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RESUMO

A presente tese apresenta uma contribuição metodológica à integração de

informações geológicas, geofisicas (gravimétricas e aeromagnéticas) e de sensoriamento

remoto (Landsat 5-TM e GEMS/Banda X) na melhona do mapeamento geológico de

reconhecimento e semi-detalhe na região semi-árida do Nordeste do Brasil. Os

procedimentos favoreceram a composição de um modelo hipotético concernente à evolução

geodinâmica da Província Borborema interceptada por um sistema de zonas de cisalhamento

dúcteis de escala litosferica em regime transtracional no Neoproterozóico.

O Setor Extremo Nordeste da Província Borborema abrange os terrenos dos

Maciços São José do Campestre e Caldas Brandão (MSJC-MCB) afetados por um srstema

de zonas de cisalhamento dúcteis transtracionais e extensionais com raízes mantélicas

durante a orogênese BrasilianaÆan-AÊicana. Os MSJC-MCB compreendem rochas

gnáissico-migmatíticas que preservam registros de orogêneses acrescionárias colisionais no

Paleoproterozóico, com geração de crosta juvenil e retrabalhamento de protocrosta siálica

arqueana, que imprimiram aos terrenos umfabric tangencial penetrativo.

As técnicas de filtragem direcional com filhos Sobel, Prewitt, Kirsch e

Laplaciano, aplicadas às imagens Landsat 5-TM, permitiram a detecção e o realce do sistema

de lineamentos que demarcam o arranjo geométrico e cinemático das zonas de cisalhamento

dúcteis de trends gerais NE e NW e o fabric D3 (foliações e lineações). A configuração

dessas estruturas denota uma conformidade mecânica com os sistemas de zonas de

cisalhamento em regimes transpressional e transtracional nos setores Norte (Faixa Seridó) e

Central (Domínio da Zona Transversal) da Província Borborema, respectivamente.

As medidas de especüometria de reflectância em amostras de mão de rochas e

minerais diagnosticaram os principais minerais constituintes das rochas e revelaram as

variações geoquímicas sutis, principalmente nos conteúdos de Fe, Ca, Mg, Al e OH, entre

rochas com aspectos petrológicos similares. A análise comparativa entre as variações no

albedo e na forma das curvas espectrais conduziram à adequação de um método estatístico

de seleção dos conjuntos de trios e razões de bandas do Landsat 5-TM com melhores

desempenhos na distinção entre as unidades litológicas e no realce das feições

deformacionais. A interpretação visual desses conjuntos de bandas combinados em



composições coloridas por técnicas de processamento digital de imagens (RGB, IHS, ACP,

Razões de Bandas e HRGB) beneficiaram o realce das unidades litológicas previamente

definidas e a detecção de novas unidades ainda não cartografadas até o presente,

A abordagem das condições de pressão-temperatura (P-T) permitiram o

zoneamento metamórfÌco em relação aos principais elementos da deformação dúctil e

granitóides brasilianos. O ápice do metamorfrsmo alcançou condíções do fácies granulito de

baixa-P com extensiva migmatização acompanhando as zonas de cisalhamento dúcteis em

regime extensional e transtracional que afetam as tàixas metapelíticas e os terrenos

gnáissicos do embasamento. Pelo geotermomêtro plagioclásio-anfibólio e geobarômetro do

Al no anfibólio, os metapelitos granulíticos migmatizados apresentaram variações de T-781-

811oC e P-3,8-5,9 kbar e os granulitos máficos intercalados varrações de T-799-823'C e

P-3,0-4,5 kbar. No geotermômetro ortopiroxênro-clinopiroxênio os granulitos máficos

indicaram T-818-973"C. No Complexo Campina Grande as variações foram de T,'713-

835'C e P-2,5-5,5 kbar pelos métodos plagioclásio-anfibólio e Al no anfibólio. A

granitogênese sin- a tarditectônica apresenta idade de 555 + l0 Ma correlata à idade de 575

t 25 Ma das zonas de cisalhamento dúcteis de alta-T. As idades de 403 t 38 Ma refletem o

soerguimento e a exumação dos níveis profundos da crosta que promovem o

retrabalhamento do fabric de alta-T sob condições retrometamórficas (T < 530'C).

As filtragens dos dados geofisicos (gravimétricos e aeromagnéticos) nos domínios

da freqüência e espaço-temporal caracterizaram os contrastes de densidades e

suceptíbilidades em diferentes níveis do manto litosférico-crosta continental, em função dos

comprimentos de onda, O ajuste entre as assinaturas geofisicas e as feições geológicas

descrevem o enraizamento mantélico das zonas de cisalhamento, As anomalias geofisicas

regionais e residuais refletem à estruturação do fabric D3, demonstrado no controle das

zonas de cisalhamento dúcteis, na geometria de blocos crustais com caracteristicas

geológicas (geoquímicas e geocronológicas) contrastantes, no alojamento de granitóides

subalcalinos/alcalinos sin- a tarditectônicos de origem mantélica, nas condições

metamórficas do fácies granulito e na migmatização. Essas feições assinalam a estruturação

crustal no MSJC-MCB marcada pela transposição da Moho e soerguimento do manto

litosferico, e/ou magmas mantélicos derivados, acompanhando o regime transtracional e

extensional das zonas de cisalhamento dúcteis, A evolução geodinâmica proposta para os



terrenos no Neoproterozóico envolveria: (i) um evento acrescionario em regime

transconente/transformante (cø. 850-600 Ma) de fragmentos alóctones (microplacas

continentais) e crosta continental juvenil (arcos magmáticos associados), gerada nos estágios

precoces ou em eventos prévios (p.ex. o evento ca. 950 * 50 Ma no DZT), intermediários

aos crátons do Oeste Africano/São Luís, Congo/São Francisco e Leste do Sahara em

interação por colisão oblíqua; (ii) o retrabalhamento intracontinental por zonas de

transcorrência no estilo extrusão lateral de blocos, em regime colisional do tipo platô

Tibetano (ca. 580 + 30 Ma), após a amalgamação das placas e microplacas continentais

antigas e juvenis.

A comparação entre as anomalias gravimétricas residuais para a crosta superior,

os enxames de lineamentos topográficos, as feições morlotectônicas e os dados de campo

sugere a reativação do sistema de zonas de cisalhamento brasilianas, provavelmente em

episódios de regime frágil sucessivos, desde o resfriamento e uplift dos terrenos nos estágios

finais da orogênese Brasiliana. No Cenozóico, essas estruturas reativadas formariam um dos

padrões de falhas que controlam grabens e horsts na Faixa Litorânea do Nordeste.



ABSTRACT

The present thesis presents a methodological contribution for the integration of
geological, geophysical (gravimetrics and magnetics) and remote sensing (Landsat 5-TM
and X-Band airborne SAR) data in the improvement of reconnaissance and detailed
geological mapping of the semi-arid Brazilian Northeast region. The results allowed the
development of a hypothetical model rerated to the geodynamicar evolution of the
Borborema Province affected by a lithospheric-scale ductile shear zone system in
transtensional style during the Neoproterozoic.

The extreme northeastem domain of the Borborema Province includes the São

José do campestre and caldas Brandão Massifs (sJcM-cBM), affected by a system of
transtensional and extensional ductile shear zones with roots in the mantle during the
BrasilianoÆan-African orogeny. The SJCM-GBM are formed by gneissic-migmatitic rocks
which denote remanents of accretionary collisional Paleoproterozoic orogens, representative

of neoformed juvenile crust and reworking of Archean sialic protocrust, resurting in a
penetrative tangential fabric to these massifs

Directional filtering (sobel, prewitt, Kirsch and Laplacian) applied on Landsat
5-TM images, allowed the detection and enhancement of the lineament system associated

with the geometric and kinematic framework of the ductile shear zones with a general NE
and NW trends and D3 fabric (foliation and tineation). The organization of these structures
is associated with a mechanical conformity with shear zones developed under transtensional

and transpressional regimes respectively in the North (Seridó Belt) and central (Zona
Transversal Domain-ZTD) sectors of Borborema province.

Reflectance spectrometry measurements on minerar and rock samples were
diagnostic for the main lithologic components. They allowed the detection of subtle
geochemical variation, maínly in the Fe, ca, Mg, Al and oH contents, in rocks petrologically

similar. Distinction of lithologícal units and enhancement of strain features was based in
color compositions of bands and ratio triplets, selected from the statistical comparative

analysis of the albedo variations and the shape of spectral curves. The visual analysis of
color compositíons obtained by digital image processing techniques (RCB, lHS, principal



Component Analysis, band ratios and HRGB) resulted in improvement of the geological

maps for the area and mapping of new units.

Analysis of pressuretemperature (P-T) informations resulted in the definition of

metamorphic zoning and its relationship with the main ductile deformational elements and

Brasiliano granites. The metamorphism climax reached the low pressure granulite facies and

\ as accompanied by extensive migmatization along transtensional and transpressional shear

zones affecting metapelitic belts and basement gneissic terrains. Based on the plagioclase-

amphibole geothermometer and amphibole-Al geobarometer, the migmatized granulitic

metapelites presented temperature variations in the range 781 -8 I l'C and pressures between

3.8-5.9 kbar. The mafic granulite bands presented variations between 799-823'C and 3.0-

4.5 kbar. Using the orthopyroxene-clinopyroxene geothermometer, the mafic granulites

presented a variation in the range 818-973'C. The plagioclase-amphibole and amphibole-Al

methods resulted in a range fiom 713-835oC and 2.5-5.5 kbar for the Campina Grande

Complex, The syn- to late-tectonic granitogenesis yielded an age of 555 r l0 My, correlated

with the 57 5 ! 25 My age for the high-T ductile shear zones. Uplift and exposure of deeper

crustal levels, promotrng reworking of the hígh-T fabric under retrometamorphic conditions

(T < 530'C), presented an age of403 + 38 My.

Filtering of magnetic and gravimetric data in the fiequency and space-time

domains enhanced the mass and susceptibility contrasts among different continental crust-

lithospheric mantle levels, due to its different wavelenghts, The fit among geophysical

signatures and geological features is indicative for mantle rooting of the shear zones.

Regional and residual geophysical anomalies reflect the D¡ fabric framework. This situation

is demonstraded by the ductile shear zones control on the geometry of crustal blocks with

contrasting geological characteristics (geochemical and geochronological); in the

emplacement of syn- to late{ectonic alkaline and subalkaline granitoids of mantle origin; rn

the granulite facies metamorphism and migmatization. These leatures indicate that the

crustal structural framework of the SJCM-CBM ís marked by Moho transposition and uplift

of lithospheric mantle and/or mantle derived magmas following the transpressional and

transtensional ductile shear zones. The proposed Neoproterozoic geodynamic evolution

involves: (i) an accretionary episode under transcurrenVtransform regime (ca. 850-600 My)

affecting allochthonous fragments (continental microplates) and juvenile continental crust

lx



(associated magmatic arcs) formed during early BrasilianoÆan-African or older (ca. 950 +

50 My observed in ZTD). This episode occured between the West African/São Luís,

Congo/São Francisco and East Sahara. cratons, interacting by oblique collision; (ii)

intracontinental reworking by transcurrent shear zones, with the style of lateral block

extrusion in a collisional regime of the Tibetan Plateau type (ca. 580 + 30 My), after welding

of older and juvenile continental plates and microplates.

Comparison among upper crust gravimetric anomalies, the swarm of

topographic lineaments, morphotectonic features and held data is suggestive for reactivation

of the Brasiliano shear zone system, probably by successive brittle regime episodes since

cooling and uplift of late Brasiliano phases. In the Cenozoic these reactivated stuctures are

associated with horsts and grabens which control the sedimentation in the Northeast Coastal

Region.
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1- coNSTDERAÇÕEs INICIAIS E PRoPosIÇÃo po PRoBLEMA

1.1 - Principais Objetivos e Justificativa da Investigaçâo Proposta

No Setor Extremo Nordeste da Provlncia Borborema, o arranjo cinemático de

zonas de cisalhamento de escala litosférica, desenvolvido durante a orogênese Brasiliana,

promoveu a instauração de domínios transtracionais e extensionais sobre o substrato siálico

composto dominantemente de rochas gnáissico-migmatíticas do Arqueano e

Paleoproterozóico (Danøs et al. 1997). A configuração dessas estruturas denota uma

integração geométrica com os sistemas de zonas de cisalhamento em regimes transpressional

e transtracional nas porções Norte (Faixa Seridó) e Central (Domlnio da Zona Transversal)

da Província Borborema, respectivamente. A disposição geográfica desse sistema

intracontinental de zonas de cisalhamento dúcteis sugere conexão com aquele na África

Ocidental, numa reconstituição paleotectônica do Gondwana (Fig. 1 . 1). A deformação

transtracional e extensional dominantes exerceram controle sobre a geometria de faixas de

rochas supracrustais (p.ex, a faixa de micaxistos de Barra de Santa Rosa e Taipu-lelmo

Marinho), concomitante às condições de alta temperatura e baixa pressão do metamorfismo

no fäcies granulito, com extensiva migmatização e granitogênese. A variedade de suítes

graníticas relacionadas às extensas zonas de cisalhamento dúcteis, com regimes combinados

transcorrente e extensional, sugere o envolvimento de fontes mantélicas enriquecidas e/ou

metassomatizadas canalizadas pelas zonas de cisalhamento que alcançariam profundidades

do manto litosferico.

O objetivo principal da presente investigação é a análise e a integração de dados

multiespectrais de sensoriamento remoto (Landsat 5-TM e GEMS/Banda X) e dados

geofïsicos (gravimétricos e aeromagnéticos) por métodos de processamento digital de

imagens, como contribuição à cartografia geológica de reconhecimento e de semi-detalhe

nesse setor da Província Borborema. O contexto geográfico desses terrenos, com amplas

exposições incluídas no semi-árido do Nordeste do Brasil, favoreceram o emprego do

aspecto sinóptico e multiespectral das imagens do Landsat 5-TM no aperfeiçoamento do

mapeamento das unidades litoestratigráficas, com ênfase no zoneamento

tectonometamórfico e na diferenciação das suítes granitóides. Na abordagem estatística de

seleção das composições coloridas de bandas do Landsat 5-TM com melhores desempenhos

I



E%Sisleme de zonâs de c¡salhamento bras¡l¡onâs/panafr¡cânas no Gondwana. Alguns locais onde%lofam descr¡las zonas de cisalhamenlo no fácies granullto: B=Provfnc¡a Borborema;
c=cemerões; ,ÈHoggariK=Kênit; D=Dâmsrâl M¿=Msdagascâr; Ito=Moçambique; ,vs'Namfbis;
s=Sudåo; lÊYêmeni Þzabargadi ,vr=N¡gériâ. outras falxas orogênicås brasiliânas no Brasll:
FB=F aixa Brasflia: FPÁ=Fs¡xa Pareguâl-Arague¡s: FRG=Faixs Ribeira-Rio Grande;
FÁE+alxaArsçual-Esplnhaço.

l----]crátons, C^=cráton Amâzônico; CsF=Crálon são Franciscoì CRP=Crálon Rio de la Plata;tl

-CAO=Cráton 
Arequipa; GSL=cráton såo Luls; CoA=cráton oeste Africano; CGH=cráton do chad;

CC=cráton do congo; Gl(=craton Kaapvaali CDW=Cróton Dharwar.

Figura 1.1 - Reconstituigão pré-deriva mesozóica entre a América do Sd, Áftica,
Madagascar e Índia, integrantes do supercontinente Gondwana, mostrando as correlações

da rede intercontnental de zonas de cisalhamento brasilianas/pan-africanas contomando

os principais crátons arqueanos a paleoproterozóicos. As faixas orogênicas

brasilianas/pan-africanas com zonas de cisalhamento no fácies granulito foram
destacadas. Modificado de Caby et al, (1991) e Jardim de Sá (1994).



na diferenciação litológica e no estâbelecimento das relações deformacionais, foram

consideradas as assinaturas espectrais de amostras-de-mão representativas de algumas das

principais unidades litológicas da área de estudo. Os espectros de reflectância demonstraram

estreita correlação com os dados mineralógicos e geoquímicos de elementos maiores das

suítes granitóides analisadas, justificando a utilização dos espectros como elementos de

distinção entre rochas com afinidades petrográfìcas e quimicas semelhantes. Os resultados

confirmaram a aplicabilidade do método às imagens Landsat 5-TM como incremento ao

mapeamento geológico na região entre Barra de Santa Rosa e Campina Grande, sugerindo a

extensão dos procedimentos para outros setores. Nesta região, uma estímativa

termobarométrica loi realizada para o ápice do evento tectometamórfico no Brasiliano,

responsável pelas condições de alta temperatura e baixa pressão (alta-T/baixa-P)

contemporâneas à instalação de zonas de cisalhamento dúcteis no fácies granulito com

ampla migmatização dos terrenos gnáissicos e metassedimentares, acompanhado de

granitogênese alcalina e subalcalina.

Nos tratamentos dos dados geofisicos foram efetuados os realces de anomalias

regionais e residuais, indicadoras de fontes em diferentes profundidades da litosfera, obtidas

pela filtragem dos dados de anomalia Bouguer e intensidade magnética total-DGRF. Os

métodos de filtragens empregados envolveram comprimentos de onda variados nos domínios

da freqüência e espaço-temporal. A análise combinada entre as assinaturas gravimétricas e

aeromagnéticas e os elementos estruturais da deformação brasiliana permitiu a

caracterização de diferentes blocos crustais e/ou litosféricos delimitados por zonas de

cisalhamento dúcteis com raízes mantélicas,

O emprego dessas técnicas combinado aos dados de campo, especialmente os

dados estrutu¡ais, à análise cinemática e às estimativas das condições metamórfrcas (P-T-Ð,

conduziram a algumas sugestões sobre a modelagem da estruturação crustal e litosferica da

região, reflexo das deformações proterozóicas. A interpretação integrada desses dados, com

vantagens sobre os mesmos métodos de investigação isolados e a exemplo de terrenos

proterozóicos e arqueanos em outros continentes, côncentrou-s€ no realce das feições

relevantes à interpretação geodinâmica do arranjo estrutural bidimensional e tridimensional

da crosta continental no Brasiliano.



1,.2 - Localizaçílo da Área e Aspectos Fisiográlicos

O estudo proposto envolve uma superficie com aproximadamente 28.000 km2

entre os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, circunscrita entre os paralelos 5015'00"-

7'30'00"5 e os meridianos 35o00'00"-36'15'00"W. Cidades como Natal/RN, Campina

Grande/PB e ltabaiana/PB, entre âs principais cidades da região Nordeste do Brasil, estão

envolvidas pela área de estudo, como mostra a Fig. 1 .2.

8000's
38000'w 37000'w 36"00'w 35000'w

Figura 1.2 - Mapa de localização da rirea de estudo moshando as principais
cidades e vias de acesso.

Na área de estudo, os principais deslocamentos são realizados pelas rodovias

federais e estaduais: (a) no setor norte pela BR-304 (Natal-Fortaleza) e BR-226 (Natal-

CurraisNovos); (b) no setor central pela BR-101 (Natal-João Pessoa), RN-003 (BR-l01-São

José do Campestre) ; (b) no setor sul pela BR-230 (João Pessoa-Patos), PB-054 (Itabaiana-

BR-230), PB-099 (Guarabira-São José do Campestre), PB-055 (Sapé-Guarabira), PB-079
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(Remígio-BR-230). Os demais setores são percorridos pelas estradas carroçáveis e trechos

precários que interligam as pequenas cidades e vilas às estradas principais.

O clima semi-árido é dominante na região com temperaturas elevadas e escassez

de chuvas. Entretanto, estão envolvidas quatro zonas fitogeográficas, diferenciadas desde a

costa até o interior do continente: (a) a zona litorânea, onde dominam as coberturas arenosâs

(dunas e praias) e vegetação de palmeiras e combretaceas; (b) a znna da mata, onde a

vegetação exuberante foi substituída por áreas de pastagens e canaviais, reduzida a pequenas

áreas de preservação; (c) a zona do agreste, caracterizada por escassa vegetação de pequeno

porte (mirtáceas, leguminosas e combretáceas) e solo pedregoso; (d) o sertão no¡destino,

com vegetação de caatinga, solo pedregoso e periodos prolongados de seca.

Os principais rios permanentes da area são os rios Potengi, Jundiaí, Trairí, Ceará-

Mirim, Jacu e Curimataú no Estado do Rio Grande do Norte, e os rios Camaratuba,

Mamanguape, Mirirí e Gurinhém e Paraíba no Estado da Paraíba, todos alimentados por

cursos d'água secundários e intermitentes.

O relevo aplainado (0-400 m) domina a região, propiciando uma paisagem

monótona interrompida por feições de inselbergs constituídos por rochas gnáissico-

migmatíticas e plútons granitóides, e depressões com lagoas acompanhando os cursos dos

rios. As maiores elevações (400-720 m) ocorrem na porção sudoeste da área, região da

cidade de Campina Grande, onde predominam plútons granitóides envolvidos por largas e

extensas faixas miloníticas

Esse conjunto de feições permite uma distribuição favorável dos afloramentos

nos setores interiores da área, em vastas exposições superfrciais das principais unidades

litológicas, por vezes recobertos por litossolos, Nos setores próximos às áreas costeiras, as

fieqüentes coberturas sedimentares meso-cenozóicas tornam os afloramentos mais esparsos.

1.3 - Arcabouço Geotectônico

1.3,1 - Conte#o Geodínômico da Províncía Borborema

A Província Borborema (Almeida et al. 1981), numa reconstrução pré-deriva

mesozóica dos continentes sul-americano e africano, situa-se precisamente na junção entre

os crátons Oeste Africano/São Luís e Congo/São Francisco (Fig 1.1), envolvendo a maior

parte dos terrenos do Nordeste do Brasil (Fig. 1.3). Os estudos sobre a continuidade dos



terrenos da Provincia Borborema na África Ocidental evidenciaram similaridades com os

aspectos evolutivos crustais dos escudos da Nigéria-Camarões e Hoggar (região denominada

de Faixa Trans-Sahara, Cahen et al. 1984). As correlações entre os terrenos da Faixa

Borborema/Trans-Sahara sugerem a composição de uma complexa faixa colisional

proterozóica gerada num contexto tectônico colisional-acrescionário (p.ex, Jardim de Sá e¡

al. 1991, Brito Neves & Cordani 1991, Caby et al. 1991). Esse contexto mecânico foi

controlado por interações transcorrentes e oblíquas entre blocos litosfericos (incluindo os

crátons Oeste Africano/São Luís e Congo/São Francisco), fragmentos de micro-continentes e

terrenos alóctones de crosta antiga e juvenil, consolidada ao final do evento BrasilianoÆan-

Africano (ca. 600-550 Ma).

Diversos autores sugeriram a subdivisão da Província Borborema segundo

critérios relativos à evolução tectônica, litoestratigráfìc a, magmítrca e geocronológica, e

unânimes reconheceram faixas de supracrustais proterozóicas intercaladas com áreas de

embasamento gnáissico-migmatítico arqueano a paleoproterozóico (maciços medianos de

Brito Neves 1975, 1983) de estruturação definida pela superimposição do Brasiliano aos

eventos orogênicos anteríores (Brito Neves 19'15, 1983, Santos & Brito Neves I 984).

Jardim de Sá (1994) propôs a subdivisão da Província Borborema em

subprovíncias estruturais (chamadas domínios ou faixas) de feições contrastantes, como

sumariado abaixo (Fig. I .3):

(i)As faixas Sergipana (FS) e Riacho do Pontal (FRP), localizadas a norte do

Cráton São Francisco e a sul da zona de cisalhamento Pernambuco, compostas por

supracrustais monocíclicas neoproterozóicas;

(ii) A Faixa Noroeste do Ceará ou Médio Coreaú (FNC), melhor representada

pela correlata Faixa Atacora na África, ocorre na margem do Cráton São Luís e está limiøda

a sudeste pela zona de cisalhamento Sobral-Pedro II (uma ramificação do Lineamento

Transbrasiliano), constituída por supracrustais monocíclicas meso- e neoproterozóicas;

(iii) A Faixa Seridó (FSE) e o Domínio Ceará Central (DCC), dispostos a norte

da zona de cisalhamento Patos, compreendem supracrustais mono- ou policíclicas

proterozóicas, separadas entre si pela Faixa Orós-Jaguaribe formada por supracrustais

monocíclicas mesoproterozóicas; os limites a leste e a oeste são feitos pelas zonas de

cisalhamento Portalegre e Aiuaba, respectivamente;
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(iv) O Domínio da Zona Transversal (DZT), compreende os terrenos entre as

zonas de cisalhamento Pernambuco e Patos, composto por um arranjo complexo de

supracrustais mono e/ou policíclicas proterozóicas.

No modelo sugerido por Santos ( 1995, I 996), a Província Borborema estaria

subdividida num maior número de tenenos tectonoestratigráficos (Fig.1,4), com a Faixa

Seridó subdivida nos terrenos Rio Piranhas, Seridó e São José do Campestre, e o DZT,

denominado de Superterreno Rio Pajeú e subdividido nos terrenos Piancó-Alto Brígida

(TPB)" Alto Pajeú (TAP) e Alto Moxotó (TAM). No DZT foram reconhecidos dois

episódios orogênicos, os ciclos Cariris Velhos/l(ibaran (1,1-0,95 Ga, Brito Neves e/ a/.

I 996) e o BrasilianoÆan-Africano (750-570 Ma), com mecanismos de rifteamento,

acresção, amalgamação e retrabalhamento intracontinental. Os terrenos referidos ao TAM

envolvem seqüências clásticas aluminosas e vulcanossedimentares de arco-magmático,

associadas a blocos de metabásicas alóctones e granitóides do tipo-I cordilheirano, No TAP

predominam seqriências metassedimentares flyschóides, massas ofiolíticas e granitóides

colisionais. O TPB (incluindo a Faixa Salgueiro-Cachoeirinha) engloba desde complexos

metavulcanossedimentares do tipo rifte até os termos metaturbidíticos, compondo um

ambiente do tipo bacia de ante-arco (Campos Neto ef al. 1994). As isócronas obtidas

indicam idades de 970 Ma (razão inicial de 0,70461+0,00009), confirmadas por dados U-Pb

e Pb-Pb em zircões, com idades Tpy do Mesoproterozóico (Van Schmus et ø/. 1995). Esses

dados descrevem um ambiente de convergência e amalgamação no evento Cariris Velhos,

constituindo uma placa continental jovem que interagiu por colisão com os crátons do Oeste

Aûicano/São Francisco e outras microplacas, retomadas por extensivo retrabalhamento

crustâl no Brasiliano.

