figueiredo' j-986) .

o autor não acha a expl_icação acima como suficientemente con-

vincente. Teria de haver condições muito especiais dentro de uma

bacia para isolar por um tempo prolongado a água do mar e os sedi

mentos adjacentes, até a f-itificação pe)-o menos'

I"luito provavel-mente, o fenômeno em discussão nas duas unidades

estudadas está ]-igado maÍs a natureza dos s-i-stemas deposicionais
(bacias próximas ao continente) do que propriamente à faìta de

equi,l.íbrio entre água e sedimentos.
À guisa de complementação, tenta-se pelo emprego das generaì-i-

zações de Bhatia (:1.985); debater os ambientes tectônicos adja-

centes à "bacia Sergipana" num contexto de tectônica de pì'acas'

os padrões de TR tanto para grauvacas como para argi'l-itos são

muito próxinos entle si na conformação geral para cada ambiente

estudado, nos exemplos australianos.
ora, se isso puder ser general\zado, não se estará incorrendo'

em erro absurdo ao empregar para sedimentos finos os índices e pa

rãmetros definidos pelas razões entre e:l.ementos que foram criados
para o estudo d.e grauvacas.

Do cotejo entre os dados da Faixa Su].-Alagoana e o quadro de

,'parâmetros de discriminação entre ambientes" Bhatia (op...,cit..). su¡
gem opções que excluem os ambíentes intra-oceânícos e margens pas

sivas, conforme mostrado abaixo.

a) Razão LalYb-As médias de 9 
' 
0 e de -l-0,2 respectivamente pa-

ra as unid.ades Metasedimentos Bandados e Xistos e Gnaisses Pelíti
cos Indiferenciados são compátíveis com ambiente tectônico do ti-
po arco de i lha continenta:I. .

b) Razão somatório TRL/somatório TRP-Os valores médios de 8'0
e de 8r0 para as duas unidades citadas são coerentes com qual-quer

um dos ambientes seguintes, arco de ilha continental, margem An-

dina ou margem passiva, mas elimina arco de ilha oceânico.

c) Razão Eu/Eu*-As médias de 0r7 e de 0,7 para as unldades
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al,udidas, de novo são típicas de ambiente tectônico do tiPo arco
de ilha continental..

o estudo que foi desenvojl-vido visando a pesquisa dos ambientes
tectônicos (e áreas fontes) mostra uma razoåvell- coerência nos re-
su,ltados obtidos.

Repetidamente, os resultados estão a apontar que os sedimentos
foram depositados numa bacia. adjacente a um arco magmátíco, sendo

que arco magmático continental aparece com maior frequência nos

vários d.iagramas e parãmetros.
Arco magmático continenta,l- e margem Andina, que também surge

no estudo, são elementos de borda continenta:l-'semelhantes qua!
tÕ a situação tectônica e características gerais numa organização
com a interação de p]-acas (Quadro 2 e Fi.gura 1.8).

Arco intraoceânico como e].emento pretérito não atende aos re-
su.ltados encontrados. Tampouco, preenche os registros geológicos,
faltando na área o vu.i-canismo andesítico dos edif ícios fanerozói-
cos, e as grauvacas magmatogênicas básicas, por exempl-o.

A área fonte (provenance) seria de natureza predomi.nantemente
ácida, faì-tando os elementos para dist-inguir entre um vu.l.canismo
ácido calco-atcalino áe rochas da crosta continental antiga.

As informações geol-ógicas disponíveis, indicando na parte nor-
te do Sistema Sergipano uma crosta continental- antiga, na opinião
do autor vêm de encontro às informações litogeoquímicas , embora

não conc.l.us ivamente , da existência de um arco de ilha formado em

crosta continentaÌ ainda na fase de abertura (?) na borda da Ba-
cia Sergipana.
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capítul.o 6: cEoLoGrA ESTRUTURÀL

6.1 - Estudo dos Dobramentos Superpostos

A descrição dos dobramentos superpostos é feita em seguida pe-

los vários setores em que foi dividida a ãrea -investigada (Figu-

ra 19). Esse procedimento está de acordo com Hopgood (1980) r guê

defende como passo inicial. no estudo de áreas compJ.exas o estabe-
lecimento de "sucessõeg locaisrr de dobramentos.

6.1.1 - Setor Escorial-Canhoba-São Brás

Fase de Dobramento Fl

Tanto nesse setor quanto na parte da área'que fica a oeste da

"bac ia-cogume I.o de Nossa Senhora de Lourdest, além de um bandamen

to conspícuo, que é a estrutura p-ì-anar principal dos afJ'oramentos,

aparecem, ainda que menos comumente. dobras intrafoliaisr como as

mais antigas estruturas deformacionais a manifestar-se'
As caracterÍsticas desse bandamento, aba-ixo discriminadas, as-

seguram para o mesmo uma origem sedimentar. Isto é, trata-se da

estratificacão so que foi tota:l-mente transposta para a orientação
de Sr.

a) Ete è uma estrutura assimétrica, de espessura e composição

d,iferentes na direção transversal, podendo-se acompanhar as ban-

das, camadas e lãminas na terminologia e st-ratigráf ica, por decíme

tros ou metros ao J.ongo do comprimento.

b) As canadas e lâminas não exibem estrutura anastomosada,

embora ãs vêzes elas terminem em cunha. Esse fato ê uma prtmetra
indicação de que para:l.e]-amente ã estratlfícação há-uma xistosida-
de ou foliação '

c) As mudanças de composição são monótonas no exame de campo'

sobre s saind.o- se na aparência uma simp).es dicotomia banda escura
(petítica) e banda cl.ara; estudos de seção del.gada, entretantot
ev-idenciam d.i. ferenças sutis de composição entre as camadas pel'íti
cas.

As dobras intrafori.ai.s mostram estil.o i-socl.ina]- ou apertado e

a foli.ação pl-ano-axíal associada é, como a1-udido acima, paral eì.a

ås camadas ou faixas de composíção.
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Tais dobras são raras e os Poucos exempl.ares estudados têm por

propriedades: foliação p:ì-ano-axial fina do tipo xistosidade contf
nua, nítido espessamento da zona de charneira e "enraizamentorr em

rel.ação ao bandamento SO, demonstrandø a transposição da estrutu-
ra planar sedimentar Para a superfícf-e axial de Fl, Fotogra-

fia 3.

Fase de Dobramento F2

Adicíonalmente ã estratificação SO//Sl, descrita antesr obser-

va-se em muit.os af loramentos, com ângul.o variáve'l- em re]-açãó a

aludida estratificação. mais facil-mente nas partes peIíticas' uma

xistosidade de fluxo na escala d.e amostra de mão (equ-ivale morfo-

Iogicamente à x,istosidade contÍnua de Borrada-ile et a1 ' ' 19821 '
Essa xistosidade ê pl,ano-axial para dobras que são desenhadas

pelo bandamento/ estrati ficação SO, observacão muito importante

porqueassegurahierarquiza-Ìacomodeumafasededobramentopos
terior à F.,. nel.ações de superposição adic-iona,is permitem co]-ocar

a mesma e as dobras correlatas na fase F2, Figura 20'

ÀolhonúS,estádefinidapelaor-ientaçãopreferencialdemi-
cas e por cristais e f itas de quartzo. Esses e].ementos envo.ì-vem

cristais mitimétricos de granada ou porfiroblastos desse mineral,
bem como, porfiroblastos centimétricos de cianita e de estaurolÍ-
ta, nas cercanias de Lagoa Comprida.

Adiante, no capítulo onde são tratadas as relações entre defor

mação e metamorfismo (evidências microscópicas), serão fornecidos

ma-is subsídios para a caracterização morfológ-ica de Sr'
À norte do setor em foco, 52 assume o papel principal dentre

as estruturas planares das rochas, transpondo então intei'ramente

para sua orientação todos os e].ementos geométricos já existentes.
Mesmo no setor Escori al-Canhoba-São Brás, as orientações de

s0//s1 versus s, não são muito d-i.ferentes, conforme se pode con-

ci-uir das observações de campo e de diagramas de sÍntese (Figu-

ra 21.1 : nesses os dois e.l-ementos tendem a cair nos mesmos quadran

tes, com baixos ângul.os de merguì.ho.

As dobras r., tomam para superf íci,e de forma (como acima cita-
do) a estratlficação SO e a ¡6l.iação parale'ì a Sl' O exame das zo-

nas de charneira F, expõe à vista como superfÍoie dobrada e crenu
lada (com Lupa) a fol.iação S.t.
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Exemplares completos de dobras F, são muLto raros, apesar de

se poder, com base no materiaJ. existente, chegar às caracterlsti-
cas principais do dobramento. Às dobras Fr, dão a conhecer perfll
al-Jertado ou ma-is aberto (ângulo apical entre 30-900) e charnei-
ràs arredondadas .

Os exemplares aqui. representados, Figura 22, ostentam espessa-
mento pronunciado das zonas de charneira. Os estratos arenosos
(melhor definidos) e os estratos pelíticos tornam-se progressiva-
mente mais estreitos, mas não chegam a romper-se

As estruturas lineares geradas durante F2 foram linhas de ch¡ir
neira, lineações de intersecção de S, no bandamento S0//Sl. e uma

lineação mineral de biotita, mais estatÍstica que índivl-dua,l.. Es-
sa lineação parece ter sido gerada pela. reorientação mècânica de
porfirob,lastos <le biotita já existentes durante F2.

Fase de Dobramento F4

Provi soríamente r correlaciona-se a fase agora enfocada com uma

fase de dobramento que aparece no setor da "bacia-cogumelo de Nos

sa Senhora de L,ourdesr', e que regionalmente corresPonderia ã qua¡
ta fase de dobramento que atingiu a cobertura deformada.

Ela pontifica em vários afì-oramentos por intermédio de dobras
e estruturas contemporâneas, embora seja mais frequente e tÍpica
a ocorrência de uma cl-ivagem espaçada. com crescimento ou reorien
tação de biotitas.

Prôximo a Sampaio (2,2 km a N-Nw de Porto Rea,l do cotégio), oþ

servam-se na poslção plano axial de dobras Fn diques graníticos
de coloração cinzä, na direção NNE-ssw. Em geral essas rochas gra
nÍticas têm granul-ação f -ina, mas megacristais ísolados de fe-ldspa
to são também encontrados.

Quanto às dobras Fn, em Sarnpaio el.as mostram ânguJ-o apical va-
riável. e dÍscreto espessamento das zonas de charneira (figuras 23

e 241 .

Leque de cl.ivagem é uma feição genera:l.izadar con reorientação
de agregados de biotita em torno de "núcJ.eosrr de esfeno.
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6.il..2-Setor da "Bacia-Cogumelo de Nossa senhora de Lourdegil

Fase de Dobramento F2

A comprovação de que a follação principal do setor agora consi
derado ê a mesma estrutura s2 do setor Escorial-canhoba-são-nrás
provêm de observações no terreno e de estudos megascópl-co e mi-
croscópico de amostras petÍticas .

Dentre ""s." ob".rvações, destacam-se restos de uma xistosida-
de pretérita dentro de micról-itons sin- Frr dobras intrafoliais de

senhadas por uma xistosidade anteriior, granadas com uma foliaçã9
Si truncada Por 52 etc.

A expressão de S, é variável, aparecendo nas lÍtologias da Uni

dade Metasedimentos superiores bandamentos diferenciados, materla
].izados por leitos regulares e monótonos de espessura milimétrlca
(dicotomia bandas de mica x bandas de quartzo) . Nessas litol.o-
gias, os elementos estruturais gerados anteriormente estarl-am to-
ta:t.mente obl-iterados por processos de diferenciação metamórfica e

cresc-imento mineral sin- Fr.
Ao longo da estrada velha Lourdes-Gararú foram encontrados ele

mentos sugestivos de que esse trecho corta uma zona de charneíra

de uma dobra recumbente maior da fase Fr.
Essa zona estende-se por 4 ou 5 km, mas a estrutura não é visí

vel em mapa Por causa da postura .subhorizontal de 52. Argumentos

favoráveis a sua existência são: a) repetição de col'unas e

muLlions-B, por todo o trecho e b) ocorrência esporádica de do-

bras em.,M (isoclinais), em cujo intrado vê-se a foliação St crenu

Iada.

