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RESUMO: A Zona de Cisalhamento Pernambuco é uma falha transcorrente EW localizada no 
Sistema de Cisalhamento da Borborema (Nordeste do Brasil) e dividida pela Bacia de Tucano-
Jatobá em dois segmentos: o segmento leste da estrutura é marcado por rochas miloníticas de 
alta e baixa temperatura (fácies anfibolito e xisto verde), preservando protólitos ígneos, 
enquanto que o segmento oeste é constituído por zonas miloníticas de alta temperatura 
compostas principalmente por ortognaisses, granitos e migmatitos. O foco deste trabalho 
consiste em caracterizar mecanismos de deformação rúpteis em granitódes miloníticos da zona 
de cisalhamento Pernambuco Leste, para melhor compreender os processos deformacionais 
na transição rúptil-dúctil.A assembleia mineral é constituída por feldspato potássico pertítico, 
plagioclásio, quartzo, biotita, muscovita e óxidos. Com base nas microestruturas e distribuição 
das fases, quatro (4) domínios puderam ser individualizados: i) porfiroclastos de feldspato ii) 
matriz polifásica recristalizada, iii) bandas de cisalhamento e iv) ribbons de quartzo. De modo 
geral, a característica milonítica se deve à foliação SC, marcada pelos agregados de mica e à 
matriz quartzo-feldspática recristalizada, sendo o desenvolvimento cinemático da orientação 
preferencial da trama cristalina evidenciado a partir de ribbons de quartzo que contornam os 
porfiroclastos de feldspato em um arranjo assimétrico essencialmente sinistral.Os porfiroclastos 
(domínio 1) estão incorporados na matriz com uma distribuição heterogênea do tamanho do 
grão (~ 20 µm-100 µm), a qual caracteriza uma textura cataclástica. Os fragmentos são 
remanescentes do fraturamento de grãos maiores (tamanho médio de 300 µm), os quais 
exibem fraturas inter- e transgranulares. Microestruturas como geminação mecânica e kink 
bands estão presentes localmente nos porfiroclastos de plagioclásio. A matriz polifásica 
(domínio 2) é definida a partir de bandas ultramiloníticas escuras de grãos finos (≤ 15 µm) 
envolvendo porfiroclastos de feldspato, com a foliação seguindo a orientação da trama S. 
Análises químicas por meio de espectrometria de energia dispersiva (EDS) indicam que a 
matriz é composta predominantemente por quartzo, ortoclásio e albita (~ An10). O domínio 3 é 
definido pelas bandas de cisalhamento e é marcado por fraturas e falhas transgranulares 
preenchidas pela matriz fina. Este preenchimento mostra-se por vezes heterogêneo no interior 
das fraturas (~ 10-20 µm). Os veios de quartzo do domínio 4 (~ 10-25 µm) exibem estruturas 
indicativas de recristalização dinâmica e desenvolvem tramas com contatos poligonais.O 
caráter rúptil é evidenciado tanto pela presença de microfraturas como pela matriz polifásica 
fina resultante do desmembramento dos porfiroclastos, caracterizando a textura cataclástica. 
Não há evidências de recristalização ou reações de desequilíbrio químico no feldspato, o que 
sugere que estes minerais atuaram como objetos rígidos e acomodaram a deformação por 
meio de mecanismos rúpteis. Por outro lado, a deformação dúctil localiza-se essencialmente na 
matriz polifásica fina e nos veios de quartzo recristalizado, os quais localizam a deformação por 
fluxo no estado sólido. Tais características sugerem que, em condições metamórficas de fácies 
xisto-verde alto a anfibolito, a localização da deformação pode ser particionada em 
componentes rúpteis e dúcteis, resultando no desenvolvimento de texturas cataclásticas co-
existindo com microestruturas formadas a partir de recristalização no estado sólido. 
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