As propostas de subdivisão apresentadas limitaram os domínios/blocos aos

empurrões nas margens cratônicas e às principais zonas de cisalhamento transcorrentes

intracontinentais, com ápice dos deslocamentos em alta temperatura estimados em ca.580

Ma e etapas sucessivas de resfiiamento entre 550-520 Ma (Jardim de Sá 1994). A

distribuição dos domínios e as principais descontinuidades foram confirmadas nos modelos

gravimétricos regionais para a estruturação crustal da Provincia Borborema (Oliveira &

Santos I 993, Castro et al. 1997b, Jardim de Sâ et al. 1997a).



Figura 1.3 - Esboço geológico regional da Província Borborema, apresentando as

principais unidades tectonoesfiatigráficas e a localização da área de enfoque da

Tese. Modifîcado de Brito Neves (1933) e Jardim de Sá et al. (1988, l99l).
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A correlação dos terrenos proterozóicos do Nordeste do Brasil com aqueles da

África Ocidental induz à interpretação de que as zonas de cisalhamento transcorrentes

intracontinentais da Faixa Borborema/Trans-Sahara constituem uma rede transcontinental de

zonas de cisalhamento dúcteis de escala crustal a litosférica, instaladas na acomodação das

convergências relativas dos crátons do Oeste Africano, Amazônico, São Francisco/Congo e

diversos fragmentos de microcontinentes no Neoproterozóico (Jardim de Sá 1984, Caby

1989) O padrão geométrico do sistema de zonas de cisalhamento transcorrentes é formado

pela coalescência entre os lineamentos de direção geral EW e extensão superior a 1000 km

entre o Brasil e Camarões, incorporados aos lineamentos de direção geral NE com cerca de

3000 km de extensão entre o Brasil Central e Hoggar. Os trabalhos preliminares sugeriram o

desenvolvimento das zonas de cisalhamento dúcteis sob condições tectonometamórficas de

baixa pressão e alta temperatura (condições de facies anfibolìto a granulito), envolvendo

intensa fusão crustal e granitogênese (Caby et a1.1991, Corsini et al. 1991, Vauchez &

Egydio-Silva 1992, Vauchez et al. 1997a). As evidências geoquímicas, geofisicas e

metamórficas apontam para o enraizamento profundo das zonas de cisalhamento, que

favoreceria a percolação de fluidos (magmas e voláteis), a dissipação de calor e o

enriquecimento geoquímico do manto litosférico, especialmente em terras raras leves (TRL).

O manto litosferico subcontinental anômalo constituiria uma fonte contaminante aos fluidos

astenosfericos ascendentes, resultando na geração de magmas shoshoníticos (Jardim de Sá

1994).

No estágio principal da orogênese Brasiliana (580 + 30 Ma), o regime cinemático

no setor a norte da zona de cisalhamento de Patos foi marcado por estruturas

transpressionais dextrais de direção NE nas faixas Orós e Seridó Central, e por estruturas

transtracionais e detachments extensionais no bloco a leste da Faixa Seridó (Sá et al. 1991,

Jardim de Sâ et al.l993c, Jardim de Sá 1994) Pata oDZT, as interpretações visuais de

imagens de satélite demonstraram o aspecto anastomosado do sistema de zonas de

cisalhamento NE sinistrais entre os lineamentos dextrais de trend geral EW de Patos e

Pernambuco, em arranjo geométrico do tipo-dominó (Jardim de Sá 1994, Jardim de Sâ et al'

1995), Esse padrão difere daquele proposto anteriormente que considerava uma cinemática

dextral para as zonas de cisalhamento NE (Corsini et al. 1992, Y auchez et al. 1992,

Vauchez & Egydio-Silva 1992), Nesse contexto, Amaro et al. (l99lb) redefiniram a zona de
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cisalhamento Campina Grande (ZCCG) como uma faixa de alta temperatura envolvendo as

zonas de cisalhamento do Congo e Afogados da lngazeira (Brito Neves 1983). A ZCCG

estaria mecanicamente integrada ao sistema transpressional Patos-Seridó numa disposição

en échelon, compondo ùm trend estrutural que acompanha uma anomalia gravimétrica

positiva (Rand & Manso 1990) marcada por ocorrências de eclogitos nas regiões de

Bodocó-FlorestaÆE (Beurlen 1988) e Queimadas-ltatuba/PB (Beurlen et al. 1991). O

metamorfismo eclogítico (13 + 2 kbar, 580 + 60oC, eclogito tipo-C) atuaria sobre rochas

máfico-ultramáficas de afinidade toleítica e natvreza ofiolítica. A suspeita da ocorrência de

eclogitos, assocrados aos granitóides brasilianos de alojamento em regime colisional e à

assinatura gravimétrica positiva, suporta a hipótese de que esta faixa represente uma zona de

sutura do Brasiliano. Desta forma, algumas das zonas de cisalhamento representariam o

retrabalhamento intracrustal de suturas dos episódios prévios de acresção. O ananjo do tipo-

dominó combinado à geometria escalonada entre os lineamentos Patos e Pemambuco, com

terminação progressiva em splay de direção NE do lineamento Patos próximo à costa,

constituíram sítios transtracionais e favoreceram a intrusão de plútons alcalinos sin- a

tardítectônicos (Jardim deSá et al. 1995).

Durante a orogênese Brasiliana, a Província Borborema foi íntrudida por enoÍne

volume de granitóides polidiapíricos sin- a pós-tectônicos (granitóides G3 e G4, Jardim de

Sâ et al. 1981, 1987 , Leterrier et al. 1990), cuja distribuição é parcialmente controlada pelas

zonas de cisalhamento. Diversos trabalhos trataram do regime cinemático de alojamento e da

deformação dos granitóides brasilianos (Jardim de Sá el al. 1986, Archanjo & Bouchez

1992, Archanjo 1993). Os plútons ocolrem encaixados nas seqüências metassed imentares,

nos gnaisses do embasamento e metaplutônicas eoproterozóicas (os granitóides G:, Jardim

de Sá et al. 1987), truncando estruturas antigas relacionadas aos episódios deformacionais

de idade pré-brasiliana (D1 e D2, Jardim de Sâ et al. 1987). Na porção central da Província

Borborema predominam os granitóides porfiríticos sin- a tarditectônicos de filiação

subalcalina e monzonítica dos tipos-l ou intermediários entre os tipos-I e A, Freqüentemente,

os granitóides porfiriticos são contemporâneos aos granitóides básicos a intermediários de

afinidades shoshoníticas. Os aspectos quÍmicos dessas suítes, como os altos teores em TRL,

valores negativos do Et¡¿ e altas razões iniciais dos isótopos de Sr, demonstram a influência
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de processos de contaminação crustal de fontes mantélicas enriquecidas e/ou

metassomatismo das fontes, deconente da percolação de fluidos nas zonas de cisalhamento

profundas. No DZT foram descritos os granitóides tonalÍticos a granodioríticos precoces

(tipo-Conceição), semelhantes aos granitóides do tipo-I de ambientes pós-colisionaís (Sial &

Ferreira 1988), e pouco reconhecidos na FSE e no DCC. Esta suite geralmente precede

granitóides com megacristais de K-feldspato e afinidade cálcio-alcalina potássica

denominados de tipo-Itaporanga. A suite de granitóides alcalinos a peralcalinos formam um

corredor de plútons e diques alinhados na direção NE (Linha Sienitóide), com fontes no

manto litosférico enriquecido, provavelmente composto por mica-piroxenito (Feneira & Sial

1986) Um grupo de afinidade trondhjemítica (tipo-Senita) também foi reconhecido. O

controle exercido pelas zonas de cisalhamento no alojamento dos plútons permitiu o

zoneamento da distribuição química da granitogênese em relação à deformação brasiliana

no DZT (Medeiros et al. 1996). Os granitóites cálcio-alcalinos do tipo-Conceição ocorrem

nas regiões de baíxo strain, enqtranto os granitóides cálcio-alcalinos potássicos (tipo-

Itaporanga) bordejam e são afetados pelas zonas de cisalhamento. Os plútons de afinidade

trondhjemítica (tipo-Senita) encontram-se alojados nos sítios transtracionais das estruturas

brasilianas, Os granitóides da série alcalina foram controlados pelos deslocamentos en

échelon nas zonas miloníticas NE da Linha Sienitóide (Sial & Ferreira 1988). O controle

sin- a tardi-tectônico dos grarritóides na etapa de alta temperatura da orogênese Brasiliana

foi confirmado nas datações Rb-Sr e U-Pb, para a FSE (Galind o et al. l99l,McMuny et al.

1987a, 1987b, Leterrier et al. 1994, Jardim de Sá 1994, Galindo et al. 1995) e DZT

(Mariano & Sial I 988, Silva Filho et al. 1993, Jardim de Sá 1994)

Uma hipótese para a evolução geodinâmica da Província Borborema foi aventada

como se segue: (i) uma cadeia colisional T¡ansamazônicalEburneana, marcada por

estruturas tangenciais, nappes e metamorftsmo de alta temperatura e pressão média, ao ftnal

da qual a plataforma continental estaria estavel; (ii) a crosta continental foi então afetada por

episódios extensionais, responsáveis pela abertura de bacias intracontinentais e pelo

rulcanismo sinsedimentar no período Estateriano (ca. 1,8 Ga, Sá el al. 1991); (iii) um

evento orogênico no período Toniano (ca. 1,0 Ga, evento Cariris Velhos), com consumo

oceânico e acresção de arcos, ao menos no DZT; (iv) o evento Brasiliano seria caracterizado

por dois ambientes não-excludentes e definidos por: (a) subducção oblíqua e acresção
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transformante de tenenos (Jardim de 56 et al. l99l); (b) deformação transcorrente

heterogênea num contexto intracontinental, associada a um processo colisisonal oblíquo ou

fiontal, com extrusão lateral de blocos na placa cavalgante. Durante esta colisão, a pìaca

continental jovem, formada pela Província Borborema/Trans-Sahara, deslizou/colidiu entre

os crátons Oeste Africano/São Luís e Congo/São Francisco, e alguns micro-continentes,

desenvolvendo as zonas de cisalhamento transcorrentes EW e NE de escala litosférica,

combinadas em cenários transpressionais e transtracionais, provavelmente em função do

contraste reológico causado pela altemância das bacias metavulcanossedimentares e blocos

continentais pré-existentes,

1.3.2 - Evolução Cnustal da Porção Eñremo Nordeste du Províncìa Borborema (Macíços

São Josë do Campestre e Caldas Brandão)

As denominações de Maciço Caldas Brandão (MCB) e Maciço São José do

campestre (MSJC) foram propostas por Brito Neves (1975, 1983) para as unidades

tectônicas compostas por gnaisses migmatíticos e granitóides anatéticos de idades arqueanas

(isócrona de 2,1 Ga na região de Presidente Juscelino-RN) e paleoproterozóicas, afetadas

pelo evento Brasiliano na Porção Extremo Nordeste da Província Borborema. Nesta Tese

sugere-se a manutenção das denominações diferenciadas em MSJC (tenenos entre as

cidades de Bom Jesus-Santa Cruz-Barra de Santa Rosa) e MCB (terrenos entre as cidades de

Mari-Caldas Brandão-Boqueirão), baseada sobretudo nas informações estruturaís (ver Cap.

4), geofisicas (ver Cap. 7) e geocronológicas (Brito Neves, inform. pess.).

Dantas e/ al. (1995, 1996) apresentaram uma proposta de subdivisão crono-

estratigráfica dessa região em blocos crustais distintos, denominada indistintamente de

MCB, baseados na integração do mapeamento geológico, dados isotópicos (U-Pb e Sm-Nd)

e geoquimicos (Fig.l.5, Tab. 1.1 e L2). No arcabouço geral sugerido foram agrupadas

diversas assembléias lito-estratigráficas com idades variando desde o Paleoarqueano (idades

superiores a3,4 Ga) até o Neoproterozóico (600 Ma).

um núcleo arqueano foi defrnido entre as cidades de Bom Jesus, João Câmara e

São José do Campestre, no estado do Rio Grande do Norte (Tab. 1l) As idades do

Paleoarqueano ocorrem na região de Bom Jesus, nos blocos compostos por ortognaisses

tonalíticos a trondhjemíticos, intercalados a anfibolitos e meta-ultramáftcas, com idades de

3,45 Ga (U-Pb em zircão). As afinidades cálcio-alcalinas de baixo potassio, o padrão
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enriquecido em TRL e as idades entre 3,6-3,7 Ga (E¡¿ negativos) apontam como fonte

geradora dessas rochas uma crosta continental antiga ou manto enriquecido (Dantas 1997).

No Mesoarqueano (3,25-3,0 Ga) ocorreu a principal atividade magmática na região,

representado por ortognaisses tonalíticos, trondhjemíticos e granodioríticos migmatizados,

migmatitos bandados e hedenbergita ortognaisses intercalados com anfibolitos, metagabro-

anortositos (complexos Presidente Juscelino, Brejinho, e Setrador Elói de Souza). Para o

Complexo Presidente Juscelino as idades modelo entre 3,6-3,4 Ga e o ENd negativos

apontam como fonte uma crosta continental antiga retrabalhada, enquanto no Complexo

Brejinho as idades T¡y de ca. 3,2 Ga e os valores positivos do ENd sugerem como fonte uma

crosta juvenil mesoarqueana (Dantas et al. 1991). No Neoarqueano, um magmatismo tardio

é definido por sienogranitos com alto-K na região de São José do Campestre, com idade de

2,7 Ga(U-Pb em zircão).

O Paleoproterozóico está representado por diferentes blocos crustais,

individualizados por Dantas (1997) em complexos João Câmara e terrenos Serrinha-Pedro

Velho e Santa Cruz (Fig 1.5, Tab 1.2) No Complexo João Câmara foram descritos biotita

e/ou hornblenda migmatitos bandados intercalados a granada e biotita gnaisses graníticos

com idades entre 2,4-2,2 Ga (U-Pb em zircão), No Terreno Serrinha-Pedro Velho é

caracterizado por rochas de alto grau metamórfico, como biotita-hornblenda migmatitos

bandados, ortognaisses tonalíticos com granada, gnaisses com piroxênio, intensamente

migmatizados e datados em 2,2 Ga. No Terreno Santa Cruz predominam rochas

metaplutônicas cálcio-alcalinas, como biotita-homblenda ortognaisses tonalíticos a

granodioríticos, com idades variando entre 2,2-2,0 Ga. Dantas el al. (1996) sugerem um

evento acrescionário em 2,2 Ga, marcado por granitogênese sin-colisional (Complexo João

Câmara) e geração de crosta juvenil (Teneno Seninha-Pedro Velho), seguido de

magmatismo tardio (Terrenos Santa Cruz) que indíca a amalgamação em 2,0 Ga.

As unidades neoproterozóicas no MSJC-MCB correspondem às faixas de

micaxistos alóctones correlatos ao Grupo Seridó (porção superior metaturbidítica) e

granitóides brasilianos intrusivos (granitóides G3), ambas associadas ao complexo sistema de

zonas de cisalhamento brasilianas. Na porção central da Faixa Seridó, os dados Rb-Sr, U-Pb

e Pb-Pb, aliados às relações estruturais, indicam idades Paleoproterozóicas (ca. 1,9t0,1 Ga)

para o fabric tangencial dúctil penetrativo (D2rD¡" dobras recumbentes e thrusts),
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Figura 1.5 - A¡cabouço geral com as principais unidades litoestratigráficas reconhecidas nos

maciços Säo José do Carnpestre e Caldas Brandão, segundo Dantas (1997). ZCPJC: Zona de

Cisalhamento Picui-João Câmara,ZCCP.: Zona de Cisalhamento Cacerengo-Remígio.
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Tabeta l.l - Idades arqueanas das unidades litoestratigráficas reconhecidas no
Maciço São José do Campestre, conforme Van Schmus et al. (1995), Dantas et al.

Tabeta 1.2 - Idades paleoproterozóicas das unidades litoestratigráficas reconhecidas

no Maciço São José do Campestre, conforme Van Schmus et al. (1995), Dantas et

al. (1996\ e Dantas (i A localizacão das unidades está descnta na

UNIDADE TDN1(Ga) ttt¿ U-Pb/Zircão (Ga)

Comolexo João Câmara 2.4-2.7 ou3.0 ) )\-) 1

Terreno Serrinha-P.Velho 2.3-2"4 e2"s-2"6 (+) 2.18

Terreno Santa Cruz 2.5-2.6 ) 
^-) 

)a

Tabeta 1.3 - Dados geocronológicos referdntes aos granitóides brasilianos do Maciço São José do

Campestre, comprlados de McMurry et al. (1987a, b), Alrneida et al, (1997), Macedo et al.

(199t), Danras (1997), Souza er al (1998), A Fig. mostra a localização dos granitóides

1995. 1996) e Dantas (1997). A locallzação das unldades estâ clescrlta na

I]NIDADE TDM (G8) f-Nd U-Pb/Zircão (Ga)

Unidade Bom Jesus 3,6 3.45

Comolexo Pres.Juscelino 3.4 3.2s
Comolexo Breiinho 3.2 t+ì 3.18

Complexo Elói de Sorua 3.2 3.0

Sienosranito S, J.Camoestre 7) 2.7

às idades TDM e

GRANITOIDE R.b-Sr lMe) U-Pb/Zircâo fll{a) TDI\{ (GA MONAZITA (Ma)

Monte das Gamelei¡as 517}26 2.2

Seninha 620r51 599116 1.85-2.0 555+i0

Dona Inês 557+li 2.19

CCG 581+ 1,6 2.0

Picuí 2.54

.Iani 2"05

Caxexa 2.2

Serraria 21

Taipu 2.39

Macaíba 2.98

Pitombeira 11

Miematito-ZCRP 578+25



acompanhada por granitóides (ortognaisses Cz, Jardim de Sá e/ al. 1987). As estruturas da

deformação brasiliana (D3) apresentam metamorfismo de alta temperatura/baixa pressão,

alta-T/baixa-P, coevo à granitogênese G3 e sobrepostas à deformação dúctil

paleoproterozóica, como reconhecido nas regiões de baixo strain D3 em todas as unidades

estratigráficas (complexos do embasamento, faixas supracrustais e granitóides G2). Para as

faixas de micaxistos afetados pela fase D3 na região dos MSJC-MCB predomina um modelo

geométrico extensional caracterizado por regrme tangencial-extensional (faixa de micaxistos

de Taipu-Ielmo Marinho, ou FTIM) e transtracional em flor negativa (faixa de micaxistos de

Barra de Santa Rosa, ou BSR), integrado mecanicamente à zonas de cisalhamento de

Remígio-Pocinhos (ZCRP) de caráter dextral,

O alojamento dos plútons granitóides oconeu preferencialmente nos sítios

extensionais e/ou transtracionais favorecidos pelo arranjo geométrico entre as zonas de

cisalhamento dextrais e sinistrais brasilianas. Recentemente, diversas idades e sugestões de

fontes foram realizadas para os principais plútons do MSJC-MCB (Tab I .3): plúton Seninha

com idade de 602t22 Ma (isócrona Rb-Sr) e Sm-Nd de 2,07 Ga (Macedo et al. 1991);

plútons do Complexo Campina Grande (que engloba os plútons Massaranduba e Serra

Redonda) com idade 581+1"6 Ma (U-Pb em zircão) e Sm-Nd em ca. 2,0 Ga (Almetda et al.

1997); plútons Taipu e Cardoso com isócronas de 666 Ma (Hackspacher et al. 1981);

plútons Dona Inês, com isócrona de 555+35 Ma, e Monte das Gameleiras, com isócrona

517+26 Ma (McMurry et al. 1987a, 1987b) Para os granitóides com idades modelo de ca.

2,0-2,2 Ga (plútons Barcelona, Gameleiras, Taipu, Japí, Serrinha e Complexo Campina

Grande) foram sugeridas fontes infracrustais de idade paleoproterozóica. Para os granitóides

na região de .loão Câmara e para o plúton Picui, com idades T¡y entre 2,9-2,'7 Ga, foram

sugeridas fontes mistas arqueanas e paleoproterozóicas (Dantas 1997).



2 - BASES CONCEITUAIS E SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA

2,1 - O Conceito de Lineamentos e a Aplicação do Termo aos Terrenos da ProvÍncia

Borborema

A distribuição e o arranjo retilinear de diversos elementos estruturais, taig como

juntas, fraturas, falhas, veios e feições topograficas (vales e cristas de montanhas), tem sido

alvo de estudiosos europeus desde o início do século XIX. Os "geólogos" da época, entre os

quais Sedgwick, La Beche, Hopkins, Phillips, Haughton" Daubree e Kjeruff, observaram a

correspondência direta entre feições fisiográficas e o arranjo dos padrões de fraturamento no

terreno. Todavia, deve-se a Hobbs (1904) a introdução do termo lineamento caracterizando

a relação espacial de feições morfológicas da paisagem como "(1) cristas de cordilheiras ou

limiles de áreas elevadas, (2) linhas de drenagens. (j) linhas de costa, e (4) linhas

limítrofes de formações, de tipos petrogrártcos de rochas, ou linhas de afloramenlos".

Hobbs (1912) apresentou uma redefinição mais ampla para o termo como "linhas

significativas da paisagem que revelam a arquitetura escondida das rochas do

embasamento". Entretanto, incorporou a essa redefinição uma importante conotação

tectônica na afirmação "muitos lineamentos são idênticos às linhas sismotectônicas e

portanto permitem, alé certo ponto, uma maneira de determição adiantada das linhas de

maior perigo devido aos lerremotos". Desse modo, os lineamentos reais no sentido de

Hobbs seriam as expressões superficiais das falhas e zonas de falhas, com elementos

cinemáticos associados.

Com o advento das missões orbitais de levantamento dos recursos terrestres no

início da década de 70, inúmeros padrões de lineamentos foram detectados, mesmo os mais

sutis e com realidade geológica de dificil precisão. Após o lançamento da série Landsat e a

disponibilidade comercial do sistema GEMSlBanda X, diversos artigos foram publicados

sobre a correlação entre os lineamentos e os dados geológicos e geofisicos preliminares. Em

1974 foi realizada a primeira conferência de geociências para discussão das feições lineares

da superficie terrestre (Salt Lake City, EUA), que trouxe considerável contribuição aos

procedimentos de análise, classifrcação e interpretação tectônica dos lineamentos (p.ex.

Lathram & Albert 1974, Kowalik & Gold 1974, Short 1974,Werlz 1974, Reeves 1974,El'

Ftr et al. 1974, Babcock'1974,Drahovzal 1974, Dolivo-Dobrovol'sþ & Strel'nikov 1974,
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Hodgson 1974,Gelnett1974). A análise compilatória de alguns trabalhos que trataram do

significado geológico dos lineamentos (Dennis 1967, Isachsen et al. 1973,1974, Allen et al.

1973, Bodechtel & Lammerer 1973, Cavelier el al. 1973,Gold et al. 1973, Lammar &

Merifield 1974, Lathram & Albert 1974, Pickering & Jones 1974, Scanvic 1974), baseados

em informações geológicas de campo e dados geofisicos em diversas regiões do mundo,

permitiu uma definição ampla do termo lineamento como "feições lineares de âmbíto

regional que se expressøm na topografa pela morfologia de vales, cristas, segmenlos de

drenagens e anomalias tonais, controladas eslruturalmente por foliações, juntas/fraturas e

falhas" (O'Leary & Simpson 1975, Sabins 1978), Nota-se o emprego indiscriminado do

termo correlato às estruturas deformacionais frágeis ou dúcteis, com ênfase apenas no

caráter descritivo e cartográfico dos lineamentos, como na redefinição proposta por O'Leary

et al. (197 6) em que caracterizaÅarrl 'feições lineares simples ou compostas da super/ície

terrestre com pelo menos alguns quilômetros de extensão que possam ser reconhecidos nos

mapas, fotos aéreas e nas imagens de satëlite, que reJlitam um fenômeno de subsuperJície".

Esse conceito vigorou por longo tempo influenciando os procedimentos adotados na

extração dos lineamentos, geralmente condicionados à obtenção do número de elementos

aceitáveis para a aplicação de cálculos estatísticos, cujos resultados seriam determinantes

nas interpretações sobre a gênese dos varios agrupamentos de lineamentos (Wise 1982). Os

elementos da deformação Ílágil foram predominantemente associados aos lineamentos por

serem os mais conspícuos, extensos e os principais modeladores da topografta recente (Wise

et al. 1985, Hancock et al. 1987). Além disso, a história geodinâmica complexa das

estruturas dúcteis mostram por vezes inúmeras reativações da crosta em ambiente frágil. O

termo megalineamento refere-se aos lineamentos de extensão transregional, como aqueles

que cn¡z¿Im limites entre domínios cratônicos diferentes, ou que sejam correlacionáveis

entre continentes anteriormente aglomerados, numa reconstituição pré-deriva.

Para os terrenos brasileiros, sobretudo na Província Borborema, foram propostos

métodos para a distinção entre os lineamentos correspondentes às estruturas frágeis e

dúcteis, pelo uso de feições estruturais e geomorfológicas analisadas nos atributos como

densidade espacial, geometria, direção azimutal, extensão, localização espacial, interrelações

de interseção e retidão (Amaro et al. 1991a, Jardim de Sá et al. 1993b). Uma revisão dos

conceitos metodológicos de aplicação das informações lineares extraídas dos produtos de
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sensoriamento remoto, na interpretação das condições cinemáticas e geodinâmicas em escala

regional, tendo como exemplos as províncias estruturais Borborema e Tocantins, pode ser

encontrado em Amaro e Strieder (1994) e nas referências ali contidas. Jardim de Sá et al.

(1993b), baseados na interpretação visual de imagens Landsat 5-TM e GEMS/Banda X

aplicadas ao mapeamento estrutural da Faixa Seridó, sugeriram a utilização dos termos

fotolineações, para os traços lineares de localização abrangente na superficie topográfica

correspondentes às estruturas dúcteis penetrativas (foliações e/ou lineações); e

fotolineamentos, para os traços lineares de localízação espacial mais precisa, referentes às

estruturas frágeis ou dúcteis-frágeis, Essas feições lineares apresentam-se, geralmente,

gradacionais na análise visual temática, sobretudo nos casos de estruturas decorrentes da

deformação continua e/ou reativações. Contudo, apesar da conotação genética dos termos

propostos por Jardim de Sá et al. (1993b), neste trabalho optou-se pelo uso indiscriminado

do termo lineamento de Hobbs (1912) e O'Leary et al. (1976), adjetivado pela

correspondente conotação tectônica e genética das estruturas deformacionais (frágil, frágil-

dúctil ou dúctil) nos diversos mapas elaborados.