Fase de Dobramento F4

A fase agora considerada aparece bem a NNE da c-i'dade de Nossa

senhora de Lourdes, ao ì-ongo da estrada de Mangerona e adjacênci

as.
o trecho em questão corta transversa.l.mente a zona axial da sin

forme macroscópica (charneira norte), que por interferência com

uma das fases tard-ias, dá origem ã estrutura conspícua denomlnada

de " bacia-cogume l-o de Nossa Senhora de Lourdes".
o fato das estruturas F4 al.cançarem maior expressão exatamente

no trecho mencionado sugere que a sinforme macroscópica é. também
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uma dobra F4. Isso sem contar que as orientações das superflcies
axiais e xístosidade Sn tên a mesma direção que o traço axial- da

sinforme.
No terrenor são dlversos os efeitos atribuLdos ao dobramento

F4.

a) Inversão a norte de Mangerona do empilhamento titológico
sin- Fr; o empilhamento normal encontra-se a sul do povoado men-

cionado.

b) Dobras e crenulações que tomam s2 como elemento de forma,

Fotografia 4, incì-uindo-se como estruturas da mesma fase enfoca-
da c-livagens e x-istosidades.

c) Alterações l.ocais na postura da foliação principal Srr gue

de nergu.lhos fracos a moderados passa a mostrar empinamentos e mÈ

danças de orientaçäo.

Esboços de dobras Fn estão expostos na Figura 25. Duas feicões
de maior destague são visíveis: a) S, realçada por fitas de quart
zo e b) charneiras que tendem a ser ponteagudas.

Fase de Dobramento F5

Uma fase de dobramento posterior a Fnr de orientação constan-
te, é notada nos afloramentos a NNE do setor em questão.

Critérios de superposição mostram que ela recebe na hierarquia
regional a denominação de FU. Essa fase transcende ao setor consi
derado, tornando-se ao norte do Rio São Francisco o episódio in-
terferente mais conspÍcuo da sucessão regLonalr estando presente

no fechamento oeste da antiforme de Jirau do PoncLano.

Em geral a fo,l-iação F, não corporif ica crescimentos minerais,
sendo definida pelo aJ,j.nhamento de charneirag, f l.ancos de crenul-a-

ções e cì-ivagens espaçadas. Local-mente, e.l-a pode ser classificada
como crenu].ação gradacional, no sentido que empregaram Borradail'e
et al.. (:1.982), Fotografia 5.

As posturas de 55 e dos pì.anos axÍais F, são persistentes na

direção E-w, sem vergência definida.
A ju:l.gar pe.l.as medidas de SU e das J.-inhas de charneira L5 r o

dobramento é predominantemente do tipo hor'izontal normal'. Ocorrem

pequenas variações por conta de "kinks" e de outras deformações
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tardias .

As dobras F5 têm perfil multo variado, mesmo ao longo de uma

zona de charneira comum. Espessamento das charneLras não foi ob-
servado. Por outro lado, a orientação de minerai.s ao longo da su-
perfÍcie axial não é praxe, a não ser mecanicamente, denotando u¡n

evento em condlções de baixa temperatura.

6.1.3 - Setor Flanco da Antiforme de ,Jirau do Ponciano

Fases de Dobramento F2 e F5

Estão presentes nesse setor, com maior cl-areza, duas fases de

dobramento: F2, Fotografia 6, responsável pe,ta foliação principat
Sr, superfÍcie de forma regional, e, F5 que aparece muito forte,
dobrando. e crenu,lando a fol.iacão Sr.

rndicações de que para o norte do Rio' São Francisco S, viria a

constituir a estrutura planar dominante surgiram no setor da "ba-
c-i.a-cogume,l.o de Nossa Senhora de Lourdesrr.

A postura de 52 nos três setores até agora descritos, de bai-
xos mergulhos, juntamente com a constatação de dobras recumbentes
maiores coetâneas, insinua que a origem dessa foliação está -llga-
da a uma tectônica tangencial na fase de dobramento principal .

Multo provavelmente F2 corresponde ao fechamento da "bacia Sergi-
pana" por choque entre o Cráton do São Erancisco e o Maciço Per-
nambuco-AIagoas.

Os polos de S, em projeçãor. Eì.gura 26, al.ém de caracterizar
uma preferência pel.as posições centrai.s do diagrama (posturas sub

horizontais) , como acima a].udido, também indicam o registro de mc

dificações posteriores a sua formação.
Nesse particular são dl-gnos de nota: a) guirl-anda parcial de

polos de S, gerada por conta de dobramento macroscóp-ico F 4, com

ec = t¡oaow77ooNn e B = 
.20ols81ow 

e; b) gui.rl.anda de pol.os s, ori-
ginada pela fase Fr.

Ouanto aos registros de Frr e,l-es estão representadas por crenu
J.ações de S, r geração de uma cli.vagem zonall. ou discreta, bem co-
mo, por dobras métricas horizontais normais.

A cl.ivagem F5 tem notóri.a orientação em torno de E-w e vergên-
cia definida para SW (Figura 27). Med.icões de 52 nun¡a dobra métri-
ca (Figura 28) que af].ora a NE de Traipú, desenhada por gran-itói
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des brancos e xistos, indicam que a mesma tem geometria cllindri-
cai seus parâmetros são AC = ¡¡34on/78osE e B = -12olN56ow.

6.1.4 - Parte Norte da Área Investigada

Fases de Dobramento F, r Ft e Ft

Em todo o setor existem provas de gue a foliação principal é

S2r o gue demonstra de uma vez a regionalização dessa estrutura
pl.anar e a importãncía da segunda fase de deformação na estrutura
ção da Faixa Sul-Alagoana.

A foliação S, em váriog afloramentos do Rio Traipú å daaa peto

alinhamento de micas, quartzo e prismas de cianita (ci.anita de

cor cinza), e tambêm por exsudatos de quartzo de espessura mlli-
-centimétrica e comprimento deci.m6trJ.co, bem como, por "camadas"
de tit.ologias mais comPetentes, cálcio-s illcáticas r quartzitos e

granitóides, tudo paralel.izado.
A orientação regional de 52, exceto onde se fazem presentes es

truturas plicativas posteriores, é "trend" N-S e mergulhos médios

a fortes para Nw. Essa postura Parece concordar com a atitude da

zona de cisalhamento de Jacaré dos Homens (falha de Jacaré dos Ho

mens), estrutura por melo da qual o Maciço Pernambuco-Alagoas fol
jogado sobre a faixa de dobramento.

Superimpostas ã fase de dobrarnento F2 ocorrem pelo menos mais

dua.s fases de dobramento, hierarquizadas como F3 e l'5.
. A fase F3 é testemunhada por foliações ã biotlta (mesmo na au-

sência de dobras) ou local.mente por uma foliação de transposição
(foliacão Sr),_ ou ainda por meio de dobras contemporâneas.

HierarquÍzar as fol.iações posteríores ã S2 nesse setor é uma

tarefa del.icada. Isso acontece Porque o Pacote rochoso foi atingl
do também por fases tardias menos importantes e por clivagens es-
paçadas (pl-anos - c) de cisal-hamento, além das fases de dobramen-

t<) c itadas .

Dobras F3 foram observadas em af .l,oramentos dos rios lpanema e
Traipú. Tratam-se de estruturas apertadas (quando desenhadas por
granitóides) , c\jo ângul.o apical é da ordem de 45o. Também ocor-
rem dobras isocl.inais, com transposição de exsudatos de quartzo
para unra estrutura "en-éche jl-on".

o exame das zonas de charneiras mostra a presença de uma fol.ia
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ção plano-axial a biotita, mesmo nas partes granitóldes, indican-
do deformação em condíções termais moderadamente elevadas.

En geral essas dobras são assimêtricas do tipo s (vièão no sen
tido do cainento para tf), vergência essa que é persistente por to
to o trecho estudado e compatíve].. com o flanco inverso da antífor
me de Jirau do Ponciano.

Esse fato, bem como, as reÌações de superposJ-ção levantadas na

escala de afloramento, sugerem que a antiforme de Jirau do Poncia
no (excluida a parte de "trend" E-I{} é uma estrutura macroscópica
da fase Fr.

A fase F, tipifica-se pela ocorrência de dobras e crenuJ.ações
que se tornam mais proeminentes nas proxim,idades de Batalha e Ji-
rau do Ponciano (no segmento de "trendu E-W). A importância das
estruturas pl.icativas sobrepuja pois as planares e as lineares.

Padrão de interferência com as fases anteriores, com F2 do ti-
po ).aço de fita (Fotografia 7), e com F, ondul,aÇões noç flancos
de dobra inversa (Rio Ipanema, SE de Batalha), comprovam a hierar
guia entre as fases envolvidas.
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orientação e Geometria das Fases de Dobramento (Parte Norte da

Áreä)

A fim de complementar o estudo descritLvo-histórlco das estru-

turas, Procurou-se verlfLcar a orlentação e a geometriá de cada

uma das fases de dobramento rdentificadasr pelo uso dag técnLcas

de projeção estereográfJ-ca.
Tendoemvlstaonúmerorelativamentepequenodemedj"dasefe-

tuadas, os df.agramas têm caracter aproximativo aos problemas' re-
velando apenas as tendências de orientação das várias estrutu-

ras .

Fase de Dobramento F, (figuras 29 e 30)

o diagrama de ll-neações foi construido a partir de medições de

charneiras Bt e de mullions L2, todas feitas a oeste de Arapira-

ca.
As lineações L2 se distribuem segundo uma gui'rlanda (grande

círculo) mais ou menos c-t-ara, com parâmetros N 62 I E/ 42 a Nw

(Figura 30).
Aparentemente, o dlagrama não mostra simetria axial e isso po-

de ser atribuido, quer ao pequeno número de medidast quer a uma

fase de deformação anterior (suPerPosição de F, sobre Fr) r gue

dispersaria as lineações consideradas '
observa-se que o polo do plano de dispersão das lineações' em

questão não coincide muito bem com a locação dos polos de s2' ape

sar do espalhamento que esses demonstram'

Quanto à disposição dos polos Srr (Figura 29), vêem-se al'gumas

dispersões secundárias (?), muito provavelmente ligadas ãs fases

de dobramento Posteriores a F2.

Fase de Dobramento F, (figuras 3l', 32 e 33)

As llineações L, são todas de intersecção da fol-iação ã b-i-otita

pervasiva S, na foì.iação principal' 52'

Em diagrama, nota-se, igual-mente ao que foi observado para os

pontos de Lrr que L3 di.spersa-se numa guirl'antla (plano

N 35 a E/32 a Nw) (Figura 32). Ësse pl'ano coincide aproximadamen-

te com a área de concentração dos polos St'
Em comparação com as projeções de Srr os po:l.os de 53 apresen-
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tam r¡ma variação aLnda maLor e mergul-hos nl-tidamente mais fortes
(rigura 3l).

A medlcão de uma dobra métrica ínversa dessa fase no Rlo IPa-

nema expõe uma geometrla aproximadamente cilíndrica, de eLxo

B^. -= 40 o/N 56 e W (Figura 33).
5

Quando se compara esse último diagrama com os Pontos de L3' re

para-se que o elxo construido a partir da dobra mêtrica cal muito
próximo daé projeções mencionadas. rsso sugere que essa é a or'lei
tação geral de 1,3.

