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RESUMO: A Zona de Cisalhamento Pernambuco, descontinuidade que compõe o sistema de 
cisalhamento Borborema (NE Brasil), é composta por granitos miloníticos orientados 
essencialmente ao longo da direção EW, com cerca de 600 km de extensão. O segmento leste 
destes milonitos indica que a deformação é acomodada a partir da combinação de mecanismos 
dúcteis e rúpteis. Essas condições deformacionais ocorrem em níveis crustais intermediários, 
em um ambiente essencialmente anidro. Os milonitos aflorantes nas porções mais orientais 
desse segmento apresentam cristais grossos (4 a 7,2 mm) de muscovita que exibem feições 
resultantes de deformação dúctil (e.g. extinção ondulante, kink bands). Tais características, em 
associação com a presença de muscovita estável durante a milonitizacão, sugere que a 
acomodação da deformação neste segmento da zona de cisalhamento ocorreu em condições 
hidratadas. Com base nestas características, um estudo microestrutural de detalhe foi realizado 
em um muscovita-granito milonítico com o objetivo de entender a influência de fluidos na 
acomodação da deformação rúptil-dúctil no interior da zona de cisalhamento. Foram utilizadas 
técnicas de microscopia ótica e eletrônica (Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV) 
combinadas com a caracterização química por meio de Espectroscopia de Energia Dispersiva 
(EDS). O muscovita-granito exibe uma foliação incipiente marcada por porfiroclastos de 
muscovita (~ 5,6 mm) que exibem geometrias do tipo fish e dobras em kink, imersos em uma 
matriz recristalizada de quartzo policristalino (~425 µm) e produtos de reação de feldspatos 
(sericita). O quartzo exibe recristalização dinâmica intensa com migração de borda de grão e 
contatos interlobados. Porfiroclastos de feldspato com tamanho médio de 3,1 mm exibem 
geometria de contatos retos a serrilhados e feições de alteração sericítica. Apresentam-se 
fraturados e com exsoluções sódicas observadas essencialmente nos cristais de k-feldspato, 
enquanto que o plagioclásio exibe geminação mecânica. As microestruturas do quartzo indicam 
que a deformação ocorreu em temperaturas de fácies xisto verde alto - anfibolito. 
Adicionalmente, a presença de muscovita e grãos estirados finos sericíticos associados com a 
forte alteração dos feldspatos sugere que a deformação ocorreu em condições hidratadas. Os 
dados microestruturais sugerem que a deformação do muscovita-granito ocorreu 
essencialmente por meio de recristalização dinâmica dos grãos de quartzo associada a 
mecanismos de deformação rúptil-dúctil no feldspato e muscovita; a possível percolação de 
fluidos durante o cisalhamento pode ser evidenciada pela estabilidade da muscovita durante 
alteração sericítica nos porfiroclastos de feldspato. Tais características indicam que, em 
condições rúpteis-dúcteis, a presença de fluidos contribui de forma significativa para a partição 
da deformação em componentes rúpteis e dúcteis na zona de cisalhamento Pernambuco. 
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