2.2 - O Conceito de lJnidade de Paisagem no Procedimento de Interpretação Visual

dos Produtos de Sensoriamento Remoto

Com a considerável evolução da cartografia temática, influenciada pelo avanço

tecnológíco nos recursos de obtenção de imagens orbitais, ocorreu uma dicotomia entre os

métodos de fotointerpretação por chaves de interpretação (Gagnon 1974) e os modelos de

reconhecimento automático de objetos geomorfülogicos e geológicos (Chorowicz 1984,

Chorowicz et al. 1989). Apesar da tendência das pesquisas na busca de uma automatização

integral dos procedimentos cartográficos (p.ex. Fourcade 1979, Debaine et al. 1988), as

técnicas de interpretação visual envolvendo as comparações entre os objetos nas imagens e

os elementos nos terrenos peñnanecem como padrões essenciais ao mapeamento geológico

em escala regional, com base nas imagens Landsat 5-TM.

Diversos trabalhos de mapeamento geológico demonstraram a aplicabilidade da

combinação das caracterÍsticas de alta resolução espacìal e espectral dos satélites coln as

informações provenientes de documentos de outras disciplinas (p.ex. os mapas da

geomorfologia, cobertura vegetal, pedologia, geoquímica, geofìsica, topografia), na obtenção



de documentos temáticos detalhados baseados em critérios múltiplos (Bonnefoy et al. 1986,

Conradsen et al. 1986, Dutrarte & King 198ó, Bardinet et al. 1988, Coupez et al. 1988,

EOSAT I 988). Os fatores que controlam a "inlerdependência entre os fenômenos" (Tricart

1978) constituem o firndamento da sistemática adotada na interpretação desses documentos

temátícos produzidos nas diferentes abordagens.

Na estratégia metodológica definida para a Porção Extremo Nordeste da

Província Borborema, após os tratamentos digitais das seis bandas ópticas do Landsat 5-TM

as composições multiespectrais obtidas foram submetidas aos procedimentos de análise e

interpretação visual baseadas nos critérios de unidade de paisagem (Vauzelle 1982), e então

combinadas às infonnações de campo disponíveis, na obtenção dos mapas temáticos. O

conceito de unidade de paisagem foi definido sobre uma imagem çomo "um conjunto de

planos de informações apresentando características comuns, sendo as mais importantes

aquelas de ordem espectral, morþlógica e textural" (Vauzelle 1982). Na aplicação dos

critérios de distinção das unidades de paisagem paÍa a zona climática semi-árida do

Nordeste do Brasil notou-se que, tanto quanto para zonas temperadas (Deroin 1992), os

critérios espectrais estão diretamente associados à ocupação do solo, em relação estreita com

a exposição do substrato geológico, a alteração pedológica do substrato e a cobertura

vegetal, por menor que possa parecer sua abrangência; os critérios texturais estão

relacionados à rede hidrográfica (padrão e grau de dissecação), às diversidades da cobertura

vegetal e à organização na ocupação do solo, com o conjunto inteiramente dependente dos

litótipos e da estruturação decorrente do estado de deformação do teneno; os critérios

morfológicos traduzem a impressão na paisagem seja de um estilo tectônico frágil e dúctil-

ftágil" marcado por faihas abruptas ou sutis, escarpamentos ou estruturas lineares e

circulares do relevo, e/ou de um estilo tectônico dúctil dehnido por dobramentos e pela

orientação da foliação/lineação e seus mergulhos.

Todos os diferentes aspectos relacionados a esses critérios foram utilizados

conjuntamente na seleção dos elementos geológicos à partir das imagens multiespectrais do

Landsat 5-TM para a Porção Extremo Nordeste da Província Borborema. A abordagem

baseada no conceito de unidade de paisagem esteve implicita em todo o procedimento de

interpretação visual, buscando-se manter as interrelações dos critérios espectral, textural e

morfológico das imagens orbitais com os dados provenientes de outras fontes orbitais
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(fotografias de avião) e não-orbitais (mapas topográficos, hidrográficos, pedológicos,

geofisicos e de vegetação).

2.3 - Noções de Espectrometria de Reflectância

2.3,1 - Prìncipais Fenômenos e Feições Diagnósticas nas Assinøturas Espectrais

As assinaturas espectrais, ou simplesmente espectros, são as medidas das

interações das radiações eletromagnéticas (REM) com a matéria. Além das características

químicas dos materiais, as condições fisicas propiciam diferentes superficies de interação

entre o espectro eletromagnético (EEM) e a matéria, de maneira a alterar a aparência do

espectro, sobretudo para os sólidos que podem ser analisados como superficies naturais

(rugosas), polidas ou pulverizadas.

Diversos trabalhos abordaram as principais características dos efeitos da absorção

espectral nas rochas e minerais de importância geológica, geralmente em amostras

pulverizadas, com controle granulométrico e químico, por Raios-X e microssonda eletrônica,

e na calibração das mudanças sistemáticas da reflectâ¡cia espectral com as variações

composicionais (Bums 1970, Hunt & Salisbury 1970,1971, Hunt el al. 197lla, 1971b, 1972,

19'73a, 1973b, 1974a, 1974b, Adams 1974, 1975, Hunt 19'7'7, 1979, 1980, Singer 1981,

Clark 1983, Clark & Lucey 1984, Clark & Roush 1984, Clark et al. 1990). As pesqursas

sistemáticas das principais bandas de absorção diagnósticas dos minerais, envolvendo a

definição e catalogação das propriedades espectrais, foram efetuadas a partir de espectros de

transmissão seguindo os principais eixos cristalográficos de monocristais, técnica

denominada de espectrometria de absorção polarizada. com controle sobre as variações

composicionais dos minerais (p.ex Hunt & Salisbury 1970, Adams 1975). No entanto, a

avaliação dos espectros de reflectância da rocha total em faces naturais, seções simples ou

polidas, foi pouco abordada na literatura, pois não se tem uma compreensão ampla da

maneira como o EEM interage com as superfìcies dielétricas (Yon & Pieters 1988).

Na distribuição do EEM considerada neste trabalho (0,25-2,35 ¡rm), duas faixas

estão inteiramente obscurecidas por absorções atmosfericas, devido às feições produzidas

por processos vibracionais atômico-moleculares que deformam as estruturas moleculares das

moléculas de HzO e CO2. Essas regiões de absorção atmosféricas ocorrem aproximadamente



centradas em 1,4 lrm e I ,9 pm, onde as feições espectrais dos materiais são limitadas aos

propósitos diagnósticos.

2.3.2 - Processos Atômíco-Moleculares de Energia e as Aparênciøs no EEM

A interação entre a energia incidente e a matéria, num dado tempo, produz a

absorção seletiva da REM, em função da posição relativa e do estado de energia das

partículas contituintes da matéria, O sistema atômico-molecular que compõe a matéria é

caracterizado por estados de energia inerentes (transicional, rotacional, vibracional e

eletrônico) que absorvem a energia da radiação permitindo transições entre niveis de

energia, num comprimento de onda específico.

Na região do visível-infra vermelho próximo (VNIR, 0,4-1,0 pm) predominam os

fenômenos eletrônicos derivados dos metais de transição Fe, Ti, Ni, Cr, Sc, Cu, Co, Mn e V,

caractenzados por mudanças eletrônicas dos níveis de energia, cujos principais processos

que acarretam absorções seletivas nas assinaturas espectrais foram sumariados:

L Efeito de transferência de carea: a energia incidente absorvida pelo material excita o

elétron que migra entre íons adjacentes, não se tornando entretanto completamente móvel.

Esse efeito ocone na faixa do ultravioleta (UV) ao visível (VIS), principalmente nos óxidos

de ferro. As ligações Fe-O absorvem energias de comprimentos de onda curtos provocando

uma queda na assinatura espectral na faixa do azul (0,475-0,575 pm) e a típica coloração

avermelhada assumida por alguns materiais na faixa do vísivel.

2. Efeito de absorcão por banda de conducão: ocorre em alguns semrcondutores (p,ex. os

sulfetos) onde os fütons de energias superiores a um valor limiar são absorvrdos,

incrementando a energia dos elétrons para outros níveis, produzindo espectros com faixas

pronunciadas de absorção (Gupta l99l).

3. Transicão eletrônica em metais de transição: esses processos oconem freqüentemente nos

metais de transição produzindo fortes feições de absorção para os íons Fe3'em 0,87 ¡rm,0,5

¡rm e 0,35 ¡rm; Fe2* em 1,0 pm e nas faixas 0,55-0,57 pm e 1,8-2,0 pm; Cu em 0,8 ¡rm; Ni

em 1,25 pm,0,74 ¡rm e 0,4 ¡rm, e Cr em 0,55 ¡rm, 0,45 pm e 0,35 ¡rm.

4. Efeito de campo dos cristais: na teoria de campo dos cristais (Burns 1970) o nível de

energia para o mesmo íon pode ser diferente em campos distintos do cristal. Para os

elementos de transição da primeira série Fe, Ti, Ni, Cr, Sc, Cu, Co, Mn e V, os níveis de



energia são controlâdos pelos elétrons do orbital 3d, e portanto fortemente influenciados pela

interação com os campos eletrostaticos que cercam os ions, Tais campos são gerados pelos

ânions e grupos dipolares que circundam os íons, de modo que as mudanças induzidas

nesses íons dependem do tipo de ligação (p.ex. metal-oxigênio), da valência dos Íons (p.ex.

Fe2n ou Fe3*), posição e simetria dos ligantes (Hunt 1977). Para o Íon Fe3*, Hunt (1980)

apresentou uma série de possíveis picos de absorção em diferentes comprimentos de onda, e

portanto de diferentes espectros para o íon, que dependem da posição do íon no campo dos

cristais. Essa é uma indicação que as assinaturas espectrais podem ser usadas na dedução

dos campos dos cristais e, conseqüentemente, no diagnóstico da composição geral dos

materiais (Gupø l99l), ou como um método de determinação da mineralogia a distância Os

metais de transição da primeira série e seus cátions, particularmente Fe3*, Fe2*, Ti3t e Cr3*,

constituem cerca de 40% dos materiais da Terra e são encontrados em abundância nos

minerais silicáticos.

As regiões do infraven¡elho de comprimento de onda curto (SWIR) ao

infiavermelho médio (MIR) são caracterizadas por processos vibracionais atômico-

moleculares, que resultam em pequenos deslocamentos dos átomos de suas posições

originais nas estruturas moleculares, provocando o estiramento e a inclinação das moléculas

(GoeA d at. 1991). Os niveis de energia nas estruturas podem ser quantif,cados para cada

estilo vibracional, onde o número de estilos é igual a 3N-6, e N é o numero de átomos na

molécula. As principais feições dos processos vibracionais são definidas como inflexões

fundamentais, supra-inflexões e combinações. As inflexões fundamentais ocorrem na faixa

do MIR (>3,5 pm), as supra-inflexões e combinações na região do SWIR (1-3 ¡rm) Os

principais grupos minerais que possuem feições espectrais decorrentes de processos

vibracionais são as hidroxilas, carbonatos, silicatos, fosfatos, sulfatos, nitratos, etc

Buckingham e Sommer (1983) avaliaram a profundidade de penetração da

radiação VNIR nos materiais pela disposição em camadas de misturas de terra e óxidos de

ferro, variando a proporçåo relativa dos componentes. Os resultados mostraram variações

entre 20-30 pm, para diferentes comprimentos de onda e porcentagens relativas dos

componentes, indicando que a espectrometria de reflectância no VNIR apresenta

informações representativas apenas da camada superficial do material. Assim, a presença



nas superficies analisadas de pátinas de óxidos de ferro e manganês, espectralmente opacos

pode impedir a díscriminação entre os litótipos.

2.3,3 - Caracter{sticas Espectraß dos Componentes Iônìcos Comuns nos Míneraß e

Rochas entre o Visível e o Infravetmelho de Curto Comprimenlo de Onda

As características espectrais dos minerais de importância geológica foram

ilustrados em ampla literatura. Os espectros dos minerais são definidos pelo sotnatório dos

espectros dos íons dominantes, dos íons traços e do efeito do campo do cristal, e medidos em

laboratório por diversas técnjcas (Burns 1993, Gaffey el al. 1993). Entretanto, os espectros

são dificilmente modeláveis e a identíficação dos minerais é feita por comparação com os

espectros obtidos em laboratório à partir de amostras quimicamente conhecidas. A

identificação é baseada na posição e forma (largura e profundidade) das bandas de absorção,

conforme a resolução espectral empregada,

l. Óxidos de ferro (limonita. hematjta. goethita): comuns como produtos de alteração dos

minerals fenomagnestanos, eSSeS mineraiS mostram bandas de absorção decorrentes dO

fenômenos de transição eletrônica do Fe3* centradas em 0,65 pm, e entre 0,86-0,94 ¡¡n

segundo o óxido (hematita em 0,86-0,88 !rm; goethita em 0,90-0,93 pm; limonita em 0,90-

0,91 pm. Townsend 1987).

2. Ouartzo. quando composto por sihcato simples em estrutura tetraédrica apresenta bandas

de absorção apenas na região do MlR. Entretanto, as freqüentes impurezas e/ou inclusões

com íons Fe e H2O controlam as bandas de absorção (em 1,4 e 1,9 pm) e a coloração dos

cristais.

3. Piroxênios. apresentam bandas de absorção no VNIR decorrentes da presença do ion Fe2*

e no MIR devido ao íon silicato. o clinopiroxênio com teor elevado em ca (molécula

wollastonita Wo>11%), mostra geralmente absorções de campo do cristal devido ao Fe2* em

1 ,03 e 2,31 pm" e em 0,66 e 0,85 ¡rm devido a impurezas de Cr3' 1-1 % CrzO¡, Singer 1981 ).

o ortopiroxênio com baixo teor em ca (wo<11%), apresenta bandas de absorção de campo

do cristal centradas em 0,90-0,93 pm e 1,80-1,95 ¡rm decorrentes do Fe2n, com

deslocamento linear das absorções em direção aos comprimentos de onda maiores a medida

que aumenta o teor em Fe2* lBurns 1970, Adams 1974). Freqüentemente ocolrem absorções

em 1,4 e 2,3 ¡rm devido a processos vibracionais do oH. A mistura entre ortopiroxênio e

z5



clinopiroxênio (50% vs. 50%) intensifica a absorção próxima a 1,0 ¡rm e amplia e espalha a

absorção próxima a 2,0 pm (Singer 1981).

4. Anfibólios: o ferro controla as bandas de absorção na região do VNIR, e os íons OH,

moléculas H2o, e combinações Al-oH e Mg-oH na região do swIR. As absorções em 1,0 e

2"3 pm são decorrentes do íon Fe2*, enquanto efeitos de transferência de carga dos íons Fe2*

e Fe3* controlam a âbsorção em 0,65 e 0,75 ¡rm. O íon OH causa as absorções em 1,4 e 2,3

pm e a H2O em 1,4 e 1,9 pm. A banda de absorção em 1,392 pm é decorente do Mg:,

enquanto aquelas em 1,398 pm e 1,404 ¡rm são controladas pela solução sólida Mg2FeoH e

MgFe2OH (Clark et al. 1990)

5. Micas: os Íons Fe2*, Fe3*, Cl* e Tia* condicionanì as absorções no VNIR; mas geralmente

as feições de absorção caracterÍsticas em 2,2 e 2,3 ¡-rm são decorrentes da presença da HzO e

íons oH em combinações como AI-OH, Mg-OH e Si-oH. Na biotita e muscovita, os

processos vibracionais do OH causam absorções em2,75 e 2.85 pm. A clorita mostra feições

de absorção devido ao Fe2n e Fe3* em 0,7 ¡rm ,0,85 ¡.rm e 1,1 ¡im. Na flogopita a OH produz

absorção em 1,37-1,39 ¡rm e a combinação Mg-OH em 2,32 ¡tm,2,37 ¡rm e 2,39 pm

6, Plagioclásios: o plagioclásio "puro" não possui banda de absorção, mas ínfimas

quantidades de Fe2* incorporados nas posições do Al (raramente do Ca) causam uma ampla

banda de absorção por transição eletrônica entre 1,10-1,30 ¡rm, controlada pela porcentagem

de anortita. onde a absorção em I ,30 ¡rm corresponde a 4n65. Abaixo de 0,60 Þm ocorre um

decréscimo na ¡eflectância devido à absorção por transferência de carga do Fe2t (metal-

oxigênio, Adams & Goullaud 1978).

7. Feldspato alcalino. a assinatura espectral diagnóstica é conduzida pela presença do ferro e

OH, freqrìentemente com feições de absorção em 0,6 ¡rm, 1,4 ¡rm e 2,3 pm.

8. Granadas: geralmente apresentam três bandas de absorção centradas em 1,35 pm, 1,7 pm

e2,3 ¡l;rn (Burns 1993),

9. Argilas: as feições de absorção características são definidas pelas combinações AI-OH

(em2,2 ¡rm), Mg-OH (em2,3 ¡rm) e pela presença de moléculas d'água (em 0,9 e 1,4 pm)

Quando o Fe substitui o Mg ou Al ocorre um incremento das absorções na região entre 0,4-

1,0 pm. A região entre 2,1-2,4 ¡rm é marcada por intensa absorção (decorrentes das



vibrações AI-OH e Mg-OH), com pico de reflectância em 1,6 ¡-rm, quando se trata de

associação de minerais de argila em zonas de alteração hidrotermal (Gupta l99l ).

As rochas apresentam assinaturas espectrais resuìtantes da combinação dos

efeitos dos espectros individuais dos componentes poliminerálicos dominantes, traços,

impurezas e produtos de alteração, das interrelações texturais e granulometria dos grãos. No

entanto, a díagnose dos litologias baseada apenas no modelo adjtivo linear dos componentes

é bastante restrita, pois as misturas poliminerálicas apresentam feições espectrais resultantes

de combinações não-lineares complexas das propriedades ópticas dos minerais (Gupta

1991). Outro aspecto importante é que a região entre o VNIR e o SWIR, faixa espectral

geralmente empregada nas análises laboratoriais diagnósticas combinadas ao tratamento

digiøl de imagens do Landsat s-TM, é intensamente afetada pelas variações na textura e

coberturas de pátinas de alterações, incrustações de liquens e poeira, comuns nas amostras

naturais. Na região do VI.{IR as diferenças mais comuns de cores nas rochas são causadas

pela presença do feno em vários estados de oxidação e coordenação. As cores características

do ocre ao vermelho resultam das bandas de absorção típicas Ìocalizadas entre o UV e o

azul, com ampliação da reflectância para as regiões do EEM com comprimentos de onda

maiores.

Os principais elementos diagnósticos dos espectros de reflectância das rochas

metamórficas e Ígneas foram descritos a seguir. A seleção foi baseada no conjunto de rochas

que apresentam características mineralógicas, texturais e cujos espectros possam ser

compårados àqueles das litologias analisadas para a região de interesse:

1. Rochas metamórficas: as feições diagnósticas têm origem na presença de grupos de

ânions (p ex. carbonatos, sulfatos, fosfatos), do grupo OH e de moléculas de HzO (freqüente

como inclusões fluidas). Geralmente, as bandas de absorção decorrentes dos processos

vibracionais ocorrem nas posições próximas de 1,3 pm e 2,3 pm, e superiores ao limite de

2,5 pm. As constantes absorções nas posições 0,46 ¡rm,0,55 pm,0,85 pm e 1,0 ¡rm têm

origem nas transições dos íons Fe" Mg e Ti. Nas rochas gnáissicas de granulação grossa à

base de quartzo e feldspatos, com alternância de micas, anftbólios e opacos, ocorrem

modificações nas localizações das absorções deconentes dos íons Fe2* e Fe3* na clorita (em

0,7 ¡tm,0,85 pm e 1,1 pm), na sericita + clorita (em 0,325 e 1,3 ¡rm), nos anfibólios (em 0,6



e 1,3 pm), na homblenda(em 0,7 pm,0,9 ¡rm e l,l ¡rm), nas granadas (em 0,5 pm,0,575

¡rm e 0,85 pm, com a almandina controlando a posição próxima a 1,3 pm) e na magnetita

(em 1,9 e 2,5 pm). Nas rochas xistosas a abundância dos minerais micáceos (p.ex. biotita,

clorita, muscovita) controta a aparência das bandas de absorções devido ao íons OH,

enquanto os freqüentes minerais acessórios (p.ex. granada, anfibólios, sillimanita, turmalina,

epidoto, óxidos de ferro) e mjnerais de argilas acrescentam bandas adicionais aos espectros

das rochas. As posições diagnósticas das bandas de absorção do OH nos mrnerais mais

comuns nas rochas xistosas foram destacadas: na clorita centrada em 2,34 Pm; nos minerais

de argila + mjcáceos em 1,4 ¡rm; nas micas em 1,4 ¡rm e 2,2-2,3 pm; na tremolita em 1,4 e

2,0 ¡tm; na hornblenda 1,4 pm,2,32 pm e 2,38 pm; na actinoljta em 1,4 pm; no epidoto em

I ,45 ¡.rm. A turmalina controla bandas de absorção em 0,45 pm, 0,80 pm e 1.1 5 pm, devido

a transições dos íons Fe2* e Fe3*, e entre 2,2-2,3 irm devido às vibrações da ligação B-O

(Hunt & Salisbury 1976).

2, Rochas ígneas: as principais feições de absorção diagnósticas são govemadas pela

composição química da rocha, e pelas relações texturais das fases minerais predominantes

(Ross e/ al 1969) A reflectância aumenta com a diminuição da granulometria da rocha

(Adams & Filice 1967, Ross et al. 1969). As rochas graníticas mostram nítido controle das

absorções vib¡acionais do OH e H2O (1,4 ¡im, 1,9 pm e 2,2 pm), cuja intensidade depende

da quantidade d'água nos cristais. A presença de minerais acessórios nas rochas graníticas

(p ex magnetita, biotita, piroxênios, anfibólios), em proporções superiores a 1oZ da moda,

controla a ocorrência das feições de absorção típicas desses minerais na assinatura espectral

das rochas, justificando o uso da espectrometria na diagnose e classificação dos litótipos.

Nas rochas máficas, os minerais como piroxênios, anfibólios e magnetita, ricos nos íons Fe2*

e Fe3*, mostram bandas de absorção características em 0,7 e 1,0 ¡rm. As rochas ultramáficas

possuem grande quantidade de minerais ricos em íons Fe2n com bandas de absorção intensas

em 0,7 ¡rm, 1,0 ¡rm e 2,0 pm.



2.4 - Síntese Sobre as Assinaturas Gravimétricas das Zonas de Cisalhamento

Intracontinentais e a Estruturação da Crosta Continental

Na definição de modelos para a estruturação crustal em orógenos antigos

(Apalaches), em zonas de suturas antigas (nos escudos Canadense e Brasileiro), em sistemas

orogênicos relacionados ao Pan-Africano (Austrália, Äfrica e Brasil) e em orógenos recentes

(Andes, Himalaias e Alpes), as assinaturas gravimétricas observadas estão caracterizadas por

anomalias Bouguer compondo pares positivo-negativos combinados (p. ex. Gibb & Thomas

1976, Wellman 1978, læsquer et al. 1981, Gibb el al. 1983, Kamer & Watts 1983, Lyon-

Caen et al. 1985, Sheffels & McNutt 1986, Ponsard et al. 1988, Molina 1990, Marangoni

1994). Nos processos mecânicos de colisão continental, as forças horizontais resultantes

induziriam à redistribuição de massas entre as placas adjacentes, sob a forma de thrusls do

embasamento, nappes ofroliticas, blocos obductados e tlakes. Após o consumo completo da

litosfera oceânica e a cessação do processo colisional, o rebalanceamento isostático

determina a etapa final de redistribuição de massa. Nos modelos de suturas colisionais,

aparentemente existe consenso nas interpretações quanto às anomalias negativas dos pares

negativo-positivo como deconente do aumento da depressão da Moho em direção à zona de

sutura. Todavia, fo¡am propostas diversas explícações para as fontes das anomalias

positivas, como o aumento na espessura e densidade da placa colisional mais jovem, o

excesso de massa provocado pelos blocos obduct¿dos, a exposição da crosta inferior e o

soerguimento da Moho, todas baseadas na mesma origem colisional e na variedade de

possibilidades dos arranj os geométricos entre os limites das placas tectônicas (Gibb &

Thomas 1976, Kamer & Watts 1983, Sheffels & Mcnutt i986, Pilkington i990)

Os estudos recentes sobre a estruturação dos terrenos continentais aplicando

técnicas de processamento digital de imagens para realce das anomalias de campo potencial,

têm demonstrado a associação entre anomalias gravimétricas positivas e/ou gradientes

íngremes positivos às zonas de cisalhamento em escalas continentais.

O mapa de anomalias Bouguer realizado por Lambeck (1983) para a região

central da Austrália mostrou a correlação direta entre o extenso sistema de zonas de

cisalhamento no fácies granulrto (Collins & Teyssier 1989) e os valores positivos das

anomalias. A interpretação de Lambeck et al. (1988) caracterizou o controle das zonas de

cisalhamento sobre a deformação da interface crosta-manto litosférico favorecendo o



soerguimento da Moho aos níveis crustais, em processos tectônicos compressionais. Na

mesma linha de pesquisa, no mapeamento geológico-geofisico integrado para a crosta

continental da Austrália Ocidental, Whitaker ( 1994) destacou a intensa linearidade de

anomalias gravimétricas e magnéticas positivas marcando toda a extensão das zonas de

cisalhamento proterozóicas no fácies granulito (P-intermediária) contendo magnetita, na

borda sul do cráton de Yilgam. Diante das evidências, esse autor sugeriu a deformação da

crosta proterozóica em regime transcorrente-compressional até pelo menos profundidades da

crosta inferior,

Na avaliação das evidências gravimétricas pré-drift dos continentes Afiicano e

Sul-americano, læsquer et al. (1984) destacaram a correlação entre as anomalias

gravimétricas e a estruturação tectônica das bacias sedimentares e dos falhamentos no

dominio cratônico e nas margens do cráton do Oeste Afiicano-São Luís.

Broome (1990) utilizando imagens realçadas de dados geofisicos (gravimetria,

magnetometria e gama-espectrometria) no mapeamento geológico de terrenos proterozóicos

do noroeste do Canadá, destacou a presença de anomalias gravimétricas e magnéticas

marcando zonas de cisalhamento em duplexes no facies granulito, sugerindo a continuidade

das rochas granulíticas de alta densidade em profundidade.

Poudjom D¡omani et al. (1995,1997) estudaram a espessura elástica efetiva da

litosfera na Áfiica Centro-Ocidental e o mapa de anomalias gravimétricas obtido permitiu a

delineação das zonas de cisalhamento da Áfiica central (ZCAC) e Sanaga (ZCSA, Fig.2.1).

Essas zonas de cisalhamento são decorrentes da evolução pan-africana e se estendem desde

a região nordeste do Brasil (Caby 1989, Ngako el al. 1991) até o Sudão (Ibrahim ef a/.