Fase de Dobrarnento FU (figuras 34 e 35)

Äs lineações e planos dessa fase estão co'locados no mesmo dia-
gra¡na. assim como o eixo B, construido da dobra métrica antes des

crita (Figura 34)

As lineações dessa fase dispõem-se com uma certa variação no

segundo quadrante do diagrama, em torno de N 45 a Wr com caimen-

tos baixos.
Quânto aos planos 55, tratam-se de e:l-ementos com orienÈação

(itíreção) NW-SE, mergulhos subverticais e vergência indefinida'
Dobras mesoscópicas (ondulações) que interferem com dobra in-

versa da fase anterior Ftr tambêm no Rio lpanema, exibem cl'ara
geometrJ.a.'eilíndrlca, com elxo construido BU = 30 a/N 48 a w (Figu

ra 35).
Mesmo dentro dos erros gue se devem esperar na presente anáIi-

iise, chega-se ao fato de gue 83 e 85 sltuam-se mu-ito próxlmos.

podendo-se concluir que as duas fases de dobramento são aproxima-

mente coaxiais.
Por fim, como fecho do estudo dos dobramentos superpostos, cons

truiu-se o Quadro 3, onde estão sintetizadas as principais carac

terísticas das fases descritas e suas correl.ações.
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Setor Escorlal-Canho Donfnio de S^//S'.
ba-São Brás - Dobras f1 fntråiofi-

ais ser ¡alz, Zonas
de chårnelra F1 coD
51 coEo r¡¡tr¿l xlsfosl-
dâde contfnu¿.

Setor da ttbacla-cogu St aParece aPenas nas
oelo de Nossa Senhãl zõnas de chameLr¿
ra de Lourdesrr. de dobras F2,

Quad¡o 03 - Correlagão entle as fases de dobrsEento

Ft

Setor flanco su1 dâ lden setor da lba-
antlforEie de Jlrâu cia de lou¡desf.
do Ponclâno

S? é .,¡ûa xistosidade Não vlefvel.
cõntlnua eo ãngulo
fraco coD o band@en
to S9//S1. Dobrss F
aPertadas.

Parte norte da área Ideû setor da 'tba- S, lden setor do
cla de Lourdes. ffanco sul da antl-

forEe de Jlrau.

?2

52 é eo geral r.Ea Follacão a biotlts
xfs.tosldade contfnu¿. , dlffcll de ver,
Dobras F2 são lsocll
n¿ls; nostraD st cre
nuladaa nâs chai¡ell
rag.

F3

52 passa a ser a SD lden setor da trba-
da falxa oóvel; exeôr cia de Lourdes'r.
plos de bandáûento
diferenciado.
Dobras lntÌafollais
raraa.

54 á una-cllvageo de Efeftos fracos.
crenulaçag se¡¡ c¡e6-
c{Eento nlneral. Do-
bfâs FÂ abertas a
apertadas. Diques
granlticos cinzaa na
dlregão PA. .

F,

S¿ pode ser u.Úå xia- Sq, à norte é u¡ûa cl1
tõsfdede contfnua, vãgeo de crenulaçåol
localúente crenuladå localeenEe gradacfo-
por Fq. nal.
Dobraó abertas ou Dobras F5 abertas a
ap€rladasrrchevronrr, apertadaó, crenula-

çoes collluna.

Dobras abertaa a Efeltos f¡aco6
apertadas, cujos PA
e follag:åo nergulhâû
Doderada[ente; 52 re
cuDeredå ?

noàtnãncla de dobrâs
assl-oétricas eo S.

F5

Efeltos f¡acos 55 é uDå_cllvagen de
crefiulaçzo forte.
Dobras FÊ dese¡hådes
por rocÉas granfti-
cas brancas folladas.

55 é u¡¡a_cllvage¡n de
crenulaç!ao.
F5 8ão dobr¿s åber-
Èas,
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a6.2 Correl.ação entre as Fases de Dobramento (Mesoestrutura) e

Macroestrutura

Nas páginas anteriores foi mostrado que pel-o menos a partir do

Rio são Francisco Para norte a estrutura pl-anar principa't dos

af -loramentos é da fase F 2.
A Vü da "bacia-cogume-lo de Nossa Senhora de Lourdes", na estra-

da ltabi-Gararú, s2 faz com so//s1 sistematicamente um ângu-lo pe

queno, gera.lmente com mergu.lhos baixos e inferiores aos mergu'l'hos

de so//sr. Isso corresponde ao flanco invertido de uma dobra re-

cumbente maior
Evidências adicionais de dobramento deitado F, foram encontra-

das na estrada vel-ha Lourdes-Gararúr Iìâ forma de uma zona de char

neira de grande extensão transversal'
JardimdeSáetaJ-.(1.986)descrevempróximodeltabi'Nossa

Senhora da G.l.ória e Gararú dobras invert.i-das da fase E2 (flancos

onde S, merguJ,ha menos do que SO = Sf )'
Brito Neves et al.. (:1.987) consideraram gue a parte situada ao

sul da antiforme de Jirau do Ponciano integra a grande estrutura

denominada de "Nappe central. (N c) ", nappe de dobramento da segun

da fase, cujo flanco norma-Ì foi erodido'
Todas essas informações apontam unanimemente para uma estrutu-

ração em nappes ou dobras recumbentes como estilo da fase de do-

bramento F, r para todo o terreno que abarca o f lanco su-l da anti-
forme de ¡irau; foliações subhorizontais ao norte comprovam a do-

minãncia dessa tectônica.
euanto ãs dobras da esca-l.a de mapa citadas no texto, como a

,,bacia-cogume.l0 de Nossa senhora de Lourdes", a antiforme de Ji:
rau do Ponciano e a antiforme de Bata.l.ha, sua anál-ise é fe-ita a

seguir. Essas estruturas estão desenhadas conforme já d'iscuti.do

pe.l.a superfície sz e por corpos .l.itol.óg.i.cos paral.el.os a e'1.a.

A ',bacia-cogrr*ãl-o de Lourdes" em mapa .l.embra um padrão de j'n-

terferência do tipo 2 (bumerangue). Jardim de Sá et al. (:ì.98:1.) con

sideraram que a mesma seria uma i.nterferência F3/F2 e um padrão

intermediário 1./2 (domo ass.ïmétrico ou cogumel.o).

Os resu,l.tados dos l.evantamentos feitos pel-o autor nas cercani-
as de Mangerona (zona de charneira da fase que sofre interferên-
ci-a) rea.l.mente associam-na a um padrão de interferênci'a 'l ou 1/2,
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mas que envolve duas fases de dobramento posteriores a F2. uma dg

las recebeu na hierarguia local o rótuto F4 e a outra poderia ser

ou a F5 reglonal ou uma fase tardla.
a antiforme de Jlrau do Ponciano apresenta, como referido, doLs

,'trends', para seu traço axlal: umr. NW-SE¡ pâssê pela cidade de Ji
rau do Ponclanot o outro E-$lr pela cl-dade de Belo Monte'

À porção da estrutura cujo traço axial é NW-SE mostra os flan-
cos mergulhando Para SW (flanco norte invertido), ou seja vergên-

cia para NE. Essa vergência contraria o transporte dlrigido para

o Cráton do .São Francisco mostrado pelas fases prlncipais Fl e F2

(Jardim de Sá et al.,.1986; Brito Neves et al ., 1987).

Perfis feitos na área do Rio Traipú são sugestivos de que es

se ramo ê da fase de dobramento F3 (terceira regional) , como a1iás
já havia sido reportado por outros autores.

Jardim de Sá et aI (op. clt.) descrevem a fase F, como organi-
zada em leque divergente, interPretado como resultado da intera-

ção entre o cráton do são Francisco e o Maclço Pernambuco-Alagoas

(retrocaval.gado pelos planos axiais de Fr) i nesse esquema o Maci-

ço Pernambuco-Atagoas cavalgaria o cráton aludldo.
No caso da Parte da antiforme com direção E-W, os dois flancos

merguJ-ham para quadrantes opostos, dando em perfil uma dobra nor-
nal. A intensifLcação da fase FU nessa região aventa que ela é a

responsável Por esse trecho da estruturai isto é, a antiforrne de

¡irau é ulna estrutura complexa e resultaria da atuação de duas fa
ses de dobramento.

Resta mencionar a antiforme de Batalha. Os estudos de campo

evidenciam a existência nesse setor de pelo menos duas follações
superimpostas a S2. A úl.tima dessas suPerfícies (e as estruturas
correlatas) de rótulo F5 tem direção regul-ar E-vl. Pelo visto e -le

vando-se em conta apenas a orientação como fator d'i-agnóstico, tam

bém essa estrutura teria sido gerada pel.os esforços associados a

F5.
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capítulo 7: MrcRorECToNrcÀ

7.I - Morfologia e lrlecanismos Geradores da noliacão S,

A morfologia de S2r na maior parte da área, corresponde na ob-
- a uma xistosidade contínua (no sentido deservaçao a o.Lno nu

Borradaile et al ., 1982), originada pela orlentação dimensional

de micas, quartzo, opacos etc.
Em a-l.guns exemplares o aspecto cle S, é o mesmo que um bandamen

to diferenciado, cujos eJ.ementos (bandas) têm espessura milimétri
ca.

Nos casos em que esse bandamento é paraì'elo a corpos litológi-
cos espessos, fica dificil distinguir entre o que foi gerado por

processos sedimentares daqullo que, embora de orlgem primária, foi
retomado pela deformação.

ouando e].e faz um ângulo com alguma superfície dê referência,
a exemplo da estratificação so, pode-se então concluir que o mes-

mo ó de origem secundária.
Bandamento diferenciado é um dos passos da evolução de uma xis

tosidade gerada por clivagem de crenulação (Bel.I a Rubenach.

Igg3). Mesoscopicamente ( escal.a de afloramento ou de amostra de

mão), nenhuma prova foi encontrada de que o bandamento s2 tivesse
resultado da evolução de uma clivagem de crenulação'

contudo, essa faceta foi verificada ao microscóplo no setor Es

coria-1.-Canhoba-São Brás, com amostras da Unidade Metasedimentos

Bandadosi nessas, vê-se a referlda fOIlaCão em ângulo com a estra
tificação so//sr.

Lâminas cortadas em posição normal à lineação de intersecção

Lsgxs, mostram que a foliacão S, não é penetratíva na escala mi-
croscop-\ca.

A mesma está definida pe).a al-ternãncia de ll-eitos ricos em mi-
cas e ],eitos ricos em quartzo' ambos muito finos'

os l.eitos são descontínuos termínando em cunha, com extensão

.l.i.mitada e :l.argura de uns poucos décimos de milímetros. Ocasíonal

mente, arcos pol.ì"gonais, desenhados por 51 , são encontrados nos

leitos de quartzo, que passam longitudlnal.mente Para agregados de

quartzo e mica branca, Fotomicrografla 1'
os .l.eitos micáceos exibem os f l.l-osil-icatos com orientação obl.Í

qua ã anisotropia pl-anar 52 da trama, de modo que leitos e arcos
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pótigonais definem a foliação -localmente como uma clivagem de cre

nulação gradacional.
Zonas de charneira da fase F2 do mesmo setor (Escorial-Canho-

ba-São Brás) foram também examLnadas ao microscópio, visando enri
quecèr a discussão. Essas dobras têm estilo aberto ou apertado' À
foliação plano-axial não é u¡n elemento Penetratlvo na escal'a ml--

croscópica, a despeíto de assim Parecer em a¡nostras de mão nas ca

madas peliticas.
Em algumas tâminas observam-se opacos da foliação anterior Sar

crenuJ.ados segundo um ângulo apical de aproximadamente 90o, e de

uma forma que sugere ter a foliação mais nova s'i-do originada atra
vés de mecanismos de "shear strainrr (de conformidade com a Figura
5.18c; Hobbs et aI., 1976).

Além de xistosidade contínua(ç. bandamentÖ dlferenciado), 52 apre

senta outras morfotogias. Ilustiaise nos próximos parágrafos ou-
tros típos de exþressão morfo,lógíca dessa foliação. A causa da mu

dança é o tipo de lito.logia atingida þela deformação, haja vista
que os exemplares vêm do mesmo setor (Figura 36).

A Figura 36A, oferece 52 como uma fo-liação de transposição (vi-
de as pequenas charneiras homõnimas); l"Ítologia, r'xlstos banda-

dos rr .

