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RESUMO: Dentre as descontinuidades que integram o sistema de cisalhamento da Borborema 
(Neoproterozóico) está inserida a zona de cisalhamento Pernambuco. Tal zona é composta por 
granitos miloníticos individualizados em dois segmentos descontínuos e geologicamente 
distintos, denominados zona de cisalhamento Pernambuco Oeste (ZCPO) e Pernambuco Leste 
(ZCPE). A amostra PE-21 se trata de um protomilonito localizado na porção a leste da ZCPE 
que, com base na análise de lâminas delgadas no microscópio petrográfico e por meio de 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), contêm uma assembleia de minerais essenciais 
formada por quartzo (40%), feldspato potássico (25%), plagioclásio (18%) e biotita (15%), além 
de minerais acessórios (~2%) tais como apatita e muscovita. Texturas de substituição de 
minerais primários (cloritização e sericitização) ocorrem localmente. A foliação milonítica 
observada em lâmina é acompanhada por uma textura porfiroclástica, na qual clastos 
xenomórficos de feldspato potássico de granulação grossa (até 5 mm) estão imersos em uma 
matriz polifásica fina composta por k-feldspato, plagioclásio, quartzo e biotita. As principais 
estruturas nos porfiroclastos são fraturas, extinção ondulante e caudas de recristalização 
formando uma geometria do tipo ϕ. Por vezes os porfiroclastos são também rotacionados e 
circundados por mantos de grãos recristalizados de feldspato que eventualmente culminam na 
matriz polifásica. Os cristais de quartzo compreendem domínios distintos, compondo uma 
matriz recristalizada com tamanhos de grão da ordem de 10 a 60 µm, ou na forma de lentes 
(“ribbons”) com até 100 µm. O tamanho médio do grão na matriz recristalizada (~15 µm) e a 
mistura de fases sugerem que a deformação da matriz fina se deu essencialmente por fluência 
difusiva. Nos ribbons os grãos são ligeiramente alongados e exibem estruturas como extinção 
ondulante e bandas de deformação, sendo o contato entre grãos de anastomosado a lobado. 
Tais microestruturas indicam que a recristalização foi acomodada por rotação de subgrãos, 
com evidências locais de migração de borda de grão. Dessa forma, as microestruturas exibem 
feições indicativas da atividade combinada de mecanismos de fragmentação mecânica e 
plasticidade intracristalina das fases minerais. Tais características sugerem que a deformação 
foi acomodada essencialmente pela atuação de processos rúpteis e dúcteis, os quais estão 
associados com condições de pressão e temperatura intermediárias (i.e. transição rúptil-dúctil). 
Estas condições são características de zonas de cisalhamento litosféricas onde há amplo 
aporte de fluidos (magmáticos e/ou metamórficos) durante o processo de localização da 
deformação. Sendo assim, para um maior esclarecimento a respeito dos processos atuantes, 
especialmente em agregados de quartzo, nos próximos passos da pesquisa serão feitas 
análises EBSD para avaliar possíveis domínios cristalográficos da trama, como também 
análises piezométricas dos grãos com o objetivo de localizar de forma mais acurada as 
condições de temperatura/pressão e possivelmente as taxas deformacionais. 
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