1996), perfazendo extensão superior a 4000 km, numa reconstituição do Gondwana

(Fíg.1.1). A reativação contínua dessas extensas zonas de cisalhamento e a condução de

processos deformacionais no manto superior pôde ser sugerido com base no controle que

exerceram na colocação dos younger granites (213-l4l Ma) do platô da Nigéria (Black et

a/. 1985) e da atividade magmática na Linha Vulcânica dos Camarões (LVC) (65 Ma ao

presente), com afinidades químicas indicativas da fusão parcial e do fracionamento no

manto superior (Halliday er al. 1990). Na LVC tem sido registrado intensa atividade sísmica,

com magnitudes superiores a 4.8, relacionada à atividade magmática recente (Tabod et al.

t992).
30
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Dorbath et al. (1986), baseados na inversão 3-D das ondas telesísmicas P-

residuais e na vâriação azimutal das ondas residuais relativas, sugeriram a divisão da crosta

e manto superior da região de Adamawa em três blocos separados por limites subverticais de

direção ENE que atingem profundidades superiores a 190 km. Os modelos apresentados

mostraram expressivo afinamento sob o bloco central que corresponde à ZCAC, com largura

superior a 100 km.

Plamerová ef at. (1993),com base dos dados sobre ondas telesísmicas P-residuais

e pKP, aliadas às anomalias Bouguer, definiram o afinamento da litosfera ao longo da

ZCAC,com soerguimento da astenosfera de 190 km para 120 km de profundidade e largura

restrita entre o rifte Garoua e a Falha do Limite Norte (FLN, Fig.2.2) Os modelos

apresentados sugerem uma mudança abrupta na profundidade da Moho sob a FLN (com

largura aproximada de 15 km) provocando a deformação da interface litosfera-astenosfera.

A FLN foi interpretada como marcadora da zona de sutura subvertical acrescionária entre

blocos litosféricos com heterogeneidades tectônicas e diferentes anisotropias de

resfiiamento, refinando o trabalho de Dorbath et al. (1986).

Hartley et al. (1996) realizaram estudo sobre as propriedades termal e mecânica

da placa litosferica africana com base na análise espectral das anomalias gravimétricas e

dados topográficos. O mapa de anomalias Bouguer para a itfrica foi obtido pelo ísolamento

de anomalias com comprimentos de onda entre 100 e 200 km" e permitiu o realce das

extensas zonas de cisalhamento panafiicanas no fåcies granulito (Camarões, Hoggar,

Nigéria, Kênia, Madagascar). Na Fig.2.3. esse mapa para a África foi combinado ao mapa de

anomalias Bouguer para o Brasil (Sâ et al. 1993), numa reconstrução pré-deriva mesozóica

dos continentes sul-americano e africano, permitindo a correspondência entre as principais

anomalias gravimétricas dos terrenos da Província Borborema à Faixa Orogênica Trans-

Sahara, entre os crátons Oeste da África-Sao Luís e São Francisco-Congo (em destaque na

Fig 2 3). Os alinhamentos das anomalìas gravimétricas e/ou gradientes positivos

caracterízam a rede transcontinental de zonas de cisalhamento desenvolvida no

Brasiliano/?an-aÍìjcano. Esse fato indica um alinhamento dos altos e baixos gravimétricos

na direção paralela à direção de movimentação absoluta da placa africana, sugerindo a

movimentação mantélica sob a pìaca. Como ambos os mapas correspondem a comprimentos

de onda longos (superiores a 100 km) definidores da estruturação continental, pelo fato de
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Figura 2.3 - Mapas de anomalias Bouguer da África e do Brasil combinados nr¡ma feconstituição pré-deriva

mesozóica . os crálculos consideraram uma placa simples com ¿ensioa¿es uniformes de crosta (2610 kg/m3) e

t *iiirät ËJ- l.ä, principais destaques sao parà as assinaturas das províncias estruturais limitadas por

zonas de cisalhamento em ambos os continentrr. Ño esboço em medalhão foram enfatizados os crátons pré-

brasilianos/pan-africanos, as faixas orogênicas e as zonas de transcorrência e empurrões brasilianos/pan-

africanos. CA : Cráton Amazônico, COA : Cráton Oeste da Áfricq CSF : Cráton São Francisco' CC :
Cráton Congo, PB : Província Borborem4 EN = Escudo da Nigéria E!-:^Escyd,o dos Camarões' EH :
Escudo ile Hoggar, FB : Faixa Brasíli. FPi : Faixa Paraguai-Araguaia' FRG-- Faixa Ribeira-Rio Grande'

FAE : Faixa Araçuaí-Espinhaço, FOC : Faixa Oeste do Congo, H = Domo de Hoggar' T : Domo de Tbesti'

D: Domo de Darfiu, ¡': po-o de Afar e K: Domo de Kãning. Modificado de Sá el al' 1993' Jardim de

Sá 1994 e HartleY et al. 1996.

34



terem sido destacadas as anomalias referentes ao sistema de zonas de cisalhamento, sugerem

que as anomalias que refletem esse sistema têm abrangência transcontinental e controlam

processos de dimensões litosféricas, provavelmente desde tempos pré-cambrianos até o

presente.

No estudo da distribuição e transferência de fluidos no sistema transpressional de

fácies granulito de Madagascar, Pili (1997) sugeriu o soerguimento da Moho condicionada

às zonas de cisalhamento principais, marcadas por anomalias gravimétricas positivas

(Fig2 4a) Dessa forma, as zonas de cisalhamento principais (>30 km de largura e extensão

superior a 350 krn ) localizariam a deformação em escala litosférica, canalizando o fluxo de

carbono mantélico através da crosta. Essas anomalias gravimétricas positivas mostram

correlação com as anomalias positivas presentes no eixo da depressão de Turkana no Kênia,

região entre os domos de Afar e Kening, referidas como as assinaturas gravimétricas de

zonas de cisalhamento litosféricas que exercem em profundidade o controle sobre a

estruturação do rifte do Leste da África (Fig 2.ab" Cardon et al 1997)'

As informações compiladas até o momento conduziram a deflrnição de alguns

argumentos sobre o comportamento gravimétrico e geoquímico da crosta continental e das

zonas de cisalhamento intracontinentais:

. Algumas das anomalias gravimétricas positiva estão relacionadas a colocação

de corpos ígneos densos da crosta, durante processos colisionais e/ou extensionais (p ex

modelo cisalhamento simples de Bell et al. 1988 e modelo cisalhamento

simples/cisalhamento puro combinados de Buck et al. 1988);

. Cinturões de complexos máfrco-ultramáfìcos (ofiolitos e ultramáficas do tipo

alpino) possuem assinatura gravimétrica positiva, como também os cinturões magmáticos

suspeitos de serem ensimáticos ou, ao menos, possuírem raízes máficas;

. Em algumas bacias os limites de gravidade lineares estão relacionadas ao uplift

ou overthrustirug do embasamento;

. Anomalias gravimétricas e/ou gradientes positivos delineiam toda extensão das

zonas de cisalhamento intracontinentais;

. O metamorfismo associado às zonas de cisalhamento é de alta temperatura,

geralmente no flicies granulito, condicionando intensa migm at ização e grande volume de

fluidos magmáticos, indicando processos de fusão parcial;
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. As rochas granulítícas e migmatitos são freqüentemente coevos a granitóides

alcalinos;

. As zonas de cisalhamento são canalizadoras e distribuidoras de fluidos

(magmas e voláteis), provenientes da crosta e manto (astenosfera ?), em escala litosférica.

Desta forma, em função das características apresentadas, sugere-se o

enraizamento litosferico das extensas zonas de cisalhamento dúcteis intracontinentais, não

apenas na crosta inferior ou na interface crosta-manto litosférico, mas com deformação

significativa do manto litosférico interceptado, Entretanto, algumas questões perrnanecem

abertas:

o Qual a geometria das zonas de cisalhamento ao interceptarem o manto?;

r Qual a profundidade máxima de enraizamento dessas zonas?;

o Qual seria então a reologia da crosta inferior e do manto litosferico

subcontinental interceptados por tais zonas de alto strain, extensas, largas e profundas?

2.5 - Integração dos Dados Gravimétricos e Aeromagnéticos na Compreensão da

Estruturação Crustal

Os dados gravimétricos regionais com espaçamento entre as estações de 2-4 km

têm se mostrado eficientes no mapeamento geológico em escala 1:250000 e na contribuição

à modelagem do conjunto crosta continentallitosfera continental, enquanto as anomalias

residuais como auxílio ao mapeamento geológico-estrutural detalhado, na avaliação da

geometria e profundidade de unidades geológicas e depósitos minerais, e na modelagem da

estruturação crustal. As limitações na compreensão das propriedades magnéticas da crosta

inferior e manto superior, e as dificuldades na correlação direta das anomalias regionais e

residuais com a natureza e evolução das fontes, afetaram por muito tempo o emprego

adequado das anomalias magnéticas na interpretação geológica (Ravat el al. 1992, Qureshy

1982, Qureshy & Iqbaluddin 1992). Da mesma forma que parâ os dados gravimétricos,

diversos trabalhos demonstraram que as anomalias magnéticas produzem informações úteis

à modelagem geológica da crosta" com as inerentes limitações decorrentes da "não-

singularidade" da distribuição e da geometria das fontes de campo potencial. As fontes das

anomalias magnéticas de comprimentos de onda longos estão localizadas na crosta inferior

(Regan el al. 1975, Wasilewski et al. 1919, Arkani-Hamed et al. 1985, Thomas 1987, Al-
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Rawi & Brooks 1992) e manto superior (Arkani-Hamed & strangway 1986, Toft &

Haggerty 1986), enquanto os componentes de curtos comprimentos de onda são

provenientes de fontes em diferentes profundidades na crosta (Clark 1997), Os mapas

residuais resultantes das filtragens no domínio dos comprimentos de onda destacaram

agrupamentos de anomalias magnéticas que, além da delimitação de domínios magnéticos,

refletem uma forte corelação com a localização, trend e amplitude relativa das anomalias

Bouguer e residuais, favorecendo interpretações sobre as fontes e as estruturas em diferentes

níveis crustais dos terrenos pré-cambrianos e da interface crosta-manto. Os limites entre as

extensas unidades tectônicas correspondem freqüentemente aos gradientes ingremes no

componente de comprimentos de onda longos, freqüentemente condizentes com os

gradientes gravimétricos, enquanto as feições de curtos comprimentos de onda definem

unidades litologicas isoladas, falhas/fraturas ou diques (Jaques et al' 1997)

A combinação de diversas filtragens de comprimentos de onda, em diferentes

domínios, tanto para os dados aeromagnéticos quanto para os gravimétricos, propicia um

maior controle sobre a geometria, a localízação espacial e em profundidade estimada das

fontes das anomalias (Coles e/ al. 1976, Behrendt & Grim 1985, Keller eî al. 1985, Kane &

Godson 1985, Woodside & Verhoef 1989, King 1990, Teskey & Hood 1991, Whitaker

1994, Spector & Lawler 1995, Pilkington & Roest 1996, Gunn I 997, Tarlowski et al. 1997).

A correlação dos mapas aeromagnéticos e gravimétricos regionais e residuais

para diversos comprimentos de onda permite a elaboração acurada de modelos qualitativos a

semi-quantitativos em profundidade para a crosta e a litosfera. Diversos trabalhos de

integração têm sido realizados com esse propósito, como por exemplo no Canadá (Broome ef

at. l98l,Woodside & verhoef 1989, Broome 1990, Feininger & Ermanovics 1994, Cook el

a1.1995), na Austrália (Whiting i988, Whitaker 1994, Tarlowski et al. 1996, Gunn el

a1.1997, Gunn 1997, Jaques e/ al. 1997), nos EUA (Keller el al. 1985, Behrendt & Grim

1985, Yarger 1985, King 1990, Johnson et al. 1990, Spector & Lawler 1995), na Europa

(Al-Rawi & Brooks 1982, Schlinger 1985, Zeyen et al. 1988, Miranda et al. 1989, Stefouli

& Angelopoulos 1990), na África (Lécorché et al. 1983, Fernandez-Alonso & Tahon 1991)

e na Ásia (verma & Subrahmanyam 1984, Shapiro et al. 1986, Atchunta P(ao et al. 1992,

Mishra 1992),



2.6 - Síntese Sobre a Susceptibilidade/Magnetismo dos Granitóides e Rochas

Metamórficas de Alta TemPeratura

As rochas plutônicas em geral apresentam uma distribuição bimodal da

susceptibilidade refletindo os granitóides da série-magnetita e da série-ilmenita de Ishihara

(1977) Os granitóides da série-magnetita mais oxidados correspondem aos granitóides tipo-

I e os da série-ilmenita aos granitóides tipo-S da classificação de Chappell e White (19'74).

Clark (1997) apresentou uma compilação das principais características petrogenéticas dos

granitóides que condicionam a magneTização/susceptibilidade das rochas, cujos principais

fatos foram listados a seguir:

. Os minerais acessónos usualmente associados aos granitóides felsicos

ferromagnéticos incluem o esfeno, epidoto, allanita, biotita é rica em Fe3* e Mg, pirita e

hemoilmenita ou Mn-ilmenita;

r Os minerais acessórios associados aos granitóides paramagnéticos são a

cordierita, granada ou aluminossilicatos (típicos dos granitóides do tipo-S), ilmenita (baixo

Fe3*), pinotita e biotita rica em Fe2* e Al;

r Os granodioritos com homblenda e biotita são predominantemente

ferromagnéticos. enquanto granodioritos a muscovita e biotita são paramagnéticos;

¡ Ocorre o aumento sistemático na susceptibilidade de granitóides felsicos com o

aumento da coloração rosada do K-feldspato (Blevin 1994);

o Os granitóides com K-feldspato de coloração vermelhotijolo usualmente

indicam alteração hidrotermal (que geralmente destroi a magnetita). com baixa

susceptib ilidade;

r Ocorre uma correÌação entre â susceptibilidade magnética dos granitóides e a

mineralização (Blevin & Chappel 1982): Cu e Au estão associados às suítes intermediárias

do tipo-l da sérje magnética; Mo com as suítes do tipoJ mais fracionadas e oxidadas da série

magnética; e o Sn com as séries fracionadas do tipo-I ou tipo-S paramagnéticas;

. Para rochas igneas consangüíneas ocorre uma correlação positiva entre

susceptibilidade e basicidade;

r As rochas plutônicas em geral apresentam baixos valores de Q (razão de

Königsberger, onde Q = Jn / kF, para J¡ = ma$netização remanescente, ft =



susceptibilidade, F = campo aplicado), com exceção das intrusivas gabróicas e dioríticas que

possuem magnetizaçáo remanescente predominante em função da abundância em grãos de

magnetita titanífera e das inclusões de (titano)magnetita nos grãos de silicato;

. As rochas ultramáficas (piroxenitos, homblenditos, dunitos serpentinizados,

etc.) são altamente magnéticas.

Os efeitos do metamorfismo sobre as propriedades magnéticas das rochas foram

avaliados em diversos trabalhos, entre os quais destacam-se os de Grant (1985), Schlinger

(1985), Shive et ¿l (1988), Wasilewski e Wamer (1988), Olesen et al. (1991), Skilbrei er ¿/.

(1991), Henkel (1991), Clark et al. (1992), Whitaker (199a) e Clark (1997) Um dos

elementos de consenso nesses estudos é o fato de que o metamorfismo afeta a distribuição da

magnetita, esteja ela presente como inclusões intracristalinas nos silicatos, como fase

cumulus e/ou intercumulus nas rochas originais.

As rochas no fácies anfibolito apresentam, em geral, propriedades fiacamente

magnéticas e heterogêneas, com susceptibilidade bimodal Nessas condições metamórficas,

o magnetismo é controlado sobretudo pelas rochas máficas mais ricas em homblenda do que

em biotita e/ou clorita. Durante o metamorfismo progressivo de metabasitos o Fe2" presente

previamente na magnetita vai para a hematita, epidoto e clorita no fllcies xisto-verde, para a

biotiø e anfibólio no fácies anfibolito, para magnetita metamórfica no fácies granulito, e

para os silicatos paramagnéticos como granada e clinopiroxênio no fácies eclogito (Clark

1997). Para Schlinger (1985) o Fe2* e o Ti, típicos dos silicatos máficos (p.ex. biotita,

clorita, anfibólio) nos fácies xisto-verde e anfibolito" sob condições metamórficas mais

elevadas e com desidratação serão capturados pelo clinopiroxênio e óxidos de Fe-Ti

O metamorfrsmo progradante desde o fácies anfrbolito até o fácies granulito

propicia a produção de magnetita como resultado da transformação dos Al-silicatos (Fe, Mg)

hidratados (p.ex. biotita, anfibólios, etc.) em ortosilicatos ricos em Mg como o piroxênio

(Schlinger 1985), seguindo a reação de Grant (1985):

Al-silicâtos(Fe, Mg) hidratados + SiO2 + 02 €) K-feldspat6 + silicaúos(Fe, Mg) +¡qggnel& + HrO

Os protólitos máficos submetidos ao fácies granulito produzem magnetitas

secundárias e óxidos de Fe-Ti aumentando a susceptibilidade das rochas nesse fácies.

Rochas gnáissicas de alto grau apresentando elevado conteúdo em magnetita e elevada

susceptibilidade foram descritas na Groenlândia (Larsen 1981), Escócia (Powell 1970) e



Noruega (Skilbrei et al. l99l). Olesen e/ al. (1991) sugerem para regimes metamórficos

progradantes o aparecimento da isógrada da magnetita metamórfica sob condições de fácies

granulito baixo, acima da isógrada do ortopiroxênio.

No retrometamorfismo das rochas no fácies granulito, acompanhado de rápldo

uplift e condições de baixa-PHzo, a transformação da granada e do cllnopiroxênio produzem

grãos finos e espiculas de magnetitas secundárias que possuem magnetização remanescente

forte e estável (Skilbrei et al. 1991, Clark 1997) O retrometamorfismo com alta-P¡¡2e

provoca a redução no conteúdo de magnetita pela substituição da magnetita por silicatos,

principalmente hornblenda e esfeno, Entretanto, a magnetita perrnanece estável no fácies

anfibolito alto.

A correspondência positiva entre o aumento no grau metamórfico e a elevação na

susceptibilidade das unidades litológicas é de extrema importância na interpretação das

anomalias aeromagnéticas. As anomalias positivas de grande comprimeuto de onda podem

ser relacionadas diretamente ao soerguimento da crosta inferior, e portanto da Moho.

2.7 - Síntese Sobre os Estudos Geoflsicos e de Sensoriamento Remoto Aplicados aos

Problemas Tectônicos da Provincia Borborema

2.7.1- Trabalhos Prëvios ile Intepretação Vßuøl de Produtos de Sensoriamento Remoto

Os primeiros trabalhos foram baseados na interpretação visual monoscópica de

imagens Landsat 5-TM, Spot e GEMS/Banda X em escalas 1:250000 e 1:500000, com o

intuito da compreensão do padrão estrutural regional da deformação dúctil brasiliana. A

estratégia metodológica desenvolvida para a região consistiu na análise de indicadores

morfoestrutura is dos ele¡nentos estruturais (no sentrdo da redeftnição de Means i 993)

flágeis (falhas e fraturas) e dúcteis (lineações e foliações) regionais. Esses elementos estão

expressos como feições geomorfológicas positivas e/ou negativas da superficie, tais como

segmentos de escarpas, cristas, va'les e trechos de drenagens, organizados em padrões

lineares e curvilineares, caracterizando mudanças texturais/estruturais sutis ou abruptas do

terreno (unidades de paisagem, demarcadas por limites erosivos e/ou litológicos). Os

resultados foram integrados e apresentados num mapa de lineamentos da porção central da

Provincia Borborema, com abrangência de cerca de 200000 Km', em escala l:1000000

(Fig.2 5, Amaro e, al. 1991a), que revelou a penetratividade e a complexidade dos arranjos
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Figura 2.5 - Mapa esquerlífico dos lineamentos da deformação dúctil brasiliana do Søor Central da Província
Borborem4 reaLiza¡los com base na interpretação visual monoscópica das imagens Landsat 5-TM etî papel fotognáfico
(escalas l:250000 e 1:100000) e produtos digrtars (diversas escalas), produtos ofset do rúar GEMS/Banda X (escala

1:250000), produtos digitais SPOT (diversas escalas) e fotografias aereas (escala 1:60000). A localszagão e a
cine¡nffca das princþais zonas de cisalhamento brasfia¡as foram destac¿das no medâlhão. Modificado de Ama¡o ¿¡

al. (l99la). Algumas abreviæuras: ZCSP = Zona de Cisalhamento Senador Pomper¡ ZCPJC : Zona de Cisalhamento

Picuí-João Câma¡a ZCRP : Zom de Cisalhamento Remígio-Pocinhos, ZCCX : Zona de Cisalhamento Caxixola-



da deformação dúctil na área estudada. As informações obtidas a partir desse mapa de

lineamentos, com o aporte de dados estruturais de campo e mapas geológicos preliminares,

propiciaram o aprimoramento das informações sobre o regime cinemático atuante no período

de instalação dos sistemas integrados transcorrente-transpressional das porções Central e

Oriental da Província Borborema (Amaro et al. 1991b, Vauchez et al. 1991, Corsini e¡

al.t992).

A sistematização da interpretação visual dos produtos de sensoriamento remoto,

diante do quadro atual de conhecimento da região, permitiram a delimitação da Faixa Seridó

e seu regime tectônico, num mapa estrutural em escala 1:250000 que registra o traçado dos

lineamentos, conespondentes superficiais das estruturas dúcteis penetrativas (foliações e

lineações), a geometria dos plútons brasilianos e a cinemática das zonas de cisalhamento

(Jardim de Sá 1994). O mapeamento da forma dos corpos graníticos brasilianos em 2D

(seção cinemática XZ) foi destacado no mapa estrutural, sendo enfatizadas as relações com

os lineamentos marcadores das estruturas dúcteis, confirmando que o alojamento e

deformação dos plútons na Faixa Seridó estão associados a um evento dúctil, regionalmente

transcorrente-transpressional dextral (Jardim de Sâ et al. 1993b).

Os estudos realizados recentemente sugeriram uma estratégia de tratamentos

digitais de imagens multiespectrais do Landsat 5-TM na resolução dos problemas estruturais

e na discriminação litológica, como auxílio ao mapeamento geológico básico nos terrenos

semi-áridos da Província Borborema (Amaro et al. 1993a, 1993b, 1993c, Amaro 1994,

Amaro & Strieder 1994, Medeiros et a1.1996), Em cada área abordada foram testados

diferentes métodos de filtragens direcionais e composições coloridas de imagens realçadas e

os melhores resultados obtidos produziram imagens de alta qualidade adequadas às

interpretações geológicas, quanto à delimiøção das descontinuidades litológicas e arranjos

bidimensionais dos elementos penetrativos da deformação, que foram comparadas a mapas

geológicos prévios, dados de campo e geofisicos.

2,7.2 - Møpas de Anomalìas Bouguer e Residual do Nordeste do Brasil

A rede gravimétrica do Nordeste do Brasil foi resultante da contribuição de

diversas instituições de ensino, pesquisa e exploração. Esses dados foram integrados ao

banco de dados gravimétricos mantido pelo Instituto Astronômico e Geofisico da

Universidade de São Paulo (HGruSP) Os tratamentos desses dados permitiram a confecção
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de mapas de anomalias Bouguer, Ar-Livre, regionais e residuais para o Brasil (Sá er al.

1993, Ussami et al. 1993) e Província Borborema (Moreira el al. l989a,Lins et al. 1993,

Castro et al. 199'lb)

O mapa de anomalias Bouguer do Nordeste Setentrional realizado por Moreira ef

al. (1989a) mostrou uma anomalia gravímétrica linear com gradientes positivos paralelos à

margem continental, interpretada como o afinamento crustal diferenciado entre a crosta leste

e norte, devido a extensão continental durante a separação dos continentes sul-americano e

africano. O mapa de anomalias residuais, resultante da remoção das anomalias isostáticas

regionais dos valores Bouguer, apresentou anomalias de comprimentos de onda curtos e

negativos relacionados aos granitóides e faixas de metassedimentos, e positivos associados

ao embasamento cristalino de alta densidade. Castro et al. (1997b), baseado no mesmo

banco de dados gravimétricos, apresentaram o mapa de anomalias Bouguer do Nordeste

Setentrional e margem continental adjacente, indicando a boa correlação das anomalias e

lineamentos gravimétricos de curto a médio comprimentos de onda com os blocos

crustais/litosféricos e os principais trends estrutvrais (Fig 2 6)

Rand e Manso (1990) obtiveram para a Faixa Costeira do Nordeste Oriental

mapas gravimétricos (Bouguer e residual) e magnetométricos (campo vertical e residual) de

referência básica para a região. As principais conclusões sugeridas pelos autores foram

aquelas destacadas a seguir: (a) a subida gradativa da Moho em direção à linha litorânea,

com deslocarnento por falhamentos perpendiculares à costa que apresentam continuidade

desde o interior do continente até as áreas de olfshore ^ 
(b) estruturação da faixa costeira em

blocos com anomalias positivas e negativas alternadas; (c) provável hof stop antigo na região

de Lucena com ramificação para Tabatinga; (d) presença de rochas básicas subterrâneas em

toda a extensâo da faixa costeira.

Moreira et al. (1990), a partir do mapa residual obtido pela suavização do mapa

Bouguer, destacaram uma anomalia positiva alinhada aos epicentros da falha de Samambaia"

ladeada por duas anomalias negativas. A heterogeneidade de densidades da crosta na região

de João Câmara foi sugerida como responsável pela localização dos hipocentros dos eventos

sísmicos, concentrados na lateral oeste da anomaliâ positiva.

Lins et al. (1993) obtiveram o mapa de anomaljas residuais da Porção Oriental da

Provincia Borborema, pela eliminação dos grandes comprimentos de onda marcadores do
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afinamento crustal mesozóico da margem continental (Fìg.2.7) Para esses autores, as

anomalias isoladas, os eixos positivos e negativos seriam os representantes da última

estruturação tectônica da região no Ciclo Brasiliano, enquanto algumas deflexões das

anomalias próximas à costa refletiriam reativações meso-cenozóicas. O eixo A de anomalias

negativas coincide com a porção central da Faixa Seridó, estendendo-se até o interior da

Bacia Potiguar, e esta consonante com os dados estruturais e metamórficos sobre o

espessamento crustal nessa zona, além dos efeitos das intrusões graníticas. Os eixos B e C de

anomâlias negativas são marcadores de faixas de micaxistos ao longo das zonas de

transcorrência e de corpos graníticos isolados (p ex, o plúton Dona Inês). O eixo D de

anomalias positivas coincide com a zona de cisalhamento Remígio-Pocinhos de movimento

transtracional acompanhado de afinamento crustal, onde algumas anomalias positivas

isoladas podem indicar magmas mantélicos e/ou blocos granuliticos ao longo da zona. O

eixo E de trend NW infletindo para NNE é interpretado como uma zona de afinamento

crustal causado por cisalhamentos extensionais ou transcorrentes extensionais de direção

NW, a exemplo da região de Ielmo Marinho-Taipu, com forte gradiente entre a Serra de São

Bento e Tangarâ (LSBT). A anomalia X de mínimos gravimétricos, no extremo NE do mapa,

demarca corpos graníticos tabulares e uma fatia de micaxistos com fraco mergulho para NE,

sendo as demais anomalias negativas isoladas Y (plúton Monte das Gameleiras) e Z (plúton

Dona Inês) marcadoras de sitios de transtração intracrustais (Jardim de Sá el al. 1993,

Jardim de Sá 1994). Um máximo gravimétrico localizado (anomalia W) pode refletir o

alojamento de magmas mantélicos, como proposto por Rand & Manso (1990).