Na segunda itustração (Figura 368), 52 surge como ctivagens
paralelas não penetrativas, cujo espaçamento varia de mÍlÍmetros
a centÍmetros. Essa figura mostra micróI.itons com sl dentro deles

como filmes micáceosi f.itologia, quartzlto-
Final.mente, na última (Figura 36C), 52 se expõe como uma folia

çã¡ de transposição, mas de urn tipo d-i-ferente da Figura 364. vê-

-se agora que St está preservada como pequenas palhetas de bioti-
ta, que são truncadas pela nova foliação¡ l.itologia, xisto pe'líti
co.

Sumar.izando tudo o que foi l.evantado. Em rel-ação à expressão

morfológíca, S2 em geral é uma xistosidade contÍnua, aparecendo a

mais, bandamentos diferenc.iados e outros tipos de fol.i.ação. Ouan-

to aos mecan.ismos de formação, há evidências na parte sul de que

a fol.iação S, poderj.a ter surgido -tn-i.cial-mente como um pl-ano de

cisa.l.hamento (p-l-ano não principal. do etips6ide de deformação).
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7.2 - Def.or:mação versus crééclmento Mlneral

o detalhado levantamento litol6glco-estrutural, levado a termo

na área de pesquisa¡ demonstrou que suas rochas foran estrutura-
das basicamente pela segunda fase de deformação pllcativa , (fase

tangencial), exceto na Parte sul, ónde F, ainda se faz Presente
na mesoestrutura.

A fase F, foi responsável por diversas feições hoje preserva-

das nos metasedimentos, de sorte que a ênfase dos estudos de mi-

crotectôníca recaLu nessa fase.
Mais de IOO amostras de metape1.itos foram submetidas a d.emora-

do estudo microestrutural, usando para comparação trabalhos ctás-
sicos e trabalhos maLs recentes, comô: BeIl û Rubenach (1983)',

Bell et al. (f986) e Vernon (1988).

7.2.I - Setor Escorial-Canhoba-São grás

Nosetoremdestaqueosmetapelitosexibemrdeumaparterasso
ciações que carregam estaurolita e cianita e, de outra parte, as-

sociações onde cianita é o único mineral Índlce, tendo ambas como

mineralogia complementar. quartzo, biotita, granada, mica brânca

e minerais acessórios.
A distribuição dos dois tipos de assoclação enseja o.mapeamen-

to das zonas metamórficas de estaurolita-cianita e de cianitai em

torno o terreno mostra petitos com þiotita mais granada monotona-

mente (Figura 39, descrita adlante).
os minerais referidos aclma aparecem como porflrobl.astos com

vários milímetros de comprimento. Estauro-lita e cianita, embora

envolvidos pela fot-iaçã,o Sr, estão bem conservados e não manifes-

tam sinais ¡naiores de deformação, sendo comuns formas quadráticas

ou prismáticas. o mesmo não se aplica ã biotita, que apresenta

formas ocelares, "Kinks" e extinção ondu:l'ante '
Quase sempre estauro:l-ita e cianita têm a foliação S, em seu in

terior. Essa fol.iação é reta em geral., sem evidências de deforma-

ção. Raros exemplares mostram S, ondulada ligeiramente perto das

bordas de crístais centimétricos de estaurolita'
Alguns espêcimes ostentam a a]-udida follação s, também na ma-

tríz adjacente aos porfiroblastos, passando de. um el.emento Para o

outro sem modificações, porém reorientada para a posição f2, ele-
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mento domlnante na matriz das rochas, mais dLstante ' dos porffro-
blastos, Fotomicrografia 2.

os porfiroblastos de granada e de biot-ita das zonas metanórficas
aludj-das de uma forma genérica são pobres em lnclusôes. Há regf-s-
tros de S, neles que igua.lmente aos cr-tstais de estaurolita e cia
nita não manifestam deformação.

Aspecto chamatívo nas granadas é um zoneamento euhedral, fenô-
meno observado da mesma forma a norte do setor considerador Dê

aba su-l da antiforme de Jirau do Ponciano. Duas zonas 3ão visí-
veis: a externa ê desprovida de inclusões e tem largura de fr.ação
de milímetrosi a.i¡iternarque ocupa o maior vol.ume, possui em geral
inc-lusões globuì.ares sem padrão definido. o jl.imite entre ambas .po
de estar marcado por opacos.

Cristais zonados de granada podem estar inclusos em porfiro-
bl.astos de estauroJ.ita, mostrando contactos entre ambos bem regu-
Iares, o que sugere equilíbr.io ao tempo do crescimento das orlas
das granadas e dos volumes de estaurolita englobantes. Provavel-
mente, a nucl.eação dos dois minerais foí contemporânea e a grana-
da está "encapsuladarr porque as condições de P e de T permitiram
que a estaurolita tivesse maior velocidade de crescimento. vernon
(-f977) discute esses casos.

7.2.2 - Dema-is Setores da Área de Pesquisa

7.2.2.I - Aspectos Morfológicos das Granadas

As granadas registram aspectos morfol.ógicos variados nos de-
ma-is setores em que foi dividida a área.

As constatações fõram feitas em amostras da zona metamórfica

de biotita-granada (entre o Rio São Francisco e os quartz'i-tos da

Formação Santa Cruz) e em amostras das zonas metamõrficas de cla-
n,ita e de s.il-].imanita, essas duas ú]-timas situadas na 'rParte nor-
te " <1a área investi.gada.

Na zona de sil..l-imanita predomínam granadas dese stabi Lízadas (re
l-iquias) e granadas esquel-éticas, mas as do pr.lmeiro tipo Preser
vam al.guns dos fenômenos das granadas das duas outras zonas men-

ci-onadas.
A despei.to de' a norte da antiforme de Jirau do Ponciano, a f9

l.i.ação S3 nas supracrustais ser uma estrutura importanter em ne-
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nhum afloramento observou-se, com certeza, a recuperação de S,

por essa fotiação poster-i.or. Isto é, å foliação em relação a qual

os crescimentos minerais foram "amarradosn é a fotiacão Sr.
Habituatmente, as granadas expõem porfiroblastos m1"l.imétricoe,

envolvÍdos pe.la fo].iação matriciat Sr. Algumas amostras das zonas

de biotita-granada e da zona de cianita têm cristais de granada

isolados parcialmente da matriz por uma orla de quartzo. lvlas som-

bras de pressão não são comuns nessas rochas.
FeLtas essas considerações de cunho gera-l, passa-se a descre-

ver os dois aspectos morfológicos mais importantes observados nas

granadas.
o primeiro aspecto é a presença usual da foliação S, (fo-liacão

interna) crenulada. Em gera,l essa foliação ocupa no cristal de

granada a parte interna, que ê envolvlda por uma zona estre-ita li
vre de inclusões, Figura ]7.

os minerais que formam a foliação S, são quartzo, oPacos e es-
fenoi micas são raras. A granul.ação desses minerais é inferior ao

tamanho d.os mesmos na matriz, indicando que el-a conti'nuou a ser

pàlco de transformações depois do crescimento da parte interna
das granadas.

A deformação de S., é exatamente igual nos cristais de uma lâmi

na delgada (mesmo estágio de crenulação). Toma-se essa constata-

ção como prova de que a deformaÇão F, era homogênea na escala de

alguns centímetros.
' 

Em rell,ação ãs três zonas metamórfícas agora estudadas, a defor

mação de s,.,. preservada nas granadas de amostras diferentes é hete

rogênea; registram-se mais os estágios precoces da deformação de

S.,. Outrossim, não houve a ver.ificação de St na matriz.
.L

Todos esses fatos podem ser meJ-hor compreendidos adotando-se

um dos esquemas de evol.ução que a l.iteratura reporta para a forma

cão de xistosidade por meio de cl-ivagem de crenulação. Prefere-se
aqui o esquema de Be:¡.l & Rubenach (1.983), Figura 38'

As granadas observadas jnscrevem os estágios ì-, I/2, 3 ou 4

(?) da Figura 38, sendo mais comum o estágio 2. A natriz testemu

nha apenas os estági.os finais 5 (bandamento dÍferenclado) ou 6t

fotomicrografias 3, 4 e 5.

O segundo aspecto de destaque refere-se a estrutura zonar co-
mum nas granadas. Ressail.ta como conduta mais regul-ar a presença de
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duas zonas, como mencionado anterior¡nente. A zona interna dispõe

de um volume maior e tem lnclusões que definem a fotlação interna
s.l.

A;. interface enÈre ag duas zonas ê uma "reglão" mais ou menos

irregular (difusa) no interlor da granada' Entretanto, ao redor

da cidade de Traipú, soblessaem-se amostras cuja interface entre

as zonas interna e externa (orla límPida) é bem clara, podendo mes

mo estar marcada por uma descontinuidade assinalada Por oPacos

ou es feno.
Além do mais, nessa úItima locat-idade é possível identificar

granadas com uma zona externa a mais, rica em opacos como poeira

e em grãos de quartzo e minerais da matriz' EFsa zona (gue é ra-

ra) parece ser correlata dos cristais pós-tectônicos a Srr obser-

vados na "parte norte" ' nas zonas metamórficas de cianita e de

siltimanita.
As feições morfológicas assinaladas apontam Para um crescimen-

to (e nucleação) sequencial de granadas desde prê- até pós-Fr'

Fatos que vêm em favor dessa hipótese são:

a) a observação de granadas sobre diferentes estágios da defor

mação de Srr em várias localidades da Faixa Sul-Alagoana¡ em ge-

ral, os ."[ágio" congelados são precoces, indicando que a maíor

parte da nuc.leação è crescimento aconteceu cedo' mas sin-F, e;

b) a presença de orlas l.ímpidas em cristais de granada ' or jl-as

essas em equi-líbrio com prismas de cianita, cuja orientação de

forma é a mesma de S, (na zona de cianita a norte) '

7 .2.2.2 - Ail.um,inos i ll- icato s

A maior parte das observações foi feita em amostras da zona me

tamórfica de cianita, muito embora as ilações retiradas do seu es

tudo possam ser estendidas tambêm para a zona de sil'limanita'
Quase como uma regra, cianita aparece em prisma5 de tamanho va-

riado, orj-entados na foliação 52 nas proxi'midades de Batalha e

sul de Jaramataia. seu compri-mento pode aJ.cançar até uns poucos

miJ-Ímetros.
Existem exempì.os onde os pr j,smas de cianita têm contacto reto

com guartzo e mi.cas da fol'iacão Sr.
Numas poucas amostras foram verificados prismas de c-ianita em
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contacto reto ou ligeiramente curvo co¡n cristaLs de granada (bor-
das .límpidas) i essa constatação é considerada como prova de gue os

dois mínerais nuclearam e cresceram sln- Fr.
o ú-ltimo fato e a tendência que têm os prismas de cJ.anLta de

se alinharem na s2 seriam os critérios principais, à falta genera

lizada de inclusões dentro do mineral em questão, para hlerarqul-
zar a cianita como sin- Fr.

Portantor pelos dados arrol,ados, mesmo gue indJ.retamente, é

possÍveI concluir-se que cianita (e sillimanita) nucleou e cres-
ceu sin- Frr numa época em que os esforços dessa fase jã ' tinham
atingido o climax.

O Quadro 4 síntetiza a evolução dos crescimentos minerai.s em

função do tempo para toda a área investigada, tomando-se S, como

estrutura ttdatumtt.
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capitul.o I ¡ ESTUDo Do IIIETA¡4oRF r sMo

8.1 - Eviclêncìas de Metamorfismo Progressivo

8.1.L - zonas de Pr6- até cedo- F2

Duas zonas metamórficas foram identificadas no setor Escorial-
-Canhoba-São Brás, como al.iás já tinha s.ido antecipado no câpÍtu-
Io anterior. Trat.am-se das zonas de estaurolita-cianita e de cia-
nita.

As duas zonas (assinaladas na Figura 39 ) foram definidas com

base nas associações observadas por ocasião dos trabalhos de cam-

po, apesar de se l-evar também em conta o estudo petrográfico.
Isso foi arbiÈrado pelo fato de se dispor para estudo no terre

no de uma faixa muito mais abrangente de composlções do que duron

te a descrição das ll.âminas petrográf -icas.

Vários exempJ-ares da zona de estaurolita-c ianita mostram o ban

damento S0 como uma feiçäo chamativa do "fabric" rochoso. Bandas

(camadas e jl.âm-inas ) acima de aì-guns mil.ímetros podem possuir asso

ciações di ferente s ]-ado a l-ado.

Vê-se camadas mais pelit,icas cuja associação usual é biotita-
-granada-estaurolita-c ianita. A essas camadas com estaurolita Po-
de-se aplicar, sem restrições, o termo pelito. Uma outra associa

ção aparece como biotita-granada-cianita.
Com relação às camadas sil.tosas, rePete-se em várias amostras

a associação biotita-granada. Ambos os mlnerais coexistem em

grãos pequenos, sendo notório o contraste entre as camadas sijlto-
sas e as camadas pelíticas, não só na mineral-ogia, mas também no

tamanho alcançado por biotita e granada.

Os exempl.ares da Figura 40, e muitos outros, serviram de base

para a construção de diagramas AFM esquemát'icos, que vão ter ser

ventia, mais adiante, na discussão do zoneamento regional.
Biotita, estaurol-i.ta e cianita manifestam-se na forma de porfi

rob:l.astos, cuja nucl-eação e crescimento se deu, conforme a análi-
se microe strutura.l_ , pré- nr. Ta1. fato atesta que a zona de estauro,l-i

ta-cianita é um eJ.emento anterior à preval.ênci.a da fase de dobra-

mento menc ionada.
Biot-itas também exj-stem em Pa:l.hetas aì.ongadas envolvendo, jun-

to com minerais da matriz das rochas (p. ex. quartzo e muscovita),

os por f irob].astos referidosi esses são os minerais príncipais da
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foliação sr. Mineraís ,'adicionais" são plagiocll-ásio e acessórios,

como turmalina, opacos, apatita etc.
Debate-se em seguida as princlpais caracterlstlcas dos pelitos

da zona de c ianita.

a) A associação dominante é biotita-granada-c Lanita, contemPo-

rânea (?) das associações da zona de estaurolita-cianita. Àlguns

exemplares (ídem orl-as de cristais de estaurolita) denotam cres-
cimento cedo- Ft.

b) cianita aparece em geral como prismas pequenos não visíveis
à oIhO nú, contrastando com sua ocorrência nas rOchas da zOna d.e es

taurolita-cianita, onde alcançam (os prismas) alguns centímetros,

c) os prismas de cianita, alinhados na foliação 52, que atê es

sa parte da faixa envolve ainda porfiroblastos de biotita, podem

mostrar corrosão para esse mineral, cujas palhetas também estão

orientadas na foliação mencionada.

d) Uma única amostra, coletada no local de travessia da baLsa

Mombaça-Escorial, expõe a substituição tardia de cianita para in-
tercrescimento de biotita-fibrolita, ou a presença de fibrolita
na foliação Sr, não obviamente relacionada a essa substituição'

Em termos da evolução do pacote metasedimentar, a ocorrência
de cianita pre- a cedo- F, dá a entender que, antes mesmo da atua

ção franca dos esforços dessa fase, as tochas jâ estavam soterra-
das em profundidades consideráveis.

por outro lado. a presença de intèrcrescirnento biotita-fibroli
ta prova que foram atingidas condições de P e de T do campo da si
.l-lirnanitá num tempo posteriori parte da cianita foi preservada

por lentidão das reações.

8.1.2 - Sucessão de zonas Sin- F,

zona de Biotita-Granada (Fl.anco Sul da Antiforme de Jirau)

o estudo foi desenvoJ-vido com rochas que petxograficamente cor

respondem a xistos pelÍticos. Boa parte das amostras provém das

unidades Metasedimentos Bandados e Xistos PelÍticos Inferiores,
cujas características petrográficas gerais podem ser encontradas

no .capítul.o que trata do empil hamento das unidades.
Em todas as ].âminas aparece monotonamente a associação biotita
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-granada. Tanto um como o outro ocorrem em cristais bem ta.l.hados

e a granada é comum na forma de porfiroblastos.
Os minera-is que se juntam a e.les, emquantidades varláveis, são

quartzo, muscovita (em pequeno vo-lume nas rochas menos pe.tÍticas) r

plagioctásio e acessó:ios menores. Clorita surge irregul.armente.
As rochas exibem granadas que nuclearam e cresceram durante a

evo-lução de 52. As evidências que comprovam as re.lações entre sur
gimento e estabil-ização de granadas e a fo.l-iação da matriz já fo-
ram mostradas anteriormente.

Parte da granadar güê registra os estágios 2 ou 3/ 4 da evolu-
ção de 52, é anterior ao crescimento da matriz. As bordas limpi-
das desse mineral são contemporâneas do desenvolv.imento da ma-

txiz.
Com re.l.ação ã biotita, os exempl.ares expõem esse mineral como

um dos elementos formadores da fo.liação da matriz. Vê-se muitas
J.ame.las de biotita da fo.liação SZ em contacto com as granadas tar
dias assina].adas na análise microestrutura.l..

Exi-stem granadas que foram transformadas para agregados de b.io

tita e p-l.agioc.1.ásio ou simpl-esmente para agregados de biotita
rU'l (pseudomorfos parciais "multicristal"), fenômeno particularmente
\..1 )

bem desenvol.vido na suite estudada. Ivlas essas manisfestações per-
tencem a estágios tardios de evolução da cobertura, aparentemente
sob condições de P e de T dec-linantes.

Então, face ao exposto, tem sentido separar Ì¡ma zona de bioti-
ta-granada sin- 82, que testemunha o crescimento em equi.lÍbrio de

biotitas da fo.ì-iaCão S, em contacto com bordas l.impas de cristais
de granada

Zona de Cianita

Uma zona de cianita, güê faz parte do zoneamento progressivo
sin- F2, foi mapeacla a partir do estudo de rochas co-l.etadas a no-
roeste e a norte de Capivara.

As titoì.ogias correspondem do ponto de vista petrográfico a

xistos e gnaisses pel.íticos. A fo.l..iação principa.ì. das mesmas é a

S^ reqional..
A ocorrência de cia¡rita não é regul.ar, conforme se exempl.ifi-

ca: esse mi.neral. pode ocorrer numas bandas e não em outras da mes-

if l,;'
I
L,¿¿a¿t ì'



r.01.

ma amostrai ou em xistos pelíticos adjacentes a gnaisses sem o ml-

neral, nas ocorrências de camPo etc'
Esses fatos sugerem um forte controle das associações minerais

pela composiÇão, bruta das rochas sedimentares'

es associaçõ'ès mais comu¡rs dessa zor.a em pelitos I'stricto

sensu" (rochas ricas em micas) são:

a) quartzo - muscovita - biotita - pl'agiocì-áslo - granada

acessórios (ilmenita é comum entre eles)

b) biotita - quartzo - pì'agiocl'ásio - muscovita

c) quartzo - muscovita - biotita - granada - cian-ita - opacos

d) b,iotita - ptagiocl'ásio - quartzo - grana<la - cianita - aces

sórios.

As associações que possuem muscovita + quartzo estão represen-

tadasemdiagramasAFMdemaneiraesquemática,Figura4I.
Em al-guns exempl-ares, vê-se granadas (suas orlas límpidas) em

contacto direto e regul-ar com cianita alinhada na 52' A parte "tn-

terna dessas granadas registra a foliação St no estágio I dos pas

sos invocados por BeIl & Rubenach (1'983)

De acordo com o que foi exposto, surgem as seguintes h'ipóteses

quanto às re-ì.ações de equil-ibrio entre biotita' granada e cianita'

a) Granada teria existìdo ao mesmo temPo que biotita' numa épo

ca pré- a cedo- F2, enquanto que cianita só Èeria tido condições

de nuclear e crescer num estágio mais adiantado da deformação'

quando as rochas entraram no campo de estabillidade do aluminosil-i

cato. Assim, cianita e granada não estiveram- em equil'íbr'io em

qual,quer temPo.

b) Parte da granada e biotita teriam estado em equ-i'ì'-ibrio com

cianita no pico da deformação F' A favor: dessa hipótese é a ocor

rência de granadas com or-l-as I'impas ' em contacto regul'ar com cia-

nÍta, cuja orientação di'mens-ional é a mesna da fol ì-ae ão Sr'

A segunda hipótese se coaduna mel-hor com o que se observa em

outras regiões para zoneamentos análogos' por isso é a preferida

pel.o autor. Nesse caso, as orJas tomaram Para nucJ-ear granadas

ptê- f, e a nucl.eação e o crescimento del'as se deu ao mesmo tem-

po que a nuc.l-eação e o cresci'mento das cianitas '
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zona de Sil.l.imanita

praticamente, repetem-se nessa zona as mesmas associações que

ocorrem na zona de cianita.
A únlca diferença está na natureza dr.¡ aluminosl l-lcato presen-

te. por isso não se tecem considerãções mais profundas, valendo o

que foi reportado Para a zona de cianita'

8.2 - Discussão dos rrzoneamentos" Pré- e Sin- F,

. Nas páginas anteriores, graças ao estudo petrográfico e micro-

estrutural das rochas metapelÍticas, verificou-se numa primeira

anál-ise a existência de dois zoneamentos distintos no temPo.

Agorardebate-seorealvalordessesfatosparaaevoluçãotec
tono-metamõrflca da faixa. Seriam os dois zoneamentos fenômenos

realmente distintos no tempo? Estariam eles ligados a causas inde

pendente s ?

corpos graníticos pré- a sin- F, existem próximos ao setor on-

de foram mapeadas as zonas metamórf-icas de e staurolita-c ianita e

de cianita.
Trabathos na :l-iteratura mostram que "zoneamentos regionais"

maiS ou menos restritos têm como causa exPressa a intrUsão de cor
pos graníticos; nãó se trata de metamorfismo de contacto
(Carmichael, 1970; Guidotti, I974 e Souza et al.' l-991) '

Isso levou o presente autor a tomar como hi.põtese de trabalho
que os granitos acima aludl-dos poderlam ser os responsáveis (cau-

sa) pelo aquecimento pré- f, no setor Escorial Canhoba-São Brás;

ou seja, teria havido um aquecimento entrè Ft e F2, com a.-chegada

dos plutões granÍticos.
Por outro lado, o zoneamento sin- F, do norte teria como causa

princÍpios de maior ampl-itude, contemporâneos da evol'ução princi-
pat- da Faixa Sul-Al.agoana.