Numa avaliação da estruturação neotectônica do litoral de Natal, Bezena et al.

( 1 993) demonstraram a correlação entre o mapa de anomalias Bouguer e o sistema de

estruturas fiágeis que afetam a rede de drenagens e os sedimentos do Grupo Barreiras. A

estruturação 40o-60o NE e 40o-50o NW detectada independe da cobertura sedimentar e do

contraste de densidade entre as unidades litológicas do embasamento e as rochas

sedimentares, refletindo di¡etamente a estruturação do embasamento cristalino no domínio

frágil. Para esses autores, os altos gravimétricos da região de Natal estariam associados a

heterogeneidades de densidades em niveis profundos da crosta.

Castro el al. (1997 a) apresentaram uma estimativa do relevo da Moho na

Província Borborema pelos métodos do vínculo de isostasia e suavidade, mostrando em
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Figura 2.7 - Mapa de anomalias gravimétricas residuais da Porção Oriental da
Faixa Seridó. Intervalo de isolinhas de 2 mGal. Modifìcado de Lins et al. (1993).
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ambos os métodos o decréscimo progressivo de 30 km no continente para l0 km nas áreas

submersas no sopé continental.

2.7.3 - M apas Aeromagnéticos do Nordeste Oriental

Cameiro et al. (1988) efetuaram a compilação dos mapas dos projetos

aeromagnéticos do Nordeste Oriental com intuito de caracterizar a reativação meso-

cenozoica de falhas antigas, a disposição de corpos ígneos aflorantes e/ou subsuperficiais e

as coberturas sedimentares. No Projeto Esperança (DNPMA{uclebrás 197611978)

destacaram o controle das assinafuras magnéticas dos falhamentos transcorrentes de

Cacerengo, Pirpirituba, Guarabira e Congo (denominação conforme os mapas da

DNPM/CPRM 1974, 1978). No Projeto da Plataforma Continental do Nordeste

(PetrobrásÆRAKLA 1970) interpretaram a anomalia de direção NE a leste de Arês/RN

como um alto estrutural do embasamento, limite entre as bacias Pemambuco-Paraiba, a sul, e

Potiguar, a norte. Na região entre Baia Formosa,/RN e RecifeÆE as anomalias de direção

geral ENE-EW refletiriam o substrato da Bacia Pemambuco-Paraíba controlado pela

estruturação do embasamento continental,

Moreira et al. (1989b) identificaram uma anomalia magnética positiva no setor

sul da Faixa Seridó, com direção EW virgando para NE acompanhando a estruturação do

sistema Patos-Seridó, sugerindo a correlação com um bloco máfico e magnético na crosta

inferior e com granitos a magnetjta alolados em níveis crustais mais rasos, esses últimos

também responsáveis pelas anomalias gravimétricas negativas associadas.

Ravat e/ al. (1991) na detenninação dos contrastes de susceptibilidades na

litosfera da placa Sul-americana, baseados nas anomalias magnéticas do MAGSAT,

mostraram uma extensa anomalia positiva orientada N55'W para a região da Provincia

Borborema, presente nos mapas de anomalia magnética total, de anomalias por redução-ao-

polo (com continuação-para-baixo de 300 km) e de contraste de susceptibilidade (para

camada crustal magnetizøda de 40 km de espessura)" limitada provavelment no Lineamento

Transbrasiliano para NW e mantendo a mesma direção para a crosta oceânica. Na segunda

derivada vertical ao longo do perfil de inversão, que intercepta a Província Borborema na

direção NW (perhl AA' da Fig 2.8), ocorre correspondência direta entre o cnzamento no

nível zero e os limites das principais provincias tectônicas interceptadas,
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Flgura 2.8 - Mapa do conhaste de susceptibilidade da América do Sul assumindo uma
camada crustal magnetizada de 40 km. Intervalo de isolinhas 0,0063 (SI units). A Figura
mosha a localização do perfil AA' que int€rcepta as principais provlncias tectônicas: A =
Bacia de Yucatan, B = Cadeia Nicaraguensg C = Bacia Colombiana, D = Faixa de
Dobramentos Andina, E = Depressão Orinoco, F = escudo das Guianas, G = Aulacógeno
Takutu, H = Aulacógeno Amazônico e São Luls, Bacias Amazônica e parnalbg I = Faixa
de Dobramentos Carirls, J = Baoias Brasileiras. (a) perfil das anomalias magnéticas
reduzidss ao pólo, (b) Perfil da segunda derivada ve,rtical, (o) perñl do conaraste de
susceptibilidade aszumindo cspessura crustal de 40 krn, (d) Espessura crustal ao longo do
perfil A.A'. Modificado de Rav* er al. (1991).
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Figure 2.9 - Conelação das anomalias magnéticas para a América do Sul e ^Africanuma reconstrução pré-deriva mesozóica ( 140 Ma): (a) uromalias magnéticas
radialmente polmizadas; (b) conrastes de susceptibilidade efetiva. Modifiðado de
Ravæ er al. (1992).



Ravat et al. (1992) analisaram os contrastes das anomalias magnéticas de

comprimentos de onda longos do MAGSAT entre a África e a América do Sul na

compreensão da evolução de suas margens continentais (Fig. 2.9), correlacionando as

estruturações pré-mesozoicas das principais províncias tectônicas. As anomalias magnéticas

negativas nas províncias pan-africanas da África Ocidental (Nigéria e Camarões) indicam a

desmagnetização da crosta inferior na região pelo episódio de rifteamento mesozóico

(Fairhead 1988) e pela atividade intensa de hotspots no Mesozóico e Cenozóico, enquanto

que para a Província Borborema a atividade relacionada a hotspots ficou restrita às

proximidades da margem continental no estágio de separação dos continentes (100-120 Ma),

preservando as anomalias positivas provavelmente relacionadas ao Brasiliano, principal

evento tectônico gerador e modelador da crosta em tempos pré-drift.



3 - ASPECToS METoDoLócrcos

3.1 - Estratégia de Tratamentos dos Produtos de Sensoriamento Remoto Aplicados ao

Mapeamento Geológico

Nos procedimentos gerais adotados no mapeamento geológico regional e semi-

detalhe da área em estudo buscou-se definir os métodos mais eficientes que, além de

acentuarem as descontinuidades litológicas e estruturais, permitissem a integração das áreas-

testes ao contexto tectônjco regional. A primeira etapa da estratégia de tratamentos

consistiu na interpretação visual monoscópica sistemática dos padrões de lineamentos nos

produtos fotográficos do Landsat 5-TM e GEMSlBanda X, nas diversas escalas disponíveis,

de forma a conduzirem à confecção do mapa geológico simplificado, conforme a

metodologia definida para os tenenos semi-áridos da Província Borborema (.Ãmaro et al.

1 991a). As principais feições lineares superficiais foram reagrupadas em sistemas de

lineamentos, com base em critérios como (a) a orientação azimutal, (b) os comprimentos

comparativos, (c) o padrão de distribuição espacial, e (d) os espaçamentos mútuos

(densidade dos sistemas).

Na segunda etapa (Amaro et al. 1993a, 1993b, 1993c), os tratamentos digitais

de imagens propriamente ditos, foram aplicados métodos de síntese e realce das informações

espaciais, por técnicas de filtragem direcional no domínio da imagem aplicadas as imagens

monocanais (bandas 4 e 5 do Landsat 5-TM) em diversas ¿ireas-testes com dimensões

variáveis desde 50 vs.50 km a 150 vs. 150 km. Nessa etapa também foram realizados os

procedimentos de análise e interpretação das assjnaturas espectrais e conseqüente seleção

das composições coloridas das bandas multiespectrais do Landsat 5-TM. Do conjunto de

imagens coloridas foram interpretadas aquelas que proporcionaram melhor distinção das

unidades litoestratigráficas regionais, apesar da complexidade dos elementos geológicos no

terreno e de suas respostas radiométricas. Essas imagens coloridas, quando combinadas às

imagens provenientes das filtragens direcionais, contribuíram na detecção visual de linhas e

bordas, provavelmente marcadoras dos elementos estruturais e dos contatos (bordas) entre as

unidades. Às imagens digitais monocanais e coloridas resultantes da segunda etapa aplicou-

se os procedimentos de interpretação visual da primeira etapa, na intenção de que as

variações na cor, brilho e intensidade dos pixels colaborassem na determinação espacial
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detalhada do þbric estrutural, A cinemática das zonas de cisalhamento é determinada com

base na comparação da geometria dos lineamentos relativos aofabric penetrativo (no caso 53

e [) em relação ao traçado das zonas de cisalhamento (plano C¡). As formas (sigmoidal,

alongada e en cornue) e o fabric (viscoso e/ou plástico) dos plútons granitóides vinculados

às zonas de cisalhamento facilitam a dedução do movimento predominante na zona de

cisalhamento e, no caso dos granitóides sintectônicos, do mecanismo de alojarnento do

plúton.

Um dos procedimentos da terceira etapa foi a comparação da

complementaridade entre os diversos sistemas de lineamentos obtidos nas etapas anteriores.

Os mapas foram combinados de forma que as diferentes características dos lineamentos

detectados nos diversos mapas fossem compilados num único mapa de lineamentos em

escala regional. Ao final, foram integrados a esse mapa as informações contidas na

documentação geológica pré-existente e os parâmetros estruturais coletados em campo, que

confirmam a organização espacial dos sistemas de lineamentos. Embora os resultados

obtidos com as imagens interpretadas visualmente sejam altamente significativos na

compreensão da estruturação regional, o acréscimo dos dados de campo favorecem a

composição do arranlo tridimensional das macro-estruturas, permitindo conelações entre as

estruturas em meso- e macro-escalas.

Pelo visto, o critério condutor da estratégia adotada foi a intervenção humana

rigorosa em todos os procedimentos de extração das informações dos tratamentos espectrais

e espaciais (Wrse 1983, Wheeler 1983), com base na inspeção visual das imagens

rnonocanais ou combinadas, A interação humana direta envolve alto nivel de decisões, que

favorece a preservação da coerência entre os critérios da unidade de paisagem e uma

excelente determinação da correspondência geométrica dos elementos (Richards 1995). O

sucesso dos procedimentos de interpretação visual em todas as etapas exigiu experiência e

capacidade em explorar efetivamente os elementos espaciais, espectrais e temporais contidos

nas imagens. As informações espaciais, que indicam diretamer¡te o fabric estrutural que se

pretende realçar, estão presentes na qualidade da forma, tamanho, orl€ntação e densidade

textural do conjunto de elementos das imagens multiespectrais. Algumas chaves espectrais

podem ser exploradas pelo fotointérprete, de acordo com a experiênciâ e conhecimentos a

priori dos tratamentos empregados e da ârea estudada, sobre as características de
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reflectância espectral dos objetos na superficie do teneno e a maneira como estas

características são coletadas pelo sensor orbital.

Os aspectos metodológicos para os estudos estruturais do Setor Extreno Nordeste

da Província Borborema foram conduzidos pareialmente eonforme a s.istemática

previamente adotada para a região, acrescidos da análise visual detalhada de imagens

Landsat 5-TM realçadas por filtragem direcional e composições coloridas. Os resultados

combinados foram interpretados para a deformação dúctil proterozóica, de acordo com a

estratégia sintetizada como se segue:

(1) Investigação preliminar de campo; levantamento dos dados litológicos e estruturais em

escala de afloramento, controle dos pontos baseados nos rnapas geológicos preliminares, em

escalas regional e semi-detalhe, e localização via GPS;

(2) Análise dos padrões de drenagens e geomorfológicos dos mapas planialtimétricos (escala

1 : 100000), reduzidos para a escala 1 :250000;

(3) Análise visual dos produtos fotográficos das imagens Landsat S-TM,tsandas 4 e 5 em

escalas l:5O0000 e l:25O000, e CEMS/Banda X em escala 1:250000;

(4) Tratamento digital da imagens'Landsat 5-TM por filtragem dì¡eeional e eomposrções

coloridas: anriLlise visual monoscópica das imagens digitars monocanais e combinadas;

(5) Sintese geológica e controle de campo: comparação dos diferentes mapas temáticos para

interpretação geológica; combinação das diversas abordagens analíticas pela digiølização

dos mapas temáticos, integrados numa única escala regional (1:250000); confirmação em

campo das informações dos mapas temáticos.

A análise estâtística dos lineamentos foi tratada por diversos autores, com vistas

ao estudo das morfologias e orientações dos principars sistemas de lineamentos em escala

regional (Blanchet 1957, Burns & Shepard 1976, Bodechtel & Munzer 1978, Petrorius &

Partridge l974,Dix & Jackson 1981, Barlow & Odgem 1982, Scanvic 1981, Rindstad &

Follestad 1982, Koopsman 1986, Conradsen et al. 1986, Ananaba & Ajakaie 1987). O

método convencional de apresentação dos dados estatisticos dos lineamentos, e de melhor

repercusão geológica, consiste em diagramas polares com "petalad' proporcionais ao

comprimento cumulativo dos lineamentos classificados conforme a orientação azimutal

(p.ex, Wise et al. 1985). Contudo, nenhum dos métodos e apresentações estatísticas

puderam demonstrar quantitativamente, para a área estudada, o conceito incutido no arranjo
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não-fortuito dos lineamentos (Wheeler 1983) representativo da deformação dúctil e as

situações inusitadas deconentes, como a virgação abrupta dos feixes de lineamentos (p.ex, a

virgação do sistema de line'¿mentos Patos-Faixa Serjdo, a terminação an splay do

lineam€nto Patos na região de Campina Grande), imprescindíveis na interpretação geológica

do sincronismo dos elementos dúcteis da deformação. Assim, optou-se pela análise e

interpretação visual dos sistemas de lineamentos detectados nas imagens hltradas e

combinadas para realces direcionais, com o intuito principal de preservar-se o arranjo

simétrico e elegante dos padrões de lineamentos, segundo a proposta de "geo-arte ltnear"

de Wise (1982).

3.1.1 - Reølce Digítsl do S¡stema de Líneømentos e ss Operøções de Convolução

Diversas metodologias foram desenvolvidas para o realce, extração e delineação

dos lineamentos, principalmente pela filtragem direcional, rmagens derivativas, algoriûnos

de realce, filtragem Fourier e algoritmos de detecção linear (Elrich 1977, 1979, Burdick &

Speirer 1980, Moore & W altz 1983). Os aspectos descritivos principais das imagens

submetidas a esses tratâmeîtos digitais podern ser sumariados: (a) as descrições estruturajs,

onde o princþl critério utilizado é o controle das variações na intensidade entre o obþto e

seu ambiente; (b) as descrições multiespectrais que envolvem métodos de classificação; e (c)

as descrições texturais que caracterizam o grau de homogeneidade de uma superficie,

baseadas em critérios pseudo-aleatórios da imagem. Nos procedimentos de realce digital dos

Iineamentos destacou-se sobretudo as descrições dos elementos estruturais. Todavia, todos

os elementos descntivos da imagern, increrner¡tados pelos tratamentos numéricos, foram

utilizados de modo interdependente, depois de submetidos às avaliações que impedem a

propagação de possíveis artefatos.

As técnicas específicas empregadas consistiram no realce e modificação

geométrica detalhada das bandas 4 e 5 do Landsat 5-TM, aplicadas diretamente nos dados

da imagem, e por isso chamadas de procedimentos no domínio da imagem, No recobrimento

geografico da Porção Extrerno Nordeste da Província Borborerna foram utilizadas a cena

214/065 e os quadrantes 2411064A e 2141O65C do Lands¿t 5-TM. Em contraste com as

técnicas pontuais de realce radiométrico, as técnicas de realce geométrico envolvem

operações sobre a vizinhança mais próxima. As técnicas empregadas modificam os valores

de brilho dos pixels para valores que derivam dos brilhos dos pixels nas cercanias. Nesta



interdependência espacial dos valores dos pixels está fundamentado o detalhamento das

variações geométricas da imagem (Richards 1995). Para cada imagem binária obtida foram

aplicadas as metodologias de identificação e extração de lineamentos, com base na

monoscopia de luz transmitida e refletida, Os mapas de lineamentos rezultantes, oriundos

dos diversos setores da região de estudo, foram combinados sistemáticamente entre si e com

os mapas provenientes da análise das imagens fotográficas do Landsat 5-TM/bandas 4 e 5

(escala 1:250000), GEMS/Banda X (escala l:250000), fotos aéreas (escala 1:60000) e

composições coloridas descritas no item 5.6 (diversas escalas), e ao final integrados num

único mapa de lineamentos, em sscala l:250000, de modo a preservar-se a visão sinóptica

das imagens e a correlação regional entre os diversos sistemas de lineamentos. Este mapa de

lineamentos foi então comparado e combinado aos mapas geológicos existentes nas diversas

escalas e aos dados de campo previamente coletados. Com esse procedimento buscou-se

avaliar a validade das feições lineares, conforme os critérios propostos por Wheeler (1983),

que se seguem: (l) a obletividade das feições numa definição a príori; (2) a

reprodutibilidade (persistência) das feições quanto à direção azimulal, comprimento e

continuidade espacial; (l) a eerteza da classifrcação, que distingue entre feições reais e

especulativas; (4) a coincidência com elementos geológicos cartografados.

A detecção dos lineamentos nas imagens multiespectrais é função da aptidão dos

captores em revelar transições sutis de reflectância ou de retrodifusão das formas

topográficas e das anomalias de solo e vegetação, geralmente relacionadas aos lineamentos

(Yatabe & Howarth 1984" Soesilo & Hoppin 1986, Deslandes & Cw).rl 1991). Os pnncipais

fatores que interferem na percepção dos lineamentos nas imagens orbitais são: (a) as

propriedades de resolução espect¡al, espacial e radiométrica dos captores; (b) o conteúdo

d'água nos solos; (c) as características da cobertura vegetal; (d) o tipo de cobertura vegetal e

de uso do solo, (e) as condições atmosféricas no momento do imageamento; (f) as condições

direcionais da fonte de imageamento (Deslandes & Gwyn I 991 ). Alguns trabalhos

dernomtraram que os lineamentos são mais perceptivers nas irnagens orbitâis multiespectrais

e Radar quando estão fora da faixa de cerca de 20o a partir da direção de iluminação,

conhecida como zona de invisibilidade (Yamaguchi 1985, Bonham -Ca¡ter el al. 1985,

Drudy 1986, f¡wman et al. 1987). Portanto, na seleção dos melhores métodos de filtragem



no realce dos lineamentos para análise estrutural, foi considerada a eficiência dos filtros no

destaque dos Iineamentos orientados em direções diferentes daquela do realce preferencial.

As principais técnicas de realce gÊométrico referem-se ao alisamento e ao

destaque de ob¡etos da imagem, esta última envolvendo a detecção e o realce de linhas e

bordas na imagem. Estes efeitos são obtidos por técnicas de convolução em que um filtro ou

kernel (matriz, box ou lanela) é movido sobre a imagem, pixel a pixel, de acordo com a

relação :

MN
t,'r, = II Óp,.,¡Í1,'','¡

m=l n=7

Onde r¡i¡1é a nova resposta de brilho do pixel (ii) ao kernel, Q t,,n¡ é o valor do

bnltro do pixel na imagem origÍnal e t¡-,,¡ e o registro da lcernel naquela posição. Os valores

de brilho de cada pixel sobreposto pelo filtro são somados, a matriz é resolvida e o resultado

é o novo valor de brilho para o pixel localizado no celìtro da matriz (Fig.3 1) No caso da

convolução, / possui largura relativanrente pequena se comparado ao tamanho da imagem.

Assim, o valor do pixel na posição (ij) recebe contribuição de uma pequena região ao redor

do pixel em (m,n) : (ij). Para l' com dimensão de W linhas por W colunas (W x W), a

equação torna-se:

t' =tt'' \t,.t) /-¿ /-¿ Qg,r¡I 1i- r.¡- n¡
mn

A Fig.3.1 apresenta uma representação da convolução do filtro quadrado ¡(W x

w) sobre a imagem þ(m,n), de acordo com a equação. os valores alocados em cada posição

do filtro (matriz) é que dêterminam o realce dos pixels associadôs aos lineamentos. Após os

cálculos realizados com todos os pixels, a imagem é modificada radiometricamente

realçando ou alisando suas feições geométricas, conforme a dimensão do filtro empregado,

Portanto, essas operações são do típo "dependent.es do contexto ", onde o nível de cinz¿ de

um pixel é modificado em função dos níveis de cinza dos pixels na vizinhança imediata

(Schowengerdt 1983).

3.1.2 - A FÍltragem Dírecional na Detecção e Realce dos Lineamentos:

Nas técnicas de realce digital por fìltragem direcional são assinaladâs as altâs

freqUências espaciais das imagens exprffisas pelas fortes transiçifes de níveis de cinza



Figura 3.1 -Representação da operação de convolução por filtro de

médiaquadrada3x3.
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Figura 3.2- Diagrama da atenuacão dos componentes de comprimentos de onda das anomalias

caùsadas por efeitos combinados das profundidades das fontes e o limite de cutoff das filtragens.

A linha tracejada indica a projeção dos efeitos de profundidades das fontes.
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associadas aos lineâmentos, O cálculo para a filtragem direcional consiste na medição da

primeira e segunda derivadas dos níveis de cinza da imagem, de acordo com a direção

preferencial predisposta na matriz em convolução. A filtragem direcional se distingue das

demais técnicas de filtragem espacial pela habilidade em evitar a tendência do realce

preferencial referente à direção da fonte do imageamento, na disposição de atributos

direcionais na matríz de convolução (Drudy 1986), Esse fato permite a melhoria na

percepção dos lineamentos dispostos paralelamente ao imageamento, que não seriam

favorecidos em condições naturais (Deslandes & Gwyn I991).

A segmentação é um processo de partição da imagem digital pelo reconhecimento

de conjuntos conectados de pixels que assinalam as categorias de objetos componentes da

imagem (Castleman 1996). Este processo é aplicado na detecção de descontinuidades

marcadas por pontos, linhas ou bordas entre os objetos ou entre os objetos e o background

da imagem (Gonzalez & woods 1992) Na abordagem para detecção dos pontos, o nível de

cinza de um pixel é comparado aos pixels circunvízinhos é isolado dos demais de acordo

com um peso de ponderação dos coeficientes do filtro empregado. No realce das linhas

(limites alinhados entre regiões da imagem formadas por pixels com níveis de cinza

contrastântes) ou bordas (conjunto de pixels interligados num arco onde os pixels fora do

arco apresentam diferenças significativas de níveis de cinza) o método de diferenciação mais

empregado é o gradiente máximo (Davis 1975, Schowengerdt 1983). segundo Richards

(1995), os melhores resultados na detecção de bordas e incremento dos detalhes geométricos

no domínio da ímagem são, geralmente, obtidos (l) pelos filtros dírecionais de convolução,

(2) pelo cálculo de derivadas espaciais, e (3) pela subtração dos pixels de imagens alisadas

da imagem original.

No destaque das bordas e linhas das imagens do Setor Extremo Nordeste da

Província Borborema, marcados por mudanças sutis no nível de cinza de um pixel a outro,

delimitando os sistemas de lineamentos, diversas abordagens foram analisadas e a

combinação entre filtragem espacial de alta freqüência e thresholding (Davis 1975,

schowengerdt 1983) foram os procedimentos que apresentaram o melhor desempenho.

Para uma rmagem f(x,y), o gradiente de/nas coordenadas (.x,y/ é definido pelo

vetor:



"-lT,',!rl=13;l
Na detecção de linhas e bordas é importante a quantificação da magnitude do

vetor V/:

mag(vf ¡= [{cr), *(cy)r)u'

Esse valor corresponde ao grau máximo de incremento de f(x,y) por unidade na

direção dev/ , A função a(x,y) representa o ângulo do vetor vf em (x,y) medido em relação

ao eixo ¡ e expresso na relação:

a(x,y) - tan-l(Gy lcx)
Desta forma, o gradiente de uma imagem é obtido pelo cálculo das derivadas

parciais tr I e e ï l6y en cada pixel. As derivadas podem ser implementadas nas imagens

digitais pelos filtros direcionais de convolução (Gonzalez & woods 1992) Na delimitaçâo

da zona de transição de níveis de cinza, formada pelo pixel na borda do objeto e sua

vizinhança na imagem, as características mais relevantes são a inclinação e a direção da

transição que compõe o vetor gradiente (castleman 1996) os filtros de convolução

examinam cada pixel na imagem, em relação a sua vizinhança, e quantificam a inclinação e

a direção da transição dos níveis de cinza. Uma análise direcional completa do padrão de

lineamentos da imagem requer a avaliação da posição da iluminação nos oito sentidos

principais (N, NE. E, SE, S, SW, W, NW)

A área de enfoque foi dividida em áreas-testes, definidas em função do

mapeamento geológico disponível em escala de semr-detalhe. Então, os filtros demostrados

como mais eficientes na detecção de lineamentos para essas áreas-teste foram aplicados às

demais áreas, de forma a recobrir espacialmente toda a região de interesse. os filtros

aplicados foram do tipo Sobel, Prewitt, Kirsch e Laplaciano. À seguir, os filtros de melhor

desempenho foram apresentados, após uma avaliação visual regulada por critérios como a

quantidade de ruídos, nitidez das linhas e bordas, continuidade dos lineamentos realçados e

aparência do alisamento.



rFiltros Sobel:

Os filtros Sobel correspondem a uma variedade de filtros direcionais simétricos

onde as posições mais próximas do pixel central da matriz de convolução interferem no

resultado com peso superior àqueles nas extremidades, ajustando as variações discretas do

gradiente nas direções horizontal, vertical e diagonal (Abdou & Pratt 1979). Estes filtros têm

a vantagem de aliviarem os efeitos do incremento do ruído causado pelos cálculos das

derivadas propiciando tanto o realce quanto o alisamento da imagem, os melhores

resultados foram obtidos com as matrizes de dimensões 3x3 e 5x5, listadas abaixo:

-l-2-1 -1 01 1200_2_l_l_2_1
(a)0 0 0 (b)-2 0 2(c)2 0 -2(d)2 0 -2(e)2 4 2

121 -l 01 0_2 *1 12 o _1 _2 _t

o Filtros Prewitt:

Nos filtros Prewítt o elemento central da matriz de convolução possui maior peso

no cálculo do novo valor do pixel demonstrando que, além das informações produzidas

quanto ao gradiente direcional, os filtros favorecem o realce dos contomos dos objetos da

imagem (Prewitt 1970), Dos filtros de dimensões 3x3 e 5x5 testados, aqueles que

produziram imagens com malor destaque das feições estrufurais foram:
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os filtros de (a) a (¿), (g) e (h) destacam as estruturas na direção definida pelo

alinhamento dos zeros, com o aspecto de iluminação da imagem dado pela simetria entre os

valores positivos e negativos, onde o sentido da iluminação tem origem no lado onde estão

os valores negativos da matriz ("posição da fonte").

r Filtros Kirsch:

As imagens das áreas-teste sofreram a convolução dos oito fìltros Kirsch de

dimensão 3x3 (Kirsch l97l ), com excelente destaque para as feições linerares de trend geral

NE e EW. Nesses filtros, o pixel central possui valor zero, com a matriz destacando as

bordas nas oito principais orientações:

5 5 5 -3 5 5 _3_35 _3_3_3
(a)-3 0 -3(b)-3 0 s (c)-3 0 5(d)_3 0 5

-3-3-3 -3_3-3 _3_35 _3 5 5

-3-3-3 -3_3_3 5_3_3
(e)-3 0 -3(f)s 0 -3(g)5 0 -3(h)

5 5 s 5 5 _3 5_3_3

55
50
-3 -3

-3
-3
-1

r Filtros Laplacianos:

Os filtros digitais laplacianos são definidos pela assocìação de um coeficiente

positivo ao pixel central e coeficientes negativos aos demais pixels. como trata-se da

derivada segunda de uma função bidimensional/(x ,y), a soma dos coeficientes é igual a zero.

Esses filtros destacam transições sutis de intensidade, estabelecendo a posição do pixel
(lados escuro ou claro das bordas) conforme a propriedade de zero-crossing - a derivada

segunda é positiva para a parte da transição associada ao lado mais escuro da borda,

negativa para a parte da borda associada ao lado mais claro e zero para áreas de níveis de

cinza constantes, como mostra a equação:



y'f (x,y) = 
U 
/^, *, /*,

Esta propriedade dos firtros laplacianos é importante na reduçâo de ruÍdos no
background da imagem, com o arisamento da imagem proporcional ao desvro-padrão,

associada à delimitação precisa das bordas. Entranto, o desempenho dos filtros na proporção

balanceada entre o alisamento de ruídos vs.realce de bordas é controlado pela dimensão da
matnz utilizada, que define o núrnero de pixels da vizinhança envolvidos nos cálculos e o
valor estipulado para o coeficiente cent¡al da matriz, que determina a magnrtude do
tratamento. Para essa reração rnterdependente, schowengerdt ( 19g3) sugeriu a relaçâo:

¡4t=çpr+K¡_l
-1 -l -l
-lw-l
-l -t -l

onde þlt é o valor do coeficiente central, D é a dimensão da matriz de 3x3 a

15x15, e Ké o fator variáver de 1,0 a 2,0 No caso das áreas-teste selecionadas, o realce dos

lineamentos foi inversamente proporcional a K" para uma dimensão fixa da matriz, onde para

valores de K entre 1,0 e r,2 a imagem mostrou-se saturada, e para varores entre l,g e 2.0 a

imagem apresentou baixo contraste. As matrizes com dimensões 3x3. 5x5 e 7x.7 foram
testâdas sobre as áreas-teste, para varores de K 

'ariando 
entre r ,2 e l ,g (cada passo de 0.1 ) e

os melhores resultados. numa avaliação visual das imagens monocanais, foram obtidos com
matriz 5x5 e valores de K = 1.6 (W = 40)

3,1.3 - Realce Espectral e Composições Coloridas

Na última década, o incremento na qualidade e quantidade dos dados
multiespectrais dos satélites de segunda geração tornou veemente o acesso à aìta eficácia
desses satélites para apricações georógicas" como o mapeamento geoìógico básico e a

detecção de zonas mineralizadas (p,ex. Abrams 19g6, Rowan et at. r9g7, chorowicz et ar.
1988, Abrams et al. r9BB, Drury & Hunt 19g9, Drury 19g4, 1990, yésou er at. 1994,
chorowicz et al. 1994, Abdelhamid & Rabba I 994, Macias 1995). Em todos esses trabalhos,
os critérios básicos usados na avaliaçâo dos dados de sensoriamento remoto foram: (i) o
recobrimento espacial adequado das imagens, (ii) a eficiêncra espaciar e espectrar no
controle estrutural e na distinção entre unidades geológicas no terreno, (iii) a precisão

espacial do mapeamento resurtante, (iv) a melhoria potencial do mapeamento pera



comparação/combinação com dados de fontes distintas (geofisicas, geoquímicas, etc.), e (v)

a aptidão em destacar feições geológicas em escalas variadas.

Nas pesquisas sobre a aplicação das técnicas de análise e interpretação dos

produtos de sensoriamento remoto ao mapeamento geológico regional e de semi-detalhe na

Provincia Borborema foram adotados os mesmos critérios gerais empregados para outras

regiões do mundo (Loughlin & Tawfìq 1985, Rorhery l9g4a, 19g4b, 19g7a, Davis & Berlin

I 989, Qari 1991 , Glickson & creasey 1995), similares ao Nordeste do Brasil quanto aos

aspectos climáticos e geológicos (Amaro et al. l99la, 1991b, 1993a, 1993b, 1993c, 1994,

Jardim de sâ et al. 1993b, Jardim de sá 1994, Amaro & strieder 1994, Medeiros 1995,

Medeiros ef al 199ó) No presente trabalho foram acrescidos aos procedimentos

metodológicos já testados na região" algumas das metodologias e estratégias de tratamentos

digitais de imagens Landsat 5-TM envolvendo a análise e interpretação das assrnaturas

espectrais obtidas por equipamentos de alta sensibilidade espectral (704 canais), sob

condições laboratoriais assistidas. Os resultados obtidos foram empregados no diagnóstico

dos litótipos e na seleção das bandas Landsat 5-TM com melhor desempenho na distinção

temática das unidades geológicas nos terrenos entre Japi-Barra de Santa Rosa-campina

Grande (BSR-CG, 06'22' -07'24' 36s135'32' 48*-36"02'50-w) Nesra porção da província

Borborema, as suítes de rochas alcalinas são contemporâneas às principais zonas de

cisalhamento de alta temperatura com caráter extensional e, portanto, representantes do

principal ciclo magmático em associação aos granitóides subalcalinos monzoniticos

porfiríticos (tipo ltaporanga), dioritos shoshoníticos e leucogranitos tipo-S. Trata-se de uma

importante feição que indica a influência do manto litosferico enriquecido como fonte em

ambiente tectônico marcado por componente extensional associado ao principal evento de

deformação D3. Esta região apresenta uma cobertura de imagens digitais do Landsat 5-TM e

grande acúmulo de dados petrográficos, geoquímrcos, química mineral, geofìsicos

(gravimétricos e aeromagnéticos) que resultaram em mapeamentos geológicos nas escalas

1:250000 (DNPM/CPRM 1974,1978, Jardim de sá tgg4, Dantas 1997) e l:50000 (Araú.¡o

1995, Trindade 1995, Hollanda 1996),



3.2 - Métodos de Filtragem dos Comprimentos de Onda Aplicados aos Dados de

Campo Potencial

Os valores do camþo potencial total de uma região são produzidos pela

superposição dos efeitos de várias fontes individuais de anomalias (Beltrão et al. 1991). As

anomalias regionais de longos comprimentos de onda refletem estruturas profundas (crosta

inferior ou manto superior), enquanto as anomalias de curtos comprimentos de onda são

sobretudo causadas por contrastes de densidade e/ou susceptibilidade em níveis intracrustais

mais rasos, fomecendo uma indicação da localização e da geometria das fontes causadoras

das anomalias,

Segundo Henkel (1991), as anomalias de campo potencial são decorrentes de um

volume específico de rocha (ou estrutura geológica), sua localização quanto à profundidade

e orientação na crosta, e propriedades fisicas intrínsecas contrastantes com a

circunvizinhança. Estes aspectos podem ser representados matematicamente na relação:

Anomøliu = l@ontraste) / (tlìstância)*p I xt(volume, orientação)

Para os dados gravimétricos o valor em expoente é 2, enquanto para os dados

magnéticos é de aproximadamente 3-4. De acordo com a formula, o conhecimento, quando

possível, das propriedades fisicas das rochas pode minimizar as ambigüidades na

rnterpretação quantitativa das anomalias.

No estudo por métodos potenciais do arranjo espacial de terrenos continentais,

diversos trabalhos investigaram os limites de profundidades das fontes de anomalias

regionais e residuais (Dobnn 1976,Kane & Godson 1985, Keller et al. 1985, Behrendt &

Grimm 1985, Gupta & Romani 1980, V/ellman 1985, Debeglia & Weber i985, Murray e/

al. 1989, Murray & Scheibner 1990, Beltrão & Silva 1993, Hsu et al. l996,Xia et al. 1996,

Gunn 1997). Nesses trabalhos foram empregados métodos de inversão que podem ser

agrupados em métodos gráficos, espectrais e polinomiais (Netleton 1976), com resultados

complementares e/ou similares que propiciaram a confrrmação ou redefinição da

estruturação no interior e entre as unidades ou províncias geofìsicas, com caracteristicas

geológicas diferenciadas, além da delineação da estruturação crustal sob as coberturas

plataformais mais jovens. Nos trabalhos que empregaram métodos de filtragens por

comprimentos de onda no realce de anomalias litosféricas e intracrustars foram sugeridos

limites de corte em 2000 km, 500 km,400 km, 300 km, 250 km, 60 km, 40 km e 20 km



(Coles el al. 1976, Kane & Godson 1985, Keller et al. 1985, Behrendt & Grimm 1985,

Pilkington & Roest 1996, Tarlowskí et al. 1997). Milligan e Gunn ( 1997) apresentaram uma

revisão das técnicas de realce das anomalias de campo potencial para distinção das

diferentes fontes geológicas causadoras das anomalias, mostrando que apesâr de algumas

limitações os resultados para a compreensão da estruturação crustal foram mais relevantes

do que aqueles obtidos pela interpretação isolada da gravidade de campo total e intensidade

magnética total.

3.2.1 - Levantamento e Ttatømento dos Dados Gravimétrìcos

Na confecção do mapa Bouguer da Região Extremo Nordeste da Província

Borborema foram utilizadas cerca de 3500 estações gravimétricas distribuídas pela área de

Iongitudes 35"00'-36"15'W e latitudes 05'5'-7'15'S, com intervalos de 2-3 km, como

mostra a Fig.3,3. Os levantamentos foram realizados em caminhamentos ao longo de

estradas principais e secundárias com gravÍmetro La Coste & Romberg - " Modelo G ", com

nivelamento barométnco, geométrico e monitorados por GPS, pelo Grupo de GeoJísica do

Departamento de Física Teórica e Experimental da Universidade Federal do Rio Grande

do Norte. As estações foram preferencialmente estabelecidas sobre referências de nível

(RN's) do IBGE, com estimativa de erro de altitude inferiores a 0,5 cm. O con¡unto de

medidas gravimétricas está referenciado ao IGSN-71 e foram feitas correções de atração uni-

solar, latitude (GRS-67) e elevação para densidade Bouguer com valor 2,67 glcm3.

t Procedímentos de Interpolação para Mølha Regular dos Dados Gravimëtricos:

As medidas gravimétricas, localizadas aleatoriamente no terreno foram

subrnetrdas aos métodos de interpolação disponíveis nos programas do SURFER-Zersão for
Windows e GMT-Versão 3 (Wessel & Smith 1991, 1995), para uma representação

homogênea da anomalia Bouguer sobre a região de interesse. Os mapas digitais de contornos

e de superficie foram gerados para os dados altimétricos (0 a720 m, Fig. 3.4), anomalias Ar-

livre(-24 a 53 mGal, Fig. 3.5) e anomalias Bouguer (-25 a60 mGal, Fig. 3.6)

A maioria dos métodos de interpolação do SURFER utiliza um algoritmo por

média ponderada, onde quanto mais próximos os dados coletados (xyz) estiverem do nó da

malha, maior peso ele terá na determinação do valor de "e" particular do nó da malha. Os

valores são estimados para "z" abaixo dos limites dados originais, como nas áreas do mapa

onde não existem dados observados (bordas e "buracos" no mapa), dependendo do método
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Figura 3.3 - Mapa de localização das estações gravimétricas do Setor Extremo
Nordeste da Provlncia Borborema



utrlizado. Para uma avaliação preliminar dos resultados obtidos pelo SURFER foram

escolhidos apenas dois métodos de interpolação por malha regular: (a) lnverso da Distância:

é um método de interpolação por médias ponderadas e pode ser tanto exato quanto de

alisamento, onde o peso determinado para uma medida é proporcional ao inverso da

distância ao nó da malha; quando uma medida é coincidente com o nó da malha recebe o

peso 1,0 e todas as demais medidas recebem pesos próximos a zero (método "quase exato");

(b) Mínima Curvatura: a superfìcie de interpolação gerada é análoga a uma placa fina

linearmente elástica passando pelos dados observados com um mínimo arqueamento,

proporcionado uma superfi cie alisada.

Nos métodos de interpolação do GMT-Versão 3 os dados são referenciados a

uma superfìcie de curvatura contínua e transformados em valores z(xy) pelo algoritmo

,spline.

(1-T) " LIL(z)l + T * L(a) = Q

Onde I é um fator de tensão disposto entre 0 e l; l. indica o valor Laplaciano.

Quanto T = I asuperficie é harmônica, sem máximos ou mínimos possíveis. Se T= 0, a

solução correspondente à minima curvatura. que pode causar inúmeras oscilações locais e

falsos máximos e mínimos. Para suprimir esses efeitos foi utilizado o valor de T = 0,25

(Smith & Wessel I 990), numa malha regular de 0,01 o, que mostrou-se eficiente na

eliminação de valores redundantes e da redundância espacial dos comprimentos de onda

curtos referentes aos dados gravimétricos e altimétricos na ërea.

Os mapas resultantes dos diferentes métodos de interpolação para malha regular

(SURFER e GMT) foram avaliados quanto: (a) à consideração da superficie harmônica; (b)

ao maior controle sobre a ponderação dos valores coletados; (c) à eliminação de pseudo-

anomalias e efeitos de bordas; (d) à eficiência na correlação direta com as informações

geológicas de campo" numa análise visual. Os resultados do GMT-Versão 3 mostraram-se

mais efìcazes e foram selecionados para a aplícação dos métodos de filtragem dos

comprimentos de onda para separação entre as anomalias regionais e residuais,

o Metodologia de Seleção das Filtagens e Comprimentos de Onda e Estimativa das

Profundídades dos Fontes das Anomalias G ravìmétricas

Na filtragem dos dados de anomalia nos diferentes domínios, os comprimentos de

onda foram selecionados com base nos estudos sobre a estruturação da crosta e da litosfera
68
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(p.ex. Kane & Godson 1985, Murray et al. 1989, Moreira et al. 1989a, 1990,Ussami et al.

1993, Whitaker 1994, Pili et al. 1997) e na avaliação das estruturas nos diferentes níveis

crustaís, sendo eles: 600 km,250 km,200 km,80 km,50 km,40 km,30 km,20 km, l0 km,

5 km e I km. Os valores Bouguer filtrados foram convertidos em imagens normalizadas em

256 níveis de cinza e então codificadas entre cores equalizadas de magenta, para os valores

minimos ao vermelho, para os valores máximos, e d istribuídas em projeção linear sobre a

ârea.

Desta forma, tendo em vista os métodos de tratamentos empregados e as

dimensões das filtragens utilizadas, assumiu-se profundidades crustais e litosféricas para as

fontes das anomalias analisadas, provavelmente incorporadas à crosta durante o Brasiliano,

último evento de geração e estruturação da crosta continental no Nordeste do Brasil.

Na avaliação da profundidade das fontes das anomalias gravimétricas foi

considerada a relação entre amplitude e gradiente máximo para fontes em ponto, linha e

placa (Bott & Smith 1958, Smith 1960, Bancroft 1960, Kane & Bromery 1968):

Dmtx = k A,/G mt:(

Onde D^o, = profundidade máxima da fonte; A = amplitude da anomalia; G-..

= gradiente horizontal máximo; /r = constante (fonte em ponto = 0,32, fonte em linha = 0,65;

fonte em placa = 0,86).

Assim. foram realizadas as estimativas das profundidades máximas das fontes das

principais anomalias nos mapas residuais de modo a assegurar a correlação com a

profundidade crustal infe¡ida pela filtragem e a geologia de superficie. Como as anomalìas

residuais possuem formas, observadas nos planos do mapa. geralmente controladas pela

deformação brasiliana * que corresponde ao plano geral XZ, de achatamento - foi utrlizada a

constante para fontes em linha 0,65.

De acordo com Kane & Godson (1985), na avaliação da profundidade das fontes

das anomalias devem ser considerados os efeitos das filtragens nos diferentes comprimentos

de onda e nas diferentes profundidades para uma mesma fonte, como na formula da

correlação entre comprimento de onda e atenuação da amplitude na continuação-para-cima:

Dl : Ar" 
"-2xúl)'



Onde À = comprimento de onda; A1 = amplitude do l. na profundidade original

da fonte; D1 = atenuaçãô da amplitude do À com o aumento da profundidade da fonte; M :

aumento na profundidade da fonte.

O diagrarna da Ftg.3.2 pôde então ser construído indicando que o aumento da

profundidade da fonte tende a atenuar os componentes de comprimentos de onda de uma

anomalia inversamente ao tamanho do comprimento de onda. Como a amplitude total de

uma anomalia é a soma de todos os componentes atenuados por 33o/o ou mais (para I > 200

km), então a amplitude máxima de uma fonte a 40 km (profundidade média do topo do

manto litosférico) é menor do que 33% de uma fonte em crosta rasa equivalente a 5 km.

Na avaliação das anomalias residuais, utilizadas na discriminação de diferentes

rríveis crustais, foram considerados os seguintes critérios: (a) trend, pois indica a direção das

d escontinu idades de densidade, (b) combinação entre o comprimento de onda da anomalia

e sua amplitude relatit¡a, que mostra a extensão lateral da fonte e a relação entre extensão

vertical e contraste de densidade, respectivamente; (c) ruído da anomalia, que indica a

ausência de uniformidade das fontes de densidades específicas.

. Filtrøgens nos Domínios da Freqüêncía e Espaço-Temporal

Os valores interpolados da anomalia Bouguer foram submetidos às

transformações matemáticas bidimensionais por técnicas de Fast Fourier Transform (FFT)

para conversão dos dados no domínio da freqüência e depois reconvertidos ao domínìo do

espaço pela transformação inversa da FFT (Syberg 1972, Gunn 1975). Os frltros utillzados

foram dos tipos passa-banda, passa-alta e passa-baixa, conforme os comprimentos de onda

que se pretendeu alcançar. Os mapas de anornalias resrduais obtidos foram então agrupados

para análise de acordo com a similaridade do conjunto das anomalias de longos e curtos

comprimentos de onda, quanto à eqüidimensionalidade da geometria, amplitude e

gradientes.

Aos dados gravimétricos Bouguer interpolados para malha regular foram

aplicados filtros quadrados (boxcar) no domínio espaço-temporal, conforme distâncias na

geometria Cartesiana. O método consiste numa filtragem passa-baixa dos dados pela

convolução no domínio espacial por operadores lineares que efetuam a média dos valores,

numa largura que é o diâmetro da ârea circular da dimensão do filtro. O filtro atua na



decomposição do somatório dos comprimentos de onda em componentes dispostos num

espaço bidimensional cujas dimensões são o tempo de ocorrência (posição) e a escala, A

convolução do filtro boxcar, no tratamento para alisamento do sinal, favoreceu a localização

precisa dos componentes de comprimentos de onda no espaço bidimensional, melhor do que

os outros métodos de filtragem no dominio espacral. Os mapas de anomalias gravimétricas

obtidos nas filtragens, de acordo com o comprimento de onda que se buscou ressaltar (10

km,20 km, 30 km, 40 km, 50 km e 200 km) furam subtraídos do mapa de anomalias

Bouguer para obtenção dos mapas residuais finais, com anomalias gravimétricas referentes

às fontes presentes em diferentes níveis verticais da crosta atual, de dimensões iguais ou

inferiores ao comprimento de onda do filtro utilizado. A escolha dos filtros quadrados, em

comprimentos de onda de dezenas de quilômetros na escala da crosta, foi decorrente do

pressuposto de que as anomalias realçadas nos mapas correspondem às estruturas anômalas

crustais cujos topos estariam localizados em profundidades iguais ou superiores à dimensão

do filtro aplicado (Sharma 1986, El-Hadj et al. 1993). Todos os mapas obtidos foram

agrupados para descrição e interpretação, conforme metodologia aplicada aos mapas

anteriores.

3,2.2 - Levantamento e Tratflmento dos Dados Aeromagnëticos

Os dados aeromagnéticos do Setor Extremo Nordeste da Provincia Borborema

foram obtidos a partir das cartas em escala 1:100000 e 1:250000 do Projeto Aerogeofisico

Esperança (longitudes 35'15'-36'00'W e latitudes 06o00'-08'00'S), executado pelo

DNPM,4.,luclebrâs (197611978) com Magnemômetro de Precessão Nuclear, numa extensão

total dos perfìs de 200000 km em área aproximada de 19000 km2. As linhas de produção

foram espaçadas em intervalos de i000 m na direção NS, com medidas consecutivas em

intervalos de 62 m (1") e altura média de vôo sobre o terreno de 150 + 10%. Os mapas

aeromagnéticos foram confeccionados em escalas 1:100000 (coordenadas geográfrcas de

30' em 30' e coordenadas UTM de 10 em 10 km) e 1:250000 km (coordenadas geográficas

de 30'em 30' e coordenadas UTM de 25 em 25 km) com intervalos entre isógamas de l0

gramas e intensidade magnética total média de 26200 gramas (Fig, 3.7) Os dados de

levantamento aeromagnetométrico estiveram disponíveis sob a forma de mapas de

intensidade magnética total (escalas 1:100000 e 1:250000), por mais de 20 anos mas apenas

recentemente os mapas foram digitalizados e recuperados numa malha que permitiu a
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aplicação de técnicas de tratamento digital de imagens no processo interpretativo. Os valores

utilizados nos tratamentos foram aqueles do campo magnético anômalo calculado sobre o

modelo do DGRF. As anomalias detectadas foram aquelas com comprimentos de no mínimo

I km, ou seja, que puderam ser correlacionadas entre linhas de vôos adjacentes.

o Procedimento de Inlerpolação para Malha Regulør:

Os valores do campo magnético anômalo foram interpolados por malha regular

com base nos programas do SURFER, por Mínima Curvatura, e do GMT-Versão 3 (Smith

Wessel 1991, 1995), por algoritmo spline com fator de tensão T=0,25, ambos numa malha

regular de 0,005o. Tratamentos semelhantes foram aplicados a dois setores do conjunto do

Projeto Esperança, um entre 06o 15'-08"00'5/36'00'-36'15'W, outro entre 06'00'-

07'30'5/35" 15'-36'00'W), na tentativa de evitar o intenso artefato NS na junção dos dois

setores, provavelmente decorrentes de diferentes condições no aerolevantamento dos dados

originais. Uma inspeção visual preliminar no mapa de intensidade magnética total destaca as

direções principais dos contrastes de susceptibilidade na região" como feições lineares

definidas por agnrpamentos isogâmicos numa orientação preferencial NE coincidente com

as estruturas brasilianas.

o Metodología de Seleção døs Filtragens e ComprÍmentos de Ondø Aplícados øos Dados

Aeromøgnéticos e a Estimatìva das ProfundÍdades das Fontes das AnomalÍas:

Da mesma forma que para os dados gravimétricos, os valores aeromagnéticos

interpolados foram filtrados nos domínios da fieqüência e espaço-temporal para

comprimentos de onda definidos de acordo com trabalhos prévios de apltcação das

anomalias aeromagnéticas ao estudo detalhado sobre a estruturação dos terrenos cristalinos

(p. ex. Shapiro et al. 1986, Mayhew & Johnson 1987, Woodside & Verhoef 1989, Miranda

et al. 1989, Broome I 990, Stefouli & Angelopoulos 1 990, Mariano & Hinze 1994, Whitaker

et al. 1994, Gunn et a1.1997, Jaques et al. 1997).

Isles e/ al. (1989, 1990) sugeriram uma metodologia de padronização da

interpretação de conjuntos de dados aeromagnéticos com base na identificação de contomos,

trends e gradientes de unidades magnéticas, então comparados aos mapas geológicos

preliminares, como tentativa de discriminação das unidades geológrcas e da estruturação

tectônica. Estes principios têm sido amplamente aplicados e são por vezes acrescidos de

técnicas que tratam das condições específicas dos terrenos, tâis como as profundidades
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variáveis das fontes magnéticas, amplas variações na magnetização das unidades e a

superposição das unidades magnéticas (Gunn et al. 1997).

A metodologia de interpretação empregada consistiu na inspeção de mapas

aeromagnéticos regionais e residuais na definição (a) dos limites das unidades magnéticas,

(b) da geometria das estruturas controladoras das unidades magnéticas, (c) da profundidade

e atitude das unidades magnéticas, (d) da superposição das unidades magnéticas, e (e) das

modificações químicas (metamórficas e intempéricas) das unidades litológicas.

Na delineação dos limites das unidades foram usados os conceitos descritos por

Gunn e, al.(1997), onde anomalias magnéticas grandes e isoladas são decorrentes de fontes

uniformemente magnetizadas, e os limites estimados das anomalias e das fontes são

coincidentes. Para agrupamentos de anomalias devido a rochas magnéticas fraturadas ou

dobradas, a unidades magnéticas intemperizadas e fluxos vulcânicos irregulares, os limites

são traçados de forma a envolver todas as anomalias aparentemente associadas no estilo e na

distribuição espacial.

As profundidades das fontes foram estimadas qualitativamente conforme o

princípio de quanto mais profundas as fontes mais amplas e fortes são as anomalias. Este

conceito foi combinado aos tratamentos de filtragem dos dados para diferentes

profundidades da crosta que permitiu a avaliação da distribuição espacial e da superposição

das anomalias para cada filtragem empregada. Como os mapas foram gerados para

interpretåção qualitativa das anomalias, a escolha dos melhores filtros aplicados foi ømbém

deconente de seus aspectos visuais e das possíveis correlações com os mapas gravimétricos

residuais e os dados de campo. Um fator importante na escolha da dimensão do filtro

aplicado é a inferência da localização das fontes da anomalia magnética em profundidades

de l/4 dos valores dos comprimentos de onda empregados, com base na aproximação da

metade-da-largura de Dobrin (1976). Assim, os comprimentos de onda definidos foram de

600 km, 250 km, 80 hn, 50 km, 40 km, 30 km, 20 km, l0 km, 5 km e I km, destacando

progressivamente níveis mais rasos da crosta atual. Os mapas residuais obtidos foram

normalizados para 256 níveis de cinza e então codificados em cores equalizadas no sistema

RGB de magenta, para os valores minimos, a vermelho para os valores máximos.