Em suma, aceitando a hi'pótese mencionada, existir-ia na área de

sul para norte uma zona de biotita-granada, desde ltabi até os

quartzitos da Formação santa cruz. Mais para norte e ainda como

parte desse zoneamento F2, o metamorfismo seria compll'èto com

as zonas de cianita e de sil]-imanita.
Dentro desse esquema, porém restritas ao setor mais meridionaì.,

despontariam no interior da zona de bioti ta-granada duas "zonas
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regj.onáisd, de estauroiita-cianita e de cianlta, só que ambas se-

riam pré- nr.
¡{uito embora essa organlzação seja viávelt o autor tem argr¡men

tos que o levam a ver nos dols zoneamentos uma única sucessão de

fácies (série de fácles), vincul'ada a uma causa tectônica comum'

que possibilitou' de um lado, o aquecimento das rochas desde pré-

até sin- F' e de outro lado, proporcíonou o desenvo'l'v j'mento de

uma tectônica tangencial por dobramentos'

Os argumentos mais fortes, p-inçados numa lista mais ampl'a' são

reJ.aci.onados abaixo.

a) o exame dos mapas do setor Escor ial--canhoba-são Brás não en

dossa qualquer relação de espaço entre os corpos graníticos e as

associações minerais. Isso seria de se esperar caso as zonas de

estaurolita-cianita e de cian.ita resultassem de aquecimento provo

cado pe-l-as intrusões. ou seja, um não parece ser a causa do outro'

b) Não obstante haja um destaque no setor a]'udido acima para a

existência de por f i.rob-l.astos prê- Fr, ocorrem também crescimentos

de estaurolita e de cianita cedo a essa fase de dobramento..o mais

provável é que os crescimentos minerais em toda a áÍea se deram

desde antes até a .instä jl-ação def initiva de F2.

c) Aparecem' por exemplo, granadas pré- F2 nas zonas metamórfi

cas situadas na rparte nortert da área de trabalho. o fato de não

se ter observado cianitas pré' ou cedo: F, ao norte pode ser ex-

pl.icadopelotamanhoatingidopelosminerais.NosetorEscorial-
-Canhoba-São Brás s6 reg-istram os estágios precoces da deformação

de S., cristais grandes de estauroJ-ita e de cianita'

d) As duas zonas na "parte sul" compõem junto com ãquel-as exis

tentes na aba norte da antiforme de Jirau do Ponciano (zonas de

cian,ita e de si.l_,ì.imanita s-tn- Fr) , sem maiores problemas, uma su-

cessão progressiva única, d.a mesma série de fácles, cuja cì'assif i
cação como pressão-média é justif-icada no prõximo título'

e) A parte do terreno aqui chamada de zona de biotita-granada po

de fazer parte da.zona de cianita, se as rochas tiverem uma composi.ção

particular. Embora não se tenha encontrado seguer restos desse mine-

ra.t_ (ou de estaurolita), há citações da existêncla de estaurolita e

de cianita nas vizinhanças de Traipú' (Jârdim de Sá et a'1', 'l'98il ) '
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8.3 - Classíficação do Zoneamento Regional

As duas zonae do setor Escorial-Canhoba-São Brás e as demals

existentes ao norte podem ser enquadradas numa sucessão progressl
va únLca, que é comum aos terrenos-do tipo pressão-médla (rochas

com cl-anita). A sucessão de zonas hetamórficas ê quase comP-l-eta,

gianadaj (estaurblita-c ian'ita) -c -ianita-sL1I iman{ta, se comparada

com sucessões ex.istentes em outras regiões com a mesma série de

fãcies.
o zoneamento posto em evidência para â área é classificado, en

tão, como dâ série de fácies pressão-mêdla ou barroviana (presen-

ça de cianita), Miyashiro (1975). A área-tipo é "Hightands" na Es

cócia.
Existem referências da existência na Fa-ixa Sul-Alagoana, mas

fora da área, de "migmatitos paraderivados, s i llimanita-cordieri-
ta gnaisses, pt.agiocl.ás io-cordierita-quartzo-microclina gnais ses " ,

na Unldade Porto da Folha (parte do Grupo l"lacururé) , fojl'ha

SC.24-X-D-V-Arapiraca (Mendonça & A$orim, 1988).

A Unídade Porto da Folha é um conjunto metasedimentar imediata
mente sobrejacente à Formação Santa cruz, equivalendo na visão do

presente mapeamento, ao conjunto das unidades Metased-imentos Ban-

dados e xistos Petíticos rnferiores, do sul da área.
Uma zona de cordierita-granada-fe ldspato potáss-ico é descrita

pela literatura (Yardley' 1989) nas partes de a.l-ta temperatura

das rochas pellticasrcomo variação aos terrenos barrovianosr Por

exemplo em Massachusetts (U. S. A.).
Essa .digressão tem o objetivo de mostrar que fora da área, pa-

ra norte da mesma, as temperaturas devem ter sido mais enérgicas
e outras zonas sucederam adicLonalmente.

o zoneamento' na parte investigada, assemeì-ha-se muito ao des-

crito oríginalmente na Escócia por Barro¡{ (área-tipo), reestudado
por McLellan (f985) r exatamente na porção que compreende as zonas

de estaurolita, cì,anita e silliman-ita, conforme se descreve a se-
guir .

A zona de estauro]-Lta na área-t-ipo possui como associ.ação pe-1.í

tica st + gt + bi (abreviatura dos mi.nerais de Mcl,e-l'l'an, op.

cit.). Essa associação é também comum na Parte de temperatura
mais al.ta da zona homônima, em outras regiões- Na área investi-
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gada ainda não fol comprovada uma zona simil'ar.
A zona de transição na área de referência (prime'iro aparec-imen

to de cianita) expõe a associação st + gt + bi interestrati ficada
com ky + st + gt + bi, a qual (última assoclação), é comum na 20-

na de es.taúro-lita-c ianÍta do setor Escorial-Canhoba-São srás.
Em geral, granada junta-se aos outros minerais, segundo diver-

sos autòres, por causa da presença de componentes extrasr a exem-

plo de CaO e MnO.

A estabilidade de estaurol-ita é curta na Escócia, em certos pe

litos (tipos I e II), vindo em seguida a zona de cianita' tendo-se
ky + gt + bi como uma das várias associações dessa zona. Mais uma

vez, ky + gt + bi é uma associação generalizada na zona de ciani-
ta ''da parte norte da área investlgada.

Quanto à zona de sillimanita, nas "Highlandsrr existe um l-eque

de associações gue não encontra corresPondência na Parte mapeada.

Provave:l.mente, isso decorre porque na Escócia os petitos têm uma

faixa de composição muito mais ampì-a.

Outrossim, enguanto na área-tipo as rochas correspondentes aos

pelitos tipos I e II retém cianita na zona de sillimanita' na Fâi
xa Sul-Alagoana ci.anita e si.l-limanita são excludentes

A formação das associações minerais na área-tipo estaria vincu
lada a reações divariantes, que foram eil.ucidadas Por lt{clellan
(1.985) através de estudos texturais e anál.ises químicas de mine-
rais.

Foram adotadas aqui as reações que poderiam expl.icar a suces-

são de zonas presentes na área de estudo.

a) Para os primei.ros estágios de produção de cianita (zona de es

tauro]-i.ta-cianita), ocorrência da reação st + mu + qz = bi + ky +

+ H2O. Essa reação é do tipo 1¡,. , T¡qg. Os peì.'itos da área, que

seriam equival.entes aos tipos I e II na Escócia, perderam toda a

estaurol.ita antes das condições apropriadas para estabil.izar silli
manita.

b) A passagem da zona de cianita para a zona de sil'liman.ita pa

rece ter acontecido principaì.mente pel'a reação po.l-imórf ica ciani-
ta = s i,l- l-iman.i ta.



107

capítulo9:QUfMTCAMTNERAL/CoNDIçöESP-TDoMETÃIqoR¡'rsMo

9.1 - QuÍnica Mineral

Grupo das Granadas

Dois procedimentos foram usados.Para ana].isar quimicamente os

m.inerais desse grupo: a) anátises pontuais, nas bordas a 50 U do

l.imite, e nos núcleos de cada 9rão, dois Pontos próxlmos em cada

uma das partes e; b) perfis, ao longo do'diâmetro de cristal, com

espaçamento entre os pontos inferior ou igual a 20Q U'

As anålises pontuais nas bordas e nos núcleos (na verdade suas

médias aritméticas), juntamente com as fórmulas estruturais' nor-

malizadas para 12 oxigênios, estão mostradas na Eabela 4'

Às mêdias serviram para o cálculo dos termos extremos al.mandi-

na, espessartj.ta, piropo e grossulária, cujos resulÈados não es-

tão anexados ao texto. O tipo molecular predominante, independen-

te da região do grão analisada, ê almandina, com valor mÍnimo de

60t. As amostras provém das zonas metanórficas de biotita-granada
(flanco sul da antiforme de Jirau do Ponciano) , e de cÍanita e de

sill-imanita, situadas ao norte da área.
colocadas no diagrama a,l-mandina-espessartita-piropo, as análi-

ses caem perto do vértice almandina, tanto as orlas co¡no os núcle

os, mas as orjl-as são pobres emesPessartita, enquanto os núcleos re
partem os teores de espessartita e de piropo, Figura 42'

Antes de discutir os perfis, listam-se alrej.xo os tipoÈ"morfoló
gicos de granada que foram postos em evidência na análise m-icroes

trutural..
a) Tipo l. - Crista-is que Preservam na Porção mais interna está

gios (1., 2 ' 3/ 4 etc) de crenuì-ação da foliação S' A fase de do-

bramento responsâvel- pela crenul-acão é Fr. Esses cristais em 9e-
ral. são grandes' euhedrais ou não. Estrutura zonar, com uma ou du

as zonas, a1.ém da porção mais interna com a foliação S', "congel-a-

da", pode ocorrer.

b) Tipo 2 - Crista.is pós-tectônicos em rel'ação à foliação s2'
Tais crista.is foram observadas à olho nú, como formas esquel.éti-
cas, nos arredores de Nossa Senhora de Lourdes, e ao microscópio,

comO formas esqueì_éticas ou subhedrais, em amostras daS zOnaS me-

tamórf icas de cianita e de si-l.Iimanita.



TASELA 4 - ANÁIISES REPRESENTATIVAS DE GRANADAS

!fR-250 tß-22 cTT-2-4

gsl gË1 gt o*-tor. 4 c._5 ct5 gt z g-l gÈ L gt4

BNBNBNBNB
i(z) i(2) -*(z) ;(2) i(2) ;(2) ;(2) ;(2) i(z) i(z)

510238,85738,5333s,80538,80438,86738,32238,85538,45238'9q:31'q1l
Tlo20'05ro,rsoo,ozs0,099O,O¡S0,1330,0130'0010'1150'047
A1z0s 2L,778 21..,795 zL,g3o 22,02L 2:-,967 2L,333 2I,477 2L,682 2L,]-9I 2L,441

FezO2
Cr2030,0070,0500,0220,0150,0170'0910'0480'0530'0110'034
Feo33,75230',84733',62731,96833,60029'5L229'69330'71526'7L030'103
Mno0,|67L,3720,2:-:60,2380,1132,7266,357I,2524'L244,649

;;; 4.3ss L,77s 4,388 3,320 4,632 1,487 2,s05 4'208 1'680 2'780

Cao3,5078,3123,4276,0593,L327'9462'3214'6708'2973'015
Na200,0320,0140,:.660,0240,0140'0170'0940'0090'017
Kzo
T 102,550 102,836 102,848 L02,547 l.:o2,377 101,573 iloL '522. LoL,o4z l.o0 '222 99,916

sl 3,008 2,95s 2 
'998$(rv) - 0,005 0,002

Al(vr) 1,987 r,992 r'996
T1._ 0,003 0,008 0,001
Fe''
Cr - 0'003 0'00r
Fe2* 2,185 2,005 2,L73
Mn 0'011 0,090 0'014
N1
Ms 0,507 0,206 0'505
Ca 0,29I 0'692 0,284
Na 0'005 0,003 0'040
K - - 0,014
T 7,998 7,999 8,028
FeFe+Mg 0,812 O'9O1 0'811

Cátions na base de 12 0

3,002 3,007 3,ol-7

2,008 2,003 1,980
0,006 o,oo2 0,008

o,oo1 o,oo1 0,006
2,068 2,L74 7,943
0,016 0,007 0,182

0,383 0,534 0,774
0,502 0,260 0,670
0,004 0,002 0,003

0, 001
7,989 7,990 7,984
0,844 8,803 0,918

Anallsta: Ednilson Santos de Llma

3,031 3,009 3'024 3'02t1

1,995
0,001

0 ,003
r,956
0,424

0,341
0,196
0 ,014
0 ,006
7 .973
0,852

2 ,000

0,003
2 ,010
0 ,083

0 ,491
0,392
0 ,00r

7 ,990
0 ,804

1,985 2,0L9
0,007 0,003

0,001 0,002
L,775 2,011
0,278 0,315

0,199 0,331
0,706 0,258
0,003
0 ,001
7,978 7,963
0,899 0,859
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Esse út.timo tipo corresponde ã zona de borda das granadas que

têm três zonas e que ocorrem nas vizinhanças de Tralpú' Eles aPa-

recem com inclusões grosseiras, quartzo, opacos etc" da matrlz'

c)Tipo3-Cristaiscomêstrutura'rematollTrcomunsnazona
de biotita-granada e nas duas zonas que surgem a norte' Os cris-

ta-is (incluindo com certeza o tipo 1) estão transformados para

agregados de biotita + plagioclásio ou biotita + quartzo' ou ain-
<la para massas grosseiras de biotita'

O tipo I ex,ibe um pronunciado zoneamento químico de Feo' MgO

e MnO. As figuras 43 e 44 exemplifi-can bem essa espécie de com-

portamento. Na P-tgura 434' nota-se uma descontinuidade do zonea-

mento quÍmico que corresponde a uma quebra morfolõgica' Iimitando

a zo.rìa mais interna do cristal, com inclusões, de uma zona límpi-
da.

O zoneamento aÌudido acima mostra uma variaçäo oposta entre

FeOeMgOversusMnO:dabordaparaointeriordocristal'os
dois primeiros e,l.ementos decrescem, ao passo que o MnO tem var-ia-

ção inver sa.
Comportamentos aná.l.ogos foram observados em muitas outras regi

ões (Hollister, 1966 e von Raumer & schh'ander' 1985), sendo' em

geral.interPretadoscomoumreflexodaevoluçãoqu-ímicadasgra-
nadas. A quebra morfolõgica de al-gumas granadas e a evolução quí-

mica descontínua paral-ela podem atestar dois estágios de cresci-
mento de granada.

O tipo 2 assina.l.a um comportamento mais ou menos regul-ar dos

elementos Feo, MgO e l"lno, cujas curvas são aproximadamente hori-

zontais, (Fiþura 458), contrastando, pois, com a forte variação

evidenciada pel-os mesmos eJ'ementos nos cr-istais do tipo l- '

Biotitas
As anáJ,ises de biotita representam as médias aritméticas de

dois pontos (aná.l.ise pontual.) próximos em cada palheta do mine-

ra:l_. Essas médias (de uma a três palhetas Por amostra) estão ex-

postas na Tabe-l-a 5, ao l.ado da fórmula estrutural para tl oxigê

nios.
Durante os traba,l.hos de :l-aboratório, o autor, por meio de per-

fis em muitos cr.istaj.s de biotita (dados não anexados) , concl.uiu
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ìtR-120
bÍ3 bÍ3

I'l.a.xriz lncl.
x(2) x (2)

sio2 35,146 36,019
Tio2 3,832 3,268
Alzoe 19,081 18,973
Fe203
Cr203 0'124 0,450
FeO 77,7LL 18 

' 
385

llno 0,078 0,038
Ni0
Mso 8,992 8,997
CaO 0'008 0'008
Na20 0'199 0 

'246Kzo . 9,349 9,L29
r 95,L22 95,5L4

si z,loL 2,7 L5
A1(rV) r,299 r,285
Al(vr) 0,400 0,401
Îi 0,218 0,185
Fe3*
Cr 0'007 0,027
re2* 1,119 1, 159
Mn 0,005 0'002
ìii
Mg 1'013 1,011
Ça 0'001 0,001
Na 0,029 0,036
K 0,901 0,878
T 7n693 7,700
tr'e 0,525 0,534

TASELA 5 - . AN.ÃLISES REPRESENTATIVAS DE BIOTITAS

ìfR-250 tß-22 cÍT-2-4
bt2 bi1 bi4

\Iatríz
x(2) x(2) x (2)

37,ofi 36,597 35,434
2,892 2-,364 2,340

18,364 L9,t94 L8,728

0,158 0,064 0,L46
17,163 Ls,402 20,431
0,191 0,107 0,097

L0,872 11,056 8,352
0,010 - 0,02r
0,092 0,115 0,100
9,344 8,759 9,428

96,702 94,251 95,078

2,755 2,739 2.717
L,245 r,26r L,283
0,366 0,48s 0,411
o,L6Z 0,133 0,135

0,009 0,004 0,009
1,068 9,964 1,310
0,012 0,007 0,006

L,206 L,233 0,9s5
0,001 - 0,002
0,013 0,017 0,015
0,887 0,836 0,992
7,724 7,679 7,765
0,410 0,439 0,579

¡{R-10
brl b1 4 bl 5

}j¿ttlz Matriz
x(2) x(2) x(2)

37,3r9 37,665 36,675
t,829 2,413 1,881
19,470 19,564 19,540

0,058 0,097 0,028
76,673 15,718 16,638
0,082 0,037 0,012

12,076 12,202 12,048
0,008 0,020 0,010
0,r76 0,].46 0,109
8,993 9,470 9,240

96,685 97,277 96,180

2,740 2,740 2,774
I,260 I,260 r,286
0,425 0,418 0,418
0,101 0,132 0,105

0,003 0,006 o, oo2
L,024 0,956 1,030
0,005 0,002 0,001

L,32r L,323 r,329
0,001 0,002 0,001
0,025 0,021 0,016
0,842 0,873 0,872
7,748 7 ,733 7,772
0,437 0,420 0,437

Cátions na base de 11 0
Anal-ista: Edrnilson SanEos de Li-na

!rR-34
b1 L

MaÈriz
x(2)

38,0ó8
1,933

19 ,536

0, 061
14,068
0,077

11, 510
0,053
0, 160
8 ,198

93,664

2,828
L,L72
0,538
0, 108

0,004
0,874
0,005

1,,27 4
0, 004
0, 023
0,777
7 ,607
o,407
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pela rel.ativa homogeneldade do mineral.
Para o cálcul-o da fórmula estrutural com 1l oxigênJ'os, conslde

rou-se que todo o ferro estarla na forma de Fe*¡, i incorrendo-se
assim num pequeno erro, porque blotitas têm também ferro trlval.en
Èe (Dymek, 1983; apud Lima, 1986e 1.989). Mas esse". prooedi.mento

não interfere muito no tipo de estudo que fol desenvolvldo.
os val.ores tabulados são os mesmos que foram usados para o cál

culo das temperaturas do pico do ¡netamorfismo peLo geotermômetro

biotita-granada.
Pl-otadas no "plano idealn das biotitas, observa:se uma certa

variação da razão ylg /ug + Fe, entre 0,40 e 0160, com valores de

AIVr em geral abaixo de 0150. rsso indica que as bio.tÍtas em ques

tão são soluções sólidas da série annita-flogopita, sem preferên-
cia.

Por causa do pequeno número de determlnações, não se aventurou
aqui a estudar as substituições que .são tão comuns nesse mineral
e responsávels pelas variações nas anáJ.ises guímicas (há pelo me-

nos 10 substituições teóricas).
Para finalizar, reporta-se que os pequenos teores de Na e de

Ca existentes nessas biotitas podem ser tomados como sugestlvos
da pouca importância da substituição na poÈição intercamadâs A,

de acordo com os dados semelhantes de Lima (1986).

Plagioc tás ios
.As 

análises de pl-agioc-lásio (Tabeta 6 ) reProduzem os va-lores
médios de duas determinações pontuais, próximas uma da outra, em

cada grão.do mineral. A fórmuta estrutural é para I oxigênJ.os.
Foram anal-isadas seis amostras (apenas um grão por amostra) i

i.sso justifica-se porque não se pensava inicialmente em desenvol-
ver estudos de quÍmica m-ineral no trabalho. O objetivo precípuo
visava angariar subsÍdios para o estudo termobarométrico do paco-
te metape,l.Ítico.

Todas as amostras anal.isadas são das zonas de cianita e de

sil.l.imanita que ocorrem no norte da área.
Em princÍpio, nunhuma das amostras evidenciou zoneamento na

anál-ise petrográfica. Dessa forma, cada análise deve representar
a composição do grão, supostamente homogêneo. Mas essa premissa



MR-120
Pla 3

x(2)

s102 60,526
Ti02 0,029
A1z0s 24,238
Fe203
Cr203
Fe0
MnO 0,023
Ni0
Mârl

CaO 5,860
Na20 8,181
Kzo 0,204
r 99,062

si 2,715
Al(rv) 0,285
Al(vr) 0,997
Tr 0,001
Fe3*
Cr
-be-'
Mn 0,001
Ni
MC

Ca 0,282
Na 0,7L2
K 0,012
r 5,004
FelFe+Hg 0,525

TAsELA 6 - ANÁIISES REPRESENTATIVAS DE PLAGIOCLÁSIOS

ìfR-250
PLa 2

x(2)
62,7 49
0,019

23 ,4I7
0,074

:
4,8L7
8,853
0, 136

100 ,065

2,776
L,22r

0, 001
o:oo'

o ,228
0 ,i:9
0,008
4,995
0,470

þß.-22
P1a I
x(2)

60,575
0 ,020

24,404
0,033
0,037

0,002

6,047
1 01'7

0,119
99,164

2,7t2
0 ,288
1 ,001
0, 001
0 ,001

':"'

o,290
0,688
0,00 7

4,989
0,439

cTt-2-4 ¡{R-10
P].a 4 Pla I
x(2) x (3)

59,758 63,356
_ 0,032

24,553 22,477
0,093 0,009
0, 004 0 ,01-0

0,043 0,011,

0,011
6,368 4,0L2
7,797 9,269
0,109 0,061

98,737 99,236

2,693 2,818
0,307 0,182
0,997 0,997
- 0'001

0,003 
:

0,002

oloor :
0,307 0,192
0,681 0,799
0,006 0,003
4,997 4,993
- 0,437

Cátions na base de 8,0
Analista: Edmllson Santos de Llma

ÌfR-34
P1a I
x (2)

63,r72
0, 020

23 ,3s0
o,032
0,011

o,455

0,r27
4,689
8, 90s
0 ,119

r00,8 78

2,776
0,224
0, 986
0,001
0,001
0, 001

0,0u

0 ,008
0 ,22L
0,759
0,007
5,000
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não exclui pequenas variaçõeE de composição de grãos de plagloclá

sio, situados ern domlnios diferentes de uma mesma amostra'

os valores de x (potãssio) encontrados são desprezlvei's' fl-can

do numa faixa entre 0t3 e I,2t da molécula de ortoclásio' Ieso Ln

dica que os plagloclâsios são basicamente soluções sólidas entre

aLbita e anortita.
os valores relativos desses dols termos extremog leva a classli

ficar a maioria dos pl'àgioélåslos como' ollgoélåsios ' com umìmínL-

mo de 19,3 e um máximo de 29 r4t da motécuta de anortita¡ valores

acima de 22,ON (fotado gap das peristeritas) são dominantes ' um'

grão mostra composição de andesina' com 30'9t da molécula de anor

tita.

9.2 - Condíções P e T do Metamorfismo

As conctições P-T clo metamorfismo podem ser estimadas Por Proce

dimentos variados. o melhor caminho vem a ser o uso de värias téc

nicas para quer no final, pelo cotejo' a quaì'ldade dos resultados

possa ser testada.
um dos meios (procedimentos) usuais baseia-se no emprego de

geotermômetros e de geobarômetros, os quais estão alicerçados na

distribuição de elementos maiores entre minerais coexlstentes'

Um dos geotermômetros mais empregados toma como fundamento a

partição (distribuição) de Fez+ e Mgz+ entre 'biotita e granada'

Esse geotermômetro foi calibrado exþerlmentálmente por Ferr]" &

Spear (J.978) para uma pressão de 2'O7 kbars'

Por ser um par muito comum nas rochas metapelíticas da área' o

autor fez uso da cal.ibração aludida (Ferry & spear' op' cit') pa-

ra o cájl.cul-o de temPeraturas associadas ã fase de dobramento F2'

Os resul.tados estão expostos na TabeJ'a 7 coluna TF-S (amos-

tras com 
"g. 

* S"p 0,2)' As amostras Pertencem a zonas de cia-

nita e s i.l.ll.imanita
A fim de verificar a coerênc-ia dos resuJ'tados para pressões

acimade2r0Tkbars,foramreso'l-vidassimu.l.taneamenteaseguações
de Ferry & Spear (op. cit.) e de Ghent (1976) apud Hodges & Spear

(t.9g2) (geobarômetro de Ghent), col.unas Tr-S,/c e P¡-s/c da mesma

tabe l-a .

os resuJ.tados da resol.ução sí¡nu]'tânea das duas equações foram



x x.aûû Ph

MR-1203 0,4069 0,3684

MR-2502 0,3812 0,4304

MR-221 0,342 0,4380

crf-2-24 0,4660 0,340

MR-101 0,3567 0,4601

¡fR-104 0,338 0,4676

r,fR-105 0,357 4 O,46LT

ì4R-341 0,313 0,4560

TA3ELA 7 - PAT.A}ÍETROS CCMPOSICIONAIS,

ÃåI

0,7490

0, 6706

0,6754

0,6899

o,7298

0,7302

0, 7308

0, 7006

xpv

0,L62 0,0536 0,0348

0,117 0,0672 0,145

0,165 0,L32 0,028

0,1L4 0,0885 0,108

0,L69 0,0972 0,0037

0,170 0,0954 0,00470

0,L79 0,0874 0,002

0,r43 0,152 0,00405

TEMPER.A,TURAS E PRESSõES CAICT]LADAS

Obs. 0 índice eB cada amostra aponca para o domÍn1o da Iãnlna analisado.
Para as granadas só estão representados os parãmetros referentes äs bordas dos
grãos (s, na Tabela 5).

Y
an

0,280

0,229

0,294

0, 309

0,193

0,224

K1

0 ,0136

0 ,00368

0,00695

0, 0116

0 ,005 78

0 ,0027 5

Kc Tr-s Tr-s/e Tr-s/c
- oC oC Bars

358 679 701 6.857

99

27,5 591 6]^9 8.985

')
r,0x10- ó57 583 8.345

,:

8,0 493 516 8.394
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colocados em comparação com os campos de estabilidade dos poll-
morfos de AI2SiO5 (Figura 461 . Há uma notáve1 concordância com as

Lnformações petrogråficas e de camPo.

Outro procedimento alternativo consiste na apllcação 'de cáIL-
brações de laboratórlo para as associações mlneraLs. Porém, antes

necessita-se que as reações metamórficas sejarn ldentificadas.
Para os primeiros estágios de formação de clanlta (qúebra de

estaurolita), a reação pertlnenter discutlda anterj.ormente, st +

mu + qz = bi + ky + H2Or não conta com estudos experf-mentaLs (rea

ção contínua) .
Ouanto à transformação cianita = sl-llimanítar que parece ser

uma das responsávels pela zona de sillimanita, ela está mosÈrada

na mesma figura citada.antes (curva de Holdavlay) - o exame mostra

que há uma boa concordäncia entre os dois procedimentos.
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capÍtuto lo: coNcl,usöEs

10.i- - Síntese dos Principais Resultados

Tomando-se por base o tratamento dos dados col-etados Para a co

bertura deformada da Faixa sut-Atagoana, emerge um quadro coeren-

te para os aspectos litogeoquimicos, estruturais e metamôrficos,

bem como, para a evoluçäo tectono-metamórfica dessa cobertura.

a) Segundo as informações de litogeoquímíca, os sedimentos
(unidades Metasedimentos Bandados e xistos e Gnaisses Pelíticos
Indiferenciados ) Poderíam ter sido depos-itados sobre uma crosta
(de natureza desconhecida) adjacente a ìrm arco magmático continen
tat. o tipo de borda é especu-lativo, mas há sugestões da geoquími

ca preliminar de rochas granít-icas de que el.a poderia estar l-oca-

.l-izada atrás do arco. ou seja, a "Bacia Sergipana" poderia corres
ponder a uma "bacia de back-arcl.

b) Os sedimentos foram submetidos a fenômenos tectônicos (com-

pressão) e térmicos durante o fechamento da bacia, provave'l-mente

em consequênc-ia da aproxímação dos blocos confinantes do lvlacÍço

Pernambuco-A1agoas a norte e do Cráton do São Francisco a sul-. A

compressão principal,, fase F, foi acompanhada da subida Progres-
siva da temperatura .

Embora as fases de dobrannentos tenham sido apresentadas como

eventos d.iscretos, as mesmas (e a aproximação entre os blocos
crustais rnencionados ) podem rePresentar um evento progressivo e

continuo. O fato das fases serem coaxiais é um argunento favorå-
vel .

c) o met.amorfismo associado ã compressão F2 ProPorcionou o apa

recimento das zonas sucessivas (para norte) de e stauro-l.ita-c i.an i -
ta, cianita e sil-ì.ímanita. O gradiente térmico do pico do rnetamor

fismo sin- F2 é compatíve-l- com terrenos do ti.po pressåo-média
(cianita-silli¡nanita ) .

As características petrol.ógicas associadas a Frr como coexis-
tência de granada e cianíta.e pressões (calcul.adas) acima de I kb,
são coerentes com uma tectõnJ-ca de nappes, mais uma vez reforçando
a idéia de movimento tangencj-aì. aproximatívo entre os b.l-ocos crus
tais acima menc ionados ,

Datações Rb-Sr prel.íminares de rochas graniticas tardi a pós-
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F2 sugerem que os movimentos tectônicos pr-incípais do estágio com

pies"ivo foram ativos um pouco antes de 600 M.a. (ciclo Brasi.l.ia-

no) .

d) A evolução tectono-metamórfica da cobertura a partir dêssa

data tende a ter senti.do inverso, existindo Provas (granadas substi-
tuidaspara associações com menor vo1-ume- ¡no-lar) de que o arrefeci
mento térmico foi acompanhado pel-a descompressão generail'izada do

pacote metasedimentar'

10.2 - Modelos Geotectônicos Apì-icáveis

Model.os de Bacia Versus Contexto Geotectônico

Face aos dados de slntese acima e de organização do Sistema

Sergípano, impõem-se pel-o menos três possibitidades maiores para

a origem dos sedimentos e suas compartimentações individuais:

a)asrochaspoderiamtersidodepositadasemdiferentesambi-
entes por conta das variações geográficas, tectônicas, e tempo-

rais das áreas doadoras e recePtoras, mas -ì-igadas a uma arquitetu
ra bacial única;

b) os sedimentos teriam sido compartimentados antes de sua jus

taposição, o que equiva'le a dizer que Miaba/Vaza Barris' Ir4acururé

(domínios)e os sedimentos situados mais a norte depositaram-se em

bacias paleogeogr a fi c amente distintas;

c) os compartimentos e seus registros sedimentaies representa-

riam a amalgamação de microplacas (situação semel-hante ao caso 2)

aprisionadas entre os blocos maiores do Cráton do São Francisco e

do lvlaciço Pernambuco-Alagoas (sutura comp-l'exa) '
com as informações atualmente acumulac:rs a preferência Por

qualquer uma das hipóteses acima mencionadas é função mais da for
mação (e.sentimento) do autor do que propriamente das evidências

que possam ser apresentadas à maneira de provas'

se convergência do tipo Benioff esteve presente na construção

do sergipano, '"àntão èabe indagar dos vários dados levantados se o

acervo sedimentar se adapta a algum dos tipos de bacias associa-

das a movimento de Placas.

Dos diagnósticos mais confiáveis para a identificação em ter-
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renos comp:l-exos de nargens convergentes sobressai-se a caracteri-
zação dos chamados compJ.exos de subducção. Dois outros critéríos
tambén importantes são a -identif icação de edificios de arcos mag-

máticos e o mapeamento de cinturões metamôrficos emparel-hados'

Nenhum desses critérios acima foi cabalmente demonstrado no

Sergipano, embora parte da ll-iteratura insista em ver no Complexo

Canj.ndé de São Francisco características de arco magmático.

Por outro .l.ado, os dados de litogeoquím.ica de metasedi-mentos

da Faíxa Sul-A:l.agoana vêrn a f avor dessa corrente da ì i'teratura '
porque os mesmos asseme.l.ham-se com exernplos fanerozóícos de depo-

sição em bacia adjacente a arco continental'
Mas em principío, não há provas que l-evem a identificar no Ser

gipano feições de bacias associadas a fossas, compl-exo de subduc-

ção-B ou bacias de "forearc". Fa,Lta o conjunto de caI ìcterísticas
e registros necessários.

outrossim' o autor não vê no sistema em questão evidências que

joguem a favor de bacias assoc-iadas às suturas term'inaì's ' pel a

falta de of iol.itos, ausêncj.a de sedj-mentos sin-orogênese etc.
A constatação (?) da ausênci.a de bacias de margem convergentes

conduz a perguirir, aind.a dentro da óptica de uma tectônica com

a interação de pl.acas, a ocorrência no Sistema Sergipano de baci-
as e>rtensionais.

A:l.gumas caracteristícas genéricas atribuiveis às bacias de

"back-arc" estão presentes no Sergipano na opinião conclusiva do

autor .

a) Um preenchimento marinho profundo, derivado de um l-ad"o ou

de ambas as margens da bacia, exempJ.ificado na årea de pesquisa

pelos metar.itmitos (metaturbiditos ) do Complexo Macururé.

b) Uma transi.ção de fácies de pì-ataforma para fácies de talude
na margem continental sul da baci,a, na opini-ão unânime da ì-itera-
tura, repr:esentada pe-l-os terrenos do Grupo Vaza Barr-is.

c) Presença de arco magmático na outra margem da bacia, e'l-emen

to cuja constatação como al.udido anteriormente é ainda objêto de

debate, havendo, entretanto' dados geoquÍmicos de rochas sedimen-

tares e de rochas graniticas gue conduzem a essa asserção.

Se foi atingida uma etaPa prév-ia com aparecimento de crosta
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oceânica (oceanização) seus regi-stros ainda não foram encontrados'

O vo].ume de material- má f ico-ultramáfico não é expressivo (ra-

ras e esparsas ocorrências nas supracrustais) , não justificando

se acreditar em taxas de estiramento capazes de ter críado assoa-

Lho oceânico.

Os Dados da Evolução Tectono-Termal

O fechamento (compressão dos sedimentos) da "Bacia Sergipana" '
tendo em vista os fatos conhecidos, aconteceu após O pJ-eno desen-

voil.vimento do ambiente bacj.al-; isto é, não há indj.caçõe: de sedi-

mentação sin-orogênese.
Conforme referido anteriormente' a parte sul do sistema tem

marcos de uma margem divergente (passÍva) i uma margem semelhante

ao norte estaria fora cie cogitação, consoante os dados geol-ógicos

e ,l.itogeoquímicos .

Entretanto, a margem norte foi mais intensamente trabal-hada pe

ta tectônica do que a margem su.l- e isso poderia justifícar a au-

sência de e;l.ementos comprobatórios de margem passiva'
os bLocos confrontanteÈ à bacia eram continentais, o espesso

pacote guartzÍtico da região de Garanhuns, se autóctone parece de

monstrar ísso.
o estudo estrutural mostrou que as primeiras fases de dobramen

to (Fl e Fr) têm vergência para o cráton do São Francisco; ou se-

ja, a compressão principal teve uma arquitetura assimétrica¡ a

qual é compatíve,l seja com subducção oceânica, seja com subducção

continental .

Poroutroì.ado,ofatodasfasesdedobramentoseremaproxima-
damente coaxiais é mais sugestivo de um evento progressivo que

aproximava o cráton do são Francisco relativamente ao Maciço Per-

nambuco-Àlagoas.
lvlod.ernamente , foJ.iações subhorizontais (além de associar-se a

nappismo) vêm sendo interpretadas como evidências de mecanismos

de cisa.l-hamento simples, pelo menos -l oca]-mente, e de deformação

entre bl.ocos titosféricos co.l.identes.
No que toca ao metamorfismo, a sucessão de zonas e a colocação

de zonas de grau mais alto sobre terrenos menos metamorfisados' a

exemplo do l"lacururé sobre o vaza Barris (?) , nas proximidades da falha
de são Miguel do Aleixo, faz o cinturão parecido ao t-iPo Hima.l-aiano.
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