. Filfragens nos Domln¡os dø Freqüência e Espaço-Temporal:

Conforme a mesma metodologia empregada para os dados gravimétricos, os

dados aeromagnéticos foram filtrados no domínio da freqüência, pelo processamento para

alisamento por FFT, retomando ao domínio do espaço pela transformação inversa de FFT

(Syberg 1972, Gunn 1975), com base nos programas do GMT-Versão 3, Os filtros foram

selecionados dentre aqueles que se mostraram mais eficazes na discriminação de anomalias

de altas e baixas freqüências e comprimentos de onda, de acordo com o nível crustal que se

pretendeu realçar, em consonância com os filtros utilizados para os dados gravimétricos.

Os valores de intensidade magnética total, interpolados pelos programas da

GMT-Versão 3, foram submetidos a filtragem no dominio espaço-temporal com filtros

passa-baixa do tipo boxcar para comprimentos de onda de 50 km, 40 km, 30 km, 20 km, l0
km,5 km e I km, destacando níveis progressivamente mais rasos na crosta. Desta maneira,

seguindo a metodologia aplicada aos dados gravimétricos, buscou-se a avaliação do

comportamento das fontes das anomalias em profundìdades progressivamente mais rasas na

crosta.



4 - TNTERPRETAçÃO VTSUAL DOS PRODUTOS DE SENSORTAMENTO

REMOTO NO MAPEAMENTO TEMÁTICO DO SISTEMA DE LINEAMENTOS

4.1 - Considerações Iniciais

No mapeamento geológico da Provincia Borborema, a recente incorporação do

processamento digiøl de imagens de sensoriamento remoto tem favorecido uma eficiente

incrementação da análise dos elementos da deformação, principalmente pela execução

integrada com a chamad a "realidade do terreno" (Jardim de Sá 1994), ou seja as

informações de campo, levantamentos geofisicos e geoquímicos, Este procedimento esta de

acordo com a atitude interdisciplinar pretendida pela proposta de interpretação visual

baseada nos critérios de unidade de paisagem (Vauzele 1982, Deroin 1992) A nalu)reza

semi-árida da região oferece uma extensa e variada exposição de unidades litológicas, com

feições deformacionais polifasicas complexas, tornando-a ideal para aplicação das

informações multiespectrais e multitemporais do Landsat 5-TM nos estudos geológico-

estruturais e das mineralizações, mesmo nas áreas próximas à costa que apresentam

coberturas sedimentares conspicuas.

4.2 - Análise Visual das Imagens Resultantes das Filtragens Direcionais: O Sistema de

Lineamentos dos Maciços São José do Campestre e Caldas Brandão

Os alvos principais dos tratamentos digitais para detecção e realce das linhas e

bordas nas imagens Landsat 5-TM, com base nas filtragens direcionais, foram os

lineamentos que demarcam o sistema de zonas de cisalhamento e o principal/aåric tectônìco

D3 (foliações e lineações) da área de estudo. As dimensões dos filtros, apresentadas em

número de pixels na imagem, foram estipuladas conforme a ordem de grandeza das

modificações espaciais decorrentes da geometria dos lineamentos, ou seja dos tamanhos e

das orientações das estruturas que se pretendeu detectar no terreno. A descrição da

metodologia empregada e dos filtros com melhor desempenho na detecção dos sistemas de

lineamentos foram apresentados nos itens 3.1,1 e 3.1.2. Os filtros direcionais de dimensões

5x5 foram os mais eficazes no realce dos sistemas de lineamentos da ordem de centenas de

quilômetros e largura superior a alguns quilômetros nas ¿ireas-teste com tamanho de 125

vs. 125 km a 150 vs. I 50 km. Os ftltros 3x3 mostrararn melhor desempenho nas átreas-teste em



tomo de 50 vs.50 km, no realce de lineamentos de dezenas de quilômetros e largura superior

a algumas centenas de metros. O emprego de filtros superiores a 5x5 (7x7 ou 9x9)

acarretaram problemas quanto ao posicionamento dos lineamentos na imagem, decorrente do

fato de que os cálculos do gradiente se estenderam a um número maior de pixels e,

dependendo das características do filtro empregado, provocaram intenso alisamento do

background e perda da nitidez das feições lineares, mesmo para áreas superiores a 150x150

km. As diversas imagens filtradas monocanais e/ou combinadas foram analisadas

visualmente e integradas para composição do mapa na escala 1 :250000 (Anexo I ),

apresentado de forma reduzida na Fig. 4.1. Na análise estrutural em escala regional para

outros continentes, a aplicação de filtros 5x5 em imagens Landsat 5-TM foi descrita como

excelente no reaìce das estruturas com dezenas a centenas de quilômetros de extensão

(Homsby & Bruce 1 985, Nevatia & Babu 1 980, Deslandes & Gwyn 1 991 ).

As conelações do sistema de lineamentos do MSJC-MCB, dos elementos

estruturais e das cinemáticas das zonas de cisalhamento dúcteis, com os mesmos elementos

da deformação brasiliana em outros setores da Província Borborema, foram apresentados em

mapas regionais e de semi-detalhe discutidos a seguir.

4.3 - Mapa de Lineamentos då Porção Nordeste da Província Borborema

O mapa da Fig. 4.2 registra o traçado dos lineamentos do setor Nordeste da

Província Borborema, na região compreendida entre 05"30'-08o00'5 e 35"00'-37'15'W,

envolvendo parte dos estados do RN, PB e PE. O arranj o morfoestrutural dos sistemas de

lineamentos conespondem aos trâços na superfìcie topográfrca dos elementos dúcteís

penetrativos neoproterozóicos" comumente foliações e lineações, distribuidos conforme seus

atributos de orientação, densidade e localização espacial, condições favorecidas pela

simultaneidade de exposição da seção XZ do elipsóide de strain pela superficie topográfíca.

O mapa ressalta, quanto ao padrão estrutural regional, a complexidade da geometria e das

interrelações entre as zonas de cisalhamento neoproterozóicas, demarcados pelo elevado

índice de densidade e pela continuidade dos lineamentos, contemporâneos aos dobramentos

regionais F3 e ao plutonismo brasiliano.

A Fig. 4 3 demonstra a geometria e a cinemática das principais zonas de

cisalhamento em relação aos prováveis limites dos terrenos tectonoestratigráficos envolvidos
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Figura 4.1 - Arcabouço geológico para o Setor Exhemo Nordeste da Provincia Borborem4 elaborado a
partir da fotointerpretação das irnagens digiøis resultantes dos hatarnentos digitais por filtragens
direcionais e composições coloridas, compilação das informações cartográficas prévias e dados de carnpo.
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no mapa da Fig. 4.2, conforme a proposta de subdivisão da Província Borborema em

domínos estruturais (Brito Neves 1983, Santos et al. 1984, Caby et al. l99l , Jardim de Sá ¿l

al. 1988, Jardim de Sá 1994, Santos 1995).

Na elaboração do mapa adotou-se a metodologia de extração dos elementos da

deformação dúctil a partir dos produtos de sensoriamento remoto, combinada aos critérios

interdependentes da unidade de paisagem, examinados em detalhe nos itens 1.3.2 e 3.1. Os

elementos da deformação frágil, apesar de freqüentes por toda a região, foram excluídos das

Fig. 4.1 e 4.2, conforme a metodologia de diferenciação proposta por Amaro e Stríeder

(1994), tendo sido incorporados aos mapas resultantes da interpretação visual detalhada para

áreas específicas (p.ex. os setores da Faixa de Metassedimentos de Barra de Santa Rosa e de

Campina Grande) e aos mapas de lineamentos para a interpretação das reativações

tectônicas da deformação dúctil (ver Cap. 7. item 7.6).

A área selecionada conesponde à terminação geográfica das principais zonas de

cisalhamento intracontinentais que afetaram a crosta ao final do Brasiliano, que combinadas

aos prolongamentos na África Central totalizariam extensões superiores a 3000 km. Outro

fator determinante na seleção da área foi o interesse na avaliação dos tratamentos de

imagens e procedimentos de análise e interpretação visual das feições lineares dos terrenos

cristalinos que sofieram a extensa cobertura sedimentar recente. A proximidade da linha de

costa e o clima litorâneo favorecem o intemperismo diferenciado das litologias, com

desagregações fisicas e químicas mais intensas e espessuras maiores dos regolitos e/ou solos

do que os demais terrenos da Província Borborema. Esses fatores dificultaram o

reconhecimento visual nas imagens digítais da estruturação dúctil pretérita dos terrenos

cristalinos, exigindo tratamentos por realce digital das feições lineares abrangendo toda a

região. Além disso, o mapa apresenta em detalhe a rede de zonas de cisalhamento da região

complementar aos mapas esquemáticos para as porções Central da Província Borborema

(Amaro et al. 1991a, Jardim de Sâ et al. 1993b, Vauchez eI al. 1995), sistema Patos-

Campina Grande (Amaro et al 1991b, Corsini el al. 1992), sistema Pemambuco (Vauchez &

Egydio-Silva 1 992, Davison et al. 1995, Neves et al. 1996) e Domínio da Zona Transversal

(Medeiros 1995, Medeiros et al. 1996), realizados com base no caráter sinóptico das

imagens de satélite.
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Figura 4.2 - Mapa esquemáticos dos linearnentos da deformação dúctil brasiliana do Setor Nordeste
da Provincia Borboroma, roalizado com bar¡e na interpretação visual das irnagens Landsat S-TM em
papel fotográfrco (escalas l:250000 e l:100000) e produtos digitais (diversas escalas), produtos o/ßel
do radar GEMS/Banda X (escala 1:250000) e fotografias aéreas (oscala l:ó0000). A localização e a
cinemática das principais zonas de cisalhamento brasilianas foram apresentadas na Figura 4.3.
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Figura 4.3 - Mapa esquemático da localização, distribuição geométrica e cinemática das

principais zonas de cisalhamento brasilianas e os limites dos terrenos tectonoestratigráfïcos
no Setor Exüemo Nordeste da Província Borborema. Abreviaturas de algrms terrenos e zonas

de cisalhamento: TRP: Terreno Rio Piranhas, FS : Faixa Seridó, FPB : Faixa Piancó-Alto
Brigida" TAP - Terreno Alto Pajeú, TAM : Terreno Alto Moxotó, TPA : Terreno

Pernambuco-Alagoas, MSJC : Maciço São José do Campestre, MCB : Maciço Caldas

Brandão, ZCPJC : Zona de Cisalhamento Picuí-João Câmara, ZCSM : Zona de

Cisalhamento Santa Maria ZCBJ : Zona de Cisalhamento Bom Jesus, ZCLP : Zona de

Cisalhamento Lagoa das Pedras, ZCT : Zona de Cisalhamento Trairi, ZCJ : Zona de

Cisalhamento Japi, ZCSJC : Zona de Cisalhamento São José do Campesfre, ZCSE: Zona
de Cisalhamento Serrinha" ZCSSB : Zona de Cisalhamento Serra de São Bento, ZCPF :
Zona de Cisalhamento Passa-e-Ficu ZCCC = Zona de Cisalhamento Cacerengo, ZCBNC :
Zona de Cisalhamento Belém-Nova Cruz, ZCMN : Zona de Cisalhamento Montanhas,

ZCRP : Zona de Cisalhamento Remígio-Pocinhos, ZCCG : Zona de Cisalhamento Campina
C¡rande, ZCGB = Zona de Cisalhamento Guarabru ZCPA: Zona de Cisalhamento Patos,

ZCAF : Zona de Cisalhamento Afogados da Ingazeira, ZCSJC : Zona de Cisalhamento São

José dos Cordeiros, ZCSU : Zona de Cisalhamento Sumé, ZCCO: Zona de Cisalhamento

Congo, ZCCX: Zona de Cisalhamento Caxixola,
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A feição de maior destaque na Fig. 4.2 é o arranjo dos sistemas de lineamentos,

indicadores de zonas de cisalhamento neoproterozóicas, numa trama penetrativa, finamente

espaçada, extensa e anastomosada. Este sistema circunscreve blocos e faíxas de aspectos

sigmoidais compostos por granitóides neoproterozóicos e terrenos antigos (arqueanos a

mesoproterozóicos), que acomodam as modificações na direção do fluxo cisalhante principal

e na partição do strain D¡. No interior desses blocos e faixas antigas, de estruturação

anterior à instalação das zonas de cisalhamento, a deformação neoproterozóica ora estii

totalmente ausente, ora ocorre de forma fraca, espaçada e pouco penetrativa, freqüentemente

como plano axial de dobramentos abertos e arqueamentos. A deformação brasiliana pode

ainda constituir estruturas tangenciais de diffcil detecção nas imagens, A delimitação das

zonas de ctsalhamento neoproterozóicas de regime tangencial, e a distinção das deformações

tangenciais prévias, somente é possível pela aplicação rigorosa dos critérios descritos em

itens anteriores, aplicados às imagens monocanal (fotos de avião, produtos fotográficos do

Radar GEMS/Banda X e do Landsat 5-TM/bandas 4 e 5) e combinadas aos tratamentos

digitais de imagens Landsat 5-TM (composições coloridas e filtragens direcionais),

imprescindivelmente comparados as informações de campo sobre as correlações estruturais,

critérios cinemáticos e relações de intrusão do plutonismo associado.

O aspecto anastomosado dos sistemas de zonas de cisalhamento demonstra a

inconveniência da representação dos lineamentos como zonas estanques e desarticuladas,

aspecto fieqüente na cartografia geológica regional. As principais zonas de cisalhamento

neoproterozóicas ocorrem associadas espacralmente, interligadas por ramificações ou

inflexões das zonas de cisalhamento subsidiárias. Estas últimas estão presentes em maior

número e intensidade nas terminações em splay das zonas de cisalhamento mais largas e

extensas, freqüentemente definindo o contato entre unidades litoestratigráficas e plútons

granitóides,

A organização das zonas de cisalhamento em sistemas coalescentes revela a

penetratividade regional da deformação D3, decorrente do intenso retrabalhamento

intracontinental de uma crosta heterogênea e anisotrópica, refletindo a estruturação vista em

superficie (plano XZ de achatamento do elipsóide de strain) aos níveis profundos. Deste

modo, toma-se incoerente a particularização de uma única zona de cisalhamento, pela

nominação específica que não seja por motivos estritamente descritivos e localizados, Por
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isso, sugere-se o emprego informal do termo "sistema" de zonas de cisalhamento

acompanhado das nominações ratificadas pela literatura geológica regional. A complexidade

nas correlações entre os vários sistemas de zonas de cisalhamento de trends NE, NW e EW

requer o levantamento de informações rigorosas sobre as condições metamórficas,

geocronologia relativa e o regime deformacional de cada sistema na elaboração do modelo

termomecânico para o conjunto da Província Borborema.

No DZT, a interpretação visual dos lineamentos em imagens de satélite (Foto 4.1)

integrados às informações de campo em alguns setores (Medeiros 1995, Medeiros e¡ a/.

I 996)" demonstraram o caráter sinistral para a maioria das zona miloníticas de trend

NEÆNE em regime do tipo cisalhamento geral (Jardim de Sá 1994, Jardim de Sá et al.

1995). No modelo transpressional de Corsini et al. (1992) e Vauchez e Egydio-Sílva (1992)

essas zonas possuiriam cinemática transcorrente dextral, pela transferência da movimentação

no setor EW do lineamento Pemambuco para NE ao longo da ZCAF (denomínada por

aqueles autores de zona de cisalhamento Campina Grande, Z,CCG) e outras subsidiárias, sob

condições de alta temperatura, Na interpretação de Davison et al. (1995), a ZCPE apresenta

traçado EW flexuoso até a costa, ocorrendo transferência de movimento dextral apenas na

interligação com a ZCAF. Entretanto, a interpretação visual sistemática de imagens Landsat

5-TM combinada aos trabalhos de campo, e confrrmado nos procedimentos de confecção do

mapa da Fig. 4.2, demonstraram que a cinemática sinistral sob condições metamórficas de

alta-T é dominante nas zonas de cisalhamento de trend geral NE, conduzida em regime de

cisalhamento geral. As principais evidências que descrevem o movimento sinistral da

deformação cisalhante, e estão refletidos na morfologia dos lineamentos, são os elementos

do þbric D3 expressos da macro- à microescala: (a) a orientação EW e NW dos trações

axiais dos dobramentos sin-D3; (b) o padrão de inflexões das foliações e das zonas de

cisalhamento subsidiárias; (c) as estruturas S-C identificáveis pelo controle exercido pelas

zonas miloníticas sobre alguns plútons, e que representam as relações PFC-SPD (pre-full

crystallization-subsolidus plastic deþrmation, Hutlon 1988, Paterson et al. 1989) em

macroescala; (d) a forma sigmoidal e en cornue dos plútons granitóides; (e) os

levantamentos em meso- e microescalas dos indicadores cinemáticos nos corpos granitóides,

faixas miloniticas e terrenos associados. No interior do DZT, algumas zonas de cisalhamento

dextrais de trend EW (p.ex. as zonas de cisalhamento Caxixola, ZCCX, e Serra Talhada,
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Foto 4.1 - Mosaico de imagelrs em composição colorida RGB das bandas 2-3-4 do Landsat-TM para o Setor

Ce,nho-Oriental da Província Borborema (limites aproximadamente enüe 3600'-37"45'W6o00'-8o00'S), com
destaque para algumas das principais zonas de cisalhamento e domlnios esüuturais envolvidos. Abreviaturas: TRP

= Terreno Rio Piranhas, FPB = Faixa Piancó-Alto Brlgida MSJC = Maciço São José do Campeshe, MCB =
Macigo Caldas Brandão, TAP = Terreno Alto Pajeú, TAM = Terreno Alto Moxotó, ZCPA : Zona de

Cisalhamento Patos, ZCPrc : Zona de Cisalhamento Picul-João Câmara" ZCRP : Zona de Cisalhamento

Renrígio-Pocinhos, ZCAF = Zona de Cisalhamento Afogados da lngaznh4 ZCC){ = Zona de Cisalhamento

Caxixola ZCCO=Zonade Cisalhamento Congo,ZCSIC=Zonade Cisalhamento São José dos Cordeiros, ZCJB
: Zonade Cisalhamento Juru-Belém, ZCCG = Zona de Cisalhamento Campina Grande.
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ZCST) aderem em sincronismo ao movimento das zonas sinistrais de trend NE, como

assinalam os traçados defletidos e coalescentes das foliações. Os movimentos sinistrais são

acomodados conforme cisalhamentos antitéticos, vinculados à rotação no sentido horário

dos blocos situados entre os lineamentos principais de Patos e Pernambuco (Jardim de Sá e¡

al. 1995). O releito sínistral das zonas de cisalhamento de trend NE é contemporâneo ao

movimento dextral das zonas de cisalhamento de trend ElW, em um arranjo que estabelece o

"modelo em dominó" (Sylvester 1988, Tanaka & Saka 1993) na estruturação dos terrenos do

DZT. Este modelo é fortalecido pelo padrão estrutural de alojamento de alguns plútons

brasilianos, conforme a orientação do fabric magmático (Archan¡o 1993, Olivier &

Archanjo 1994) Os critérios sinistrais são bem descritos no alongamento EW a WNW dos

plútons de ltaporanga e Triunfo, devido às zonas transcorrentes de Afogados da Ingazeira e

serra Talhada, e os dextrais no alongamento NE a ENE dos plútons de Tavares e Solídão"

relacionados à zona milonítica de Juru (Medeiros et al. 1996). Os estudos de anisotropia de

susceptibilidade magnétrca confirmam o movimento sinistral para a zona de cisalhamento de

Serra Talhada de trend NE, que exerce controle na orientação EW e ENE das lineações

magnéticas do sienito de Triunfo (Archanjo 1993).

Um importante aspecto do sistema de zonas de cisalharnento neste setor da

Província Borborema é a disposição aglutinante, em direção à região costeira, das principais

zonas de cisalhamento de trends NE (ZCAF, ZCC, ZCSU e ZCCO) e EW (ZCCX). Este

sistema se integra ao sistema em splay do Lineamento Patos pela coalescência das zonas de

cisalhamento secundârias. Este sistema anastomosado e coalescente das zonas de

cisalhamento de trend EW e NE controlam a compartimentação dos terrenos

tectonoestratigráficos do MSJC, MCB, Faixa Seridó, Alto Paleú e Alto Moxotó. A

estrururação do MSJC é controlada pelas zonas de cisalhamento dextrais de frend NE e suas

subsidiárias sinistrais de trendNW, decorrentes da total inflexão para NE do segmento EW

do Lineamento Patos. Na região de campina Grande, uma imporlante feição de aglutinação

paraleliza a terminação em splay do Lineamento Patos, em inflexões para NE (ZCRp e

ZCCG), com as zonas de cisalhamento sinistrais de trend NE provenientes do DZT. Este

conjunto constitui o limite ocidental dos terrenos gnáissico-migmatÍticos do MCB que para

sul são delimitados por uma zona de cisalhamento NE composta da.¡unção entre a ZCCX e a

ZCCO.



A moviment¿ção dos setores EW dos lineamentos Patos e Pernambuco

escalonados desencadearia a rotação horária progressiva das zonas de cisalhamento de trend

NE, promovendo a formação de sítios em ambiente transtacional convenientes ao alojamento

de magmas. O grande volume de rochas alcalinas associadas às zonas de cisalhamento no

DZT (Silva Filho el al. 1993, Neves ¿f al. 1996) sugere a abrangência litosférica dessas

zonas, onde as raízes possivelmente astenosfericas conduziriam os fluidos mantélicos

geradores das suítes alcalinas subsaturadas, proveniente de fonte anomalamente hidratada

como mica piroxenito (Ferreira & Sial 1993). Este arranjo cinemático é coerente com a

distribuição e o controle estrutural da linha sienitóide descrita por Sial e Feneira (1988) A

instalação do amplo ambiente transcorente-extensional no DZT justificaria a constâncja das

foliações 53 de baixo ângulo nos blocos sigmoidais entre as principais zonas de

cisalhamento, em contraponto aos domínios transpressionais à norte do lineamento Patos.

Num estágio tardio de movimentação em condições retrogressivas (metamorfismo de baixa

temperatura), o alojamento de diques (Manaíra e Príncesa Isabel) indica o prosseguimento

do controle estrutural em nível crustal mais raso, Algumas das zonas de cisalhamento do

DZT podem ser representântes de zonas de sutura colisional relacionadas à lustaposição de

terrenos alóctones, por encaixarem rochas básico-ultrabásicas com relíctos de paragênese

eclogítica (Beurlen et al. 1992, Almeida et al, 1993) interpretadas como basaltos de arco ou

do tipo E-MORB (Santos 1993). Posteriormente, após o amálgama dos blocos alóctones,

estas zonas de sutura sofreriam reativação intracontinental com cinemática transcorrente,

geralmente acompanhada de um componente compressional/extensional no regime de

cisalhamento geral. Algumas destas zonas de cisalhamento estão assinaladâs em sua

extensão por anomalias gravimétricas positivas, que revelam a presença de escamas

tectônicas de rochas de crosta oceânica e/ou mantélicas eclogitizadas (Oliveira & Santos

1993).

4.4 - Arcabouço Geológico da Região dos Maciços São José do Campestre e Caldas

Brandão

A Fig. 4. I apresenta o mapa geológico esquemático para a região dos maciços

São José do Campestre (MSJC) e Caldas Brandão (MCB) entre 05o15'-07"30'5/35"00'-

3ó'l 5'W, resultante da integração dos mapas geológicos prévios, mapas temáticos
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interpretados visualmente e dados de campo. O mapa destaca o contexto da estruturação

neoproterozóic a caracterizada por terrenos em regimes transtracional e extensional,

definidos por zonas de cisalhamento sinistrais e dextrais, estruturas em flor negativa e zonas

de detachmenfs" contemporâneos ao regime transpressional dextral da Faixa Seridó. Os

produtos de sensoriamento remoto empregados nos procedimentos interpretativos foram as

imagens Landsat s-TM 2141065 (cena de 10/julho/89), 214/064-A e 2141064-C (ambos os

quadrantes de 06/agosto/l 993), e as imagens GEMS,Banda X (SB 25-V-C, S8.25-Y-4,

S8,25-Y-C, obtidas entre 19"7 5-197 6).

¡ Núcleo Arqueano e Blocos Paleoproterozóicos:

No setor correspondente aos maciços São José do Campestre e Caldas Brandão,

às zonas de cisalhamento NE de rejeitos dextrais ìntegram-se zonas de cisalhamento de

trend NW sinistrais compondo um arranjo complexo, caractertzado por ambientes

extensionais e transtracionais, que controlam o alojamento de plútons granitóides.

Na descrição do arranjo tectônico dos diferentes blocos crustais que compõem os

MSJC-MCB foi apficado o arcabouço geral proposto por Dantas (1997), baseado nas

informações geoquímicas e isotópicas (idades modelo Sm/l'{d e UlPb em zircão, Tab. 1.1 e

1.2). Uma feição morfológica marcante da estruturação dos terrenos, demonstrada na Fig.

4,4, é o controle exercido pelas zonas de cisalhamento neoprotrozóicas no arranjo

morfológico e na delimitação entre o núcleo arqueano e os terrenos paleoproterozóicos

adjacentes, O núcleo arqueano possui forma dômica ovalada parcialmente recoberto por

sedimentos meso-cenozóicos a norte e leste, limjtado a sul pelas zonas de cisalhamento

sinistrais de Trairí e Serrinha (ZCT e ZCSE), e a oeste pela ZCPJC dextral. No setor NNE,

os terrenos arqueanos constituem o substrato dos metapelitos de Ielmo Marinho-Taipu. A

geometria dos terrenos paleoproterozóicos é marcado por blocos sigmoidais e elipsoidais

controlados pela cinemática das principais zonas de cisalhamento de trend geral NE e EW,

Nos terrenos gnáissico-migmatíticos, o principal critério no reconhecimento do

evento D¡ são os diques básicos anfibolitizados (basaltos e diabásios). presentes nos

afloramentos de baixo strain D2 e Dr (Foto 4.2). Apesar dos diques estarem usualmente

dobrados e boudinados pela deformação subhorizontal D2, foram reconhecidas apófises que

interceptam um bandamento metamórfico antigo (então designado S1, Foto 4.3a e 4.3b). Esta

feição descreve o caráter intrusivo de um enxame de drques em substrato previamento
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Figura 4.4 - Dados geocronológicos do Maciço São José do Carnpesfe, Setor Extremo Nordeste da
p¡õvlncia Borborema. As idades TDM (Ga) arqueanas e paleoproterozóicas estão definidas em cinza, e as

idados'U-Pb (Ga) ern zhcões estão em proto. As idades neoprotorozóicas Rb-Sr (Ma), U'Pb ern zircões e

análises qulmicas de monazitas estão nos quadrados brancos. enquanto as idades TDM (Ga) estão em oinza.

90



deformado (bandamento S1) e exumado, com os subseqüentes soterramento tectônico,

deformação e metamorfismo referidos à fase D2. Esta relação de não-conformidade marca

um amplo lapso temporal entre os eventos D1 e D2, com todo o conjunto envolvido

posteriormente pelo evento D3. Segundo Jardim de Sá (1978, 1994), o estágio de intrusão do

enxame de diques é precedente ou contemporâneo à deposição das supracrustais do Grupo

Seridó.

Nas rmagens interpretadas visualmente, os lineamentos representantes das

estruturas D2 (nas escalas meso- e macroscópica) formam uma trama finamente espaçada e

complexa, em função da subhorizontalidade dos elementos estruturais. Nas áreas onde os

terrenos estão preservados do slraln D3 verifica-se que o fabric D2 é penetrativo e aliado ao

alto grau metamórfico (fácies anfibolito alto), freqüentemente numa diferenciação

migmatitica de mergulho suave com remobilizados graníticos boudinados e assimétricos

(Foto 4.4). Portanto, na maioria dos afloramentos a intensidade do strain D2 provoca a

composição das foliações S2+Sr (+S0). As dobras F2 são melhor descritas em perfis verticais

onde mostram a geometria recumbente e isoclinal (tipos 2 e 3 da classificação de Ramsay

1967)" trend amplamente variável entre EW, NW e NE, e mergulhos suaves (Foto 4 5). A

foliação 52 comumente corresponde a um bandamento milimétrico a centimétrico,

provavelmente subparalelo à superficie Sr (S2//Sr), e associado a remobilizados anatéticos

que denotam o caráter migmatítico, As lineações L2 conespondem a feições combinadas de

estiramento (Lx2) e intersecção (Lr2), com caimentos suaves para SSE e NNW, decorrente

do alto strain D2 como descrito em outras regiões do embasamento (Complexo Caicó,

Jardim de Sá 1994) A Lx2 é def inida pelo estiramento de porfrroclastos, estiramento e

boudinagem dos agregados quartzo-feldspátrcos (Foto 4.4), minerais fìbrosos e prismáticos,

enquanto a Ll2 é marcada pela orientação de quartzo e biotitas na intersecção das superficies

(S2/Sr). Pelo exposto, a fase D2 corresponde a um evento tangencial, onde os critérios

cinemáticos indicam transporte de massa na direção NW-SE.

O caráter heterogêneo e a partição do strain D3 na Província Borborema já foi

descrito em diversos trabalhos (Jardim de Sá 1994 e referências ali contidas), assinalado

pela altemância entre setores com dobramentos abertos, que definem o strain baixo a médio,

e aqueles de alto strain (dobras fechadas a isoclinais) e zonas de cisalhamento. O aumento

na penetratividade do strain D3 provoca a obliteração do fabric D2 pela paralelização com a
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Foto 4.2 - Ortognarsses do ernbasamento com diques básicos anfibolitizados pré-Dz, como
sugerern as apófises, ambos rnosûando fabric D2e interceptados por granitóides sintectônico D¡.
Afloramento no embasamento arqueano próximo a Riachuelo (3 5049'25"W/5'51'46"S).
Foto 4,3 - Aspecto geral dos ofognaisses do ernbasænento paleoprotøozóico, rntercalados à
Faixa de Micaxistos de Barra de Santa Ros4 migrratizados e milonitizados na ZCRP: (a)

foliação rnilonítica S¡//C¡ demonsfando o alto strain do a{ìoramento com remobilizados
grarriticos sintectônicos e evidências de redobramentos do fabric D2 (+ Dr); (b) detalhe da foto
anterior mostrando as apófises dos diques anfibolíticos pré-D2, com a foliação composta 52 + S¡

redobrada na fase F3. Aflorarnento na Faixa de Micaxistos de Barra de Santa Rosa (35056'57"W
/6.5s'5 l "S).
Foto 4.4 - Remobilizados graniticos na foliagão composta S:+Sr boudinados e assimétrlcos
dextrais em ortognaisses do embasamento arqueano, tru¡cado pelo fabric D3 que desenvolve
estruturas C3. Afloramento próximo a Riachuelo (35'49'25"W/5'51 '46"5).
Foto 4.5 - Aspecto geral do padrão de interferência do tipo bumerangue entre as dobras F¡
(foliação verûcal) e F2 (isoclinais recumbentes) definidos em nÍveis qua.rtzosos intercalados aos

mìcaxistos sob condições da "Zona da Sillimanita". Afloramento na Faixa Seridó a sudeste de

Lajes (35'58'4 l "W/5"45'36"5).





foliação 53, e/ou retrabalhamento das foliações prévias (SztSoou S2+Sr) como superficies de

cisalhamento (C¡) A foliação 53 varia desde uma clivagem de crenulação até foliações

milonítrcas, compostas pelas associações minerais paragenéticas às condições de P-T

atuantes durante a deformação (ver Cap. ó). Nos setores de alto strain D3 é gerada uma

foliação composta S¡//Sz+St, fteqüentem€nte reûabalhadas por superficies de cisalhamento.

A distinção entre Lx2 e Lx: é facilitada nos afloramentos onde ocorre a intersecção de ambas

numa mesma superfìcie, ou em superficies distintas (Sz e S:) ou pela definição de Lx3

presente em granitóides e pegmatóides brasilianos intrusivos e discordantes do fabric D2

(Foto 4.6a e 4.6b). Nos setores onde 52 se paralelizâ a 53, como nas dobras F3 apertadas a

isoclinais e zonas de cisalhamento, as lineações L2 e L3 tendem à coincidência, As formas

mais comuns das dobras F3 variam desde o tipo aberto, nas áreas de baixo strain D3, ate

fechado a isoclinal nas zonas de cisalhamento, normais a inclinadas, com trends gerais NW

e EW de baixo caimento.

No núcleo arqueano, as estruturas D3 mostram trend geral variando de NNW a

NW, acompanhando a geometria das zonas de cisalhamento de Bom Jesus e Lagoa da Pedra

(ZCBJ e ZCLP), ambas sinistrais de caráter transtracional que interceptam o domo e cuja

provável integração com as ZCSE e ZCRP, nas suas principais ramificações, esta encoberta

pelos sedimentos costeiros" na região da Lagoa Guaraíra. As foliações miloníticas possuem

usualmente mergulho variando entre 40-80o para NE, contendo lineações Lx3 com forte rake

e caimentos entre 10-50o para NNE, que sugere a atuação de um componente coaxial.

Alguns critérios cinemáticos, como veios graníticos escalonados e sigmoidais, shear bands

(Foto 4.7) e assìmetria de porfiroclastos e boudins, indicam a combinação da transcorrência

sinistral com movimento extensional (down dip) A migmatização é demonstrada pela

freqüente segregação e migração de fundidos granitícos para as estruturas D3 extensionais

geradas no cisalhamento (Foto 4.8). Na ZCLP foram descritos granada anortositos

brasilianos, associado às rochas de alto grau (Complexo Senador Elôi de Souza, Dantas

1997)

Na região de São José do Campestre, uma zonâ transcorrente dextral de trend NE

(ZCSJC, Lima 1997) limita a porção norte do granitóide Monte das Gameleiras,

continuando para o interior do domo, possivelmente bordejando o sienogranito de São José

do Campestre, representante do final da seqüência de diferenciação das unidades arqueanas
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f,'oto 4.6a Foto 4.6b

ßoto 4.7

Foto 4.6 - Aspecto geral dos gnaisses do ernbasarnento: (a) tnurcados por veio pegrnatítico
sintectônico ao fabric D3, intrusivo no plano axial de dobras recumbentes da fase F3 e conl
lineação de estiramento subhodzontal; (b) detallìe da foto anterior mosh'ando os agregados
quartzo-feldspáticos + granada + silllirnanita na Lx3 subhodzontal. Aflorarnento no contato do
embasarnento gnáissico-rnigrnatítico paleoproterozóico corn a Faixa de Micaxistos de Barra de
Santa Rosa.
Foto 4.7 - Gnaisses tonalíticos do ernbasameuto afetado pelo fabric D3 que desenvolve såear
bands sinistrais de alta tempel'atura e trend geral EW. Afloramento do embasarnento gnáissico-
rnigrnatítico do elnbasanìento arqueano envolvido pelaZCLP, próxirno a Senador Eiói de Souza.
Foto 4.8 - Migrnatitos bandados do embasamento interceptados por zona de cisalhamento sinistral
sirr-D3 de lrend geral N45"E que coleta relnobilizados de composição granítica. Aflorarnento do
errrbasarnento gnaissico-urigmatítico do embasarnento arqueano envolvido pelaZCB.I.
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(Dantas 1997). Na ZCSJC são comuns corpos de granitos porfiriticos (tipo Monte das

Gameleiras) com enclaves dioríticos (tipo diorito Seninha) alongados e boudinados com

fabrics SPD e PFC subparalelos, sugerindo a intrusão sintectônica destes plútons.

A margem sul do núcleo arqueano é definida pela ZCSE de trend EW e feições

de cinemática transcorrente sinistral com componente extensional, instalada sob condições

de alta temperatura com ampla fusão parcial das litologias, como sugerem feições como os

veios graníticos e pegmatiticos sigmoidais escalonados (Foto 4.9a), as shear óønds sinistrais

em seções verticais e horizontais com coleta de remobilizados graníticos (Foto 4.10), os

porfiroclastos rotâcionados e as assimetrias de dobras. A ZCSE se estende desde as

imediações do granito Monte das Gameleiras, onde possui trend NE, S3//C3 com mergulhos

fortes para NW, Lx3 com caimento forte a moderado (30-80") para NW e caráter extensional

dominante (descrita com zona de cisalhamento Rio Jacu por Lima 1997 e Campelo 1997),

onde condiciona a intrusão do corpo diorítico porfirítico de Serrinha. Diques dioritìcos

ocorrem comumente sincrônicos à ZCSE (Foto 4. 1 1a), geralmente associados a estruturas de

coleta de remobilizados leucocráticos (Foto 4,11b) A ZCSE afeta os gnaisses do

embasamento arqueano promovendo o redobramento do fabric prévio (S2+S1), onde

localmente são descritos prováveis diques intrusivos pré-D2 (Foto 4.9c). A cerca de 4 km

para oeste da cidade de Serrinha, a ZCSE deflete para WNW e em seguida assl.)me o trend

EW, onde S¡//C: tem mergulho moderado a forte (40-80o) para NNE e Lx3 com raLe

moderado e caimentos de 20-50" para NW e NE (Foto 4.9b), até ser encoberto pelos

sedimentos costeiros. Neste trajeto" a ZCSE condiciona o corpo alongado do granitóide

Serrinha, de composição dominantemente sienogranitica porfrrítica, que apresenta feições de

íntrusão sintectônrca sinistral, como os fabrics PFC e SPD subparalelos, os porfiroclastos

rotacionados tipo-o, sheør bands (Foto 4.12d), superficies C3', entelhamento de fenocristais,

enclaves boudinados e rotacionados (Foto 412a e 4.12b). Nesta área, os indicadores

cinemáticos sinistrais estão combinados a intensa fusão parcial, consumo das rochas

dioríticas e produção de remobilizados graniticos a tonalíticos, que ocupam os sítios

extensionais favorecidos pela cinemática sinistral da ZCSE (Foto 4.12c e 4.12e). Estas

feições caracterizam o mecanismo transtracjonal sinistral da ZCSE sob condições de alta

temperatura, provavelmente envolvendo afinamento crustal.



Foto 4.9 - Aspecto geral do gnaisse diorítico a granodiorítico do embasamento migmatizado e
miloni¡zado na ZCSE apresentando: (a) veios graníticos a tonalíticos intrusivos nos gnaisses do
embasamento, acompanhando a foliação S://C¡ em sincrônismo à ZCSE, boudinados e em
escalonarnento sinistral; (b) Lx3 corn roke mode¡ado e caimsnto de 45-50. para NE; (c) dobras F3
sincrônicas à foliação milonítica (Sr//Cr) que redobrarr u¡¡¡,.fabric prévio (S2+Sr), marcado pela
alternância entre o gnaisse e drques anfibolíticos provavelmente pré-D2. Alloramento na ZCSE
(35o22'42"Wt6"14'S).
Foto 4.10 - Aspecto ern seção vertical do embasamento gnáissieo migmatizado na ZCSE, com
coleta de material granítico em shear åardr sinisûais-extensionais (componente de cisalhamento
puro), conjugadas com shear åard¡ sinistais no plano honzontal. Afloramonto na ZCSE
(35.30',36"v//6.1 3'52"S),
Foto 4.1I - Aspecto geral do gnaisse granodiorítico do embasamento envolvido pela deformação
da ZCSE; (a) que afeta u:n/aåric anterior (Sz+Sr) e está associada a drques dioriticos; (b) detalhe
da foto anterior com coleta de remobilizados graníticos nos boudins sigmoida-rs dextrais.
Afloramento na ZCSE (3 5'24'07"W/6'l 5'26"5).



Foto 4.9b

Foto 4.10
Foto 4.9c

Foto 4.1la Foto 4.1Ib



Foto 4.12a

Foto 4.12c

Foto 4.12 - Aspectos do Granitóide Serrinïa de cornposição dominantemente sienogranítica: (a) corn

enclaves dioríticos defonnados por shear bands sinistrais que coletarn rnaterial de cornposição
granítica e pegmatitos corn tunnalina; (b) enclaves dioríticos boudinados e rotacionados em cinemática

sinistral, com remobilizados graníticos e pegrnatíticos eln torno e no interior dos boudins, sugerindo a

refusão do material diorítico, e nos necl<s interboudins; (c) detalhe da foto anterior mosfando o

material remobilizado de cornposição granítica e pegtnatítica com turmalina e anfibólios, envolvendo

os boudins de rocha diorític4 nos necks, nas shear bands e paralelarnente à foliação magrnática; (d)
shear bands sinistrais que interceptarn a foliação magrnática e coletarn remobilizados graníticos, que

invadem a foliação rnagrnatica; (e) detalhe da foto anterior mostrando os remobilizados de cornposição
granítica a tonalítica. Aflorarnento próxirno à cidade de Serrinha (35o30'04"W6o16'48"S).
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No limite sudoeste do núcleo arqueano, o contato com os terrenos

paleoproterozóicos é definido pela zona de cisalhamento Trairí (ZCT) de trend NW ,

foliações miloniticas com mergulho suave para SW (30-45"), Lx3 com baixo caimento para

SW (15-30") e critérios (dobras em bainha, assimetria de porfiroclastos e boudins) 1ue

indicam caráter sinistral combinado à cinemática topo para cima, com o cavalgamento dos

terrenos paleoproterozóicos sobre o núcleo arqueano. Neste setor limitrofe entre o bloco

arqueano e o bloco paleoproterozóico, para sudoeste, e a Faixa Seridó, para oeste, ocorre o

alojamento do batólito Barcelona, com forma en cornue sintectônica a cinemática dextral da

ZCPJC. Da mesma forma, a ZCPJC controla a assimetria en cornue alongada NNE do

granito Picuí, intrusivo no limite ente os blocos paleoproterozóicos e a Faixa Seridó. Os

biotita granitos porfiríticos de composição variando desde monzo- a sienogranitos

constituem o fácies dominante nesses batólitos, freqüentemente em relações de coexistência

com as suítes básico-intermediárias. A principal característica da deformação D3 nesses

batólitos é a transição do fabric PFC, geralmente nas porç¡ies centrais, para as feições do

fabric SPD nas bordas, e sobretudo no limite afetado pela ZCPJC, preservando os indícios

dos critérios cinemáticos, O granito Picuí mostra um ângulo moderado (50-70") da foliação

53 mergulhando para ESE, com Lx3 subhorizontal de baixo rake, enquanto no granito

Barcelona o caimento da foliação S¡ varia de subvertical a forte (70-85') para WNW, com

Lx, de forte rake. Estes batólitos acompanham, de sul para norte, a variação no mergulho ao

longo da ZCPJC,com manutenção do movimento transcorrente dextral, com componente de

transpurrão a partrr do setor do granito Barcelona.

Os terrenos paleoproterozóicos estão condicionados pelo sistema de zonas de

cisalhamento dextrais de trendsNE e EW (ZCPJC, ZCPA,ZCRP e ramificações) e sinistrais

de trend NW (ZCT e ZCI), que imprimem aos blocos as formas sigmoidais, cuja cinemática

é reconhecida pelo comportamento assimétrico dos sistemas de lineamentos expressos nas

imagens (assimetrias em "S", "2" ou simétricos). Nos MSJC-MCB, o fabric D2 de baixo

ângulo e trend geral NW, definido pelo bandamento entre niveis recristalizados de

biotitas+homblenda+plagioclásio e remobilizados anatéticos, é bastante penetrativo e

presewado. Na região do MSJC ocorrem dobras F2 recumbentes isoclinais com lineações de

baixo caimento (10-30') variável entre SSW e SSE, sugerindo transporte de massa nestes

sentidos. As estruturas D3 constituem dobras abertas com trends dos traços axiais entre NW
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e NNE, evoluindo para as dobras fechadas e isoclinais com fabric D3 cerrado nas

proximidades das zonas de cisalhamento brasilianas.

A ZCJ possui trend geral NW, com inflexões acompanhando a forma en cornue

do plúton de Japi numa terminação em splay para NNE. A foliação S3-C3 possui mergulho

geral médio a forte (50-80o) para NNE, enquanto Lx3 mostra rake baixo a moderado e

caimento variável desde baixo (subhorizontal) até médio para NE-SE, que aliada aos

critérios cinemáticos ambíguos descrevem uma transcorrência sinistral conjugada à

componente extensional (transtração). A suíte alcalina constitui a suíte principal e mais

antiga do plúton de Japi. Nas bordas de contato com o complexo gnáissico-migmatítico,

formado neste setor por ortognaisses e augen gnaisses, desenvolve um intenso /aåric tipo

SPD com mergulhos fortes em direção ao centro do corpo, onde o strain é menos intenso.

Nos setores envolvidos pela ZCI, e zonas miloníticas subordinadas, uma foliação composta

(S3/S2+Sr) é retrabalhada pela foliação milonítica (C3). As relações de contato com as

demais suítes granitóides são marcadas por feições que definem o posicionamento precoce

da suíte alcalina, como os freqüentes xenólitos foliados no interior das suítes básico-

intermediária, e o truncamento do fabric SPD por diques e filões destas suítes. Na suíte

alcalina predominam os sienogranitos, álcali-sienitos e álcali-granitos com 85-95% de

minerais félsicos na moda (plagioclásio f microclina + quartzo), onde piroxênio e anfibólio

são as fases máficas dominantes em alguns facies, enquanto os minerais opacos prevalecem

em outros fácies. A suíte básico-intermediária é composta por granodioritos, quartzo-

monzonitos, monzodioritos e gabro-noritos distribuídos na porção centro-ocidental e na

cauda do plúton, com o fabric D3 registrado apenas nas faixas afetadas pela ZCJ, tendendo a

isotrópicos a medida que se distanciam das bordas.

A borda NE do granito Monte das Gameleiras é controlada pela znna de

cisalhamento da Serra de São Bento (ZCSSB), de cinemática extensional topo para SW

defrnida pelo fabric D3 com mergulhos médios (30-45o) e a assimetria de fenocristais e

enclaves dioríticos (Lima 1997). Na interpretação visual foi definida uma relação de

intersecção da ZCSSB sobre os lineamentos de trend NE da ZCSE, que aliado aos dados de

campo caracteriza dois estagios progressivos da estruturação D3: (a) um primeiro (episódio

D3a) marcado pelo desenvolvimento da ZCSE e intrusão sintectônica de plúton diorítico e

granito de Serrinha, e (b) um segundo estágio (episódio D¡e) de instalação das ZCSSB , e
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das zonas de cisalhamento dextrais de Passa e Fica (ZCPF) e São José do Campestre

(ZCSJC) que controlam a intrusão do batólito de Monte das Gameleiras em local

transtracional. No batólito de Monte das Gameleiras predominam os granitos porfrríticos de

composição monzogranítica, com dioritos a quartzodioritos de textura fina a média e

ganodioritos equigranulares subordinados. No setor central do corpo predomina o fabric

PFC, com feições de entelhamento de fenocristais de K-feldspato, textura de fluxo e

orientação preferencial de aglomerados de fenocristais e inclusões de natureza variada,

enquanto o fabric SPC descreve as bordas milonitizadas, com critérios definidos por

fenocristais com sombras de pressão e caudas de recristalização assimétricas, fraturados e

rotacionados, enclaves estirados, boudinagem de veios e shear bands. A suite de rochas

básico-intermediarias ocorre como enclaves sin-magmáticos em feições de magma mixing e

mingling com os termos porfiríticos. Os granodioritos equigranulares interceptam os

granitos porfiríticos e os dioritos, sobretudo nas porções centrais do batólito (Galindo 1984).

O arranjo geométrico entre as zonas de cisalhamento dextrais (ZCSJC e ZCPF) e extensional

(ZCSSB), e o padrões dos fabrics D3 nas bordas miloníticas sugerem o ambiente de

afinamento crustal conduzindo a intrusão do plúton, Jardim de Sá (1994) sugeriu a

colocação do batôlito no setor transtracional formado pela atuação conlugada das zonas

transcorrentes de Japi, sinistral de trer¡d NW, e São José do Campestre, dextral de lrend NE,

favorecendo uma extensão na direção NS. No entanto, ocorre uma incompatibilidade entre

este movimento e a cinemática dextral srmultânea das ZCPF e ZCSJC.

No setor sul-sudeste da Fig. 4.1, o esboço anastomosado do sistema de

lineamentos descreve o principal aspecto da partição da deformação D3 entre a rede de zonas

de cisalhamento dextrais de trend NE (ZCPA-ZCRP-ZCCG e ramificações), altemado

extensas faixas de rochas miloniticas de alta-T e pods constituidos por granitóides e blocos

gnáissicos de menor stain, por largura aproximada de 50 km em planta. Os mergulhos da

foliação milonítica variam de subverticais a moderados (>45") para NW, a Lx3 é

subhorizontal acompanhando a inflexão do trend das foliações S3-C3 ou com rake moderado

a forte para SW-NW. Uma característica marcante por todo o sistema é a intensa

granitogênese sincinemática, com composições variando de alcali-granitos a monzodioritos,

e a migmatização que afeta as rochas envolvidas na milonitização. O processo de fusão

parcial sincrônico ao evento D3 é evidente na analogia entre o fabric dos migmatitos e dos
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metapelitos e gnaisses miloníticos, e na colocação dos remobilizados leucocráticos no plano

axial de dobras, em shear bands e nos necks dos boudins dos gnaisses miloníticos. Os

principais critérios que indicam o predomínio da cinemática dextral são as estruturas S/C, as

figuras assimétricas nos porfiroclastos, veios de quartzo, boudins de granitóides e enclaves

máficos. Em diversos setores os indicadores cinemáticos são simétricos e/ou conjugados

dextrais e sinistrais, com preponderâncias alternadas, sugerindo um regime de fluxo em

cisalhamento geral. Na região de Campina Grande, o caimento moderado a forte da Lx3,

aliado aos critérios de assimetria que ind icam movimento de topo para baixo (down dip),

sobretudo nos granitóides (Foto 4.229), indicam uma situação de fluxo conjugado

transcorrente-extensional. A caracterrzação dos ambientes de alojamento dos granitóides

sintectônicos brasilianos é freqùentemente indicada pelas formas dos corpos. As fonnas e¡c

cornue (Japr, Areia), ovaladas (Dona lnês, Monte das Gameleiras) e estirados (Algodão,

Queimadas), descrevem o ¿uranjo de zonas de cisalhamento em ambierrtes transcorrente-

extensional, extensional e transcorrente, respectivamente.

. Região do Domo de Lagoa D'Anta:

Na região efltre as cidades de Lagoa D'Anta, Serrinha, Santo Antônio do Salto da

Onça e Nova Cruz, uma distribuição sistemática e marcante de lineamentos circulares e

semi-circulares concênt¡rcos limitados por zonas de cisalhamento transcorrentes e

extensionais brasiLanas (ZCSE, ZCSSB, ZCPF, ZCCC e ZCBNC, onde as três últimas

correspondem às principais ramificações da ZCRP) conrpõem uma megaestrutura em forma

dômica. denominada infonnalmente de Domo de Lagoa D"Anta (DLD). Os terrenos

compreenderrr grraisses bandados tonalíticos a granÍticos, augen gnaisses graniticos,

ortognaisses homogêneos tonalíticos a granodioriticos e sienograníticos, intensamente

migmatrzados. O evento Brasiliano foi responsável pelo processo de fusão parcial e pela

geometria dômica do.fabric principal nos terrenos migmatiticos. O controle da deformação

heterogênea D3 sobre a migmatização é assinalada pelo extenso acúmulo dos leucossomas

graniticos nas estmturas referentes aos fluxos cisalhantes: shear bands e foliações 53 (Foto

4.1 3a), zonas de cisalharnento extensionais (Foto 4. 13c e 4. 1 3d), necks de boudins de rochas

anfibolíticas e gnáissicas e planos axiais de dobras F3 de alto slraln (Foto 4.13b).

Freqùentemente, a superimposição das estrutuas D3 afetarn o fabric bandado D2 (S2+Sr)

produzindo diversas frguras de interferência (Foto 4.13e). As informações de campo
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Foto 4,13a - Gnaìsses tonalíticos do embasamento afetado pelo.þbric D¡ sob condições de alta

temperahu4 que desenvolve sheor bands sinistais que coletam remobilizados graniticos e

favorecem o aporte deste material através da foliação. Afloramento no Domo Lagoa D'Anta
(35.27' t2"W I 6"22', 23"5)
Fofo 4,13b - Dobras F¡ isoclinais afetando os gnaisses granodioríticos do embasamento em

seto¡ de alto strain, com remobilizados leucocráticos intrusivos no plano axral. Aflorarnento do

embasarnento arqueano envolvido pela ZCSE, nas bordas no Domo Lagoa D'Anta
(3 5 

o 24', 07 "W I 6a ß', 26" S).

Foto 4,13c - Aspecto geral dos gnaisses tonalíticos do ernbasamento interceptado por zona de

cisalhameflto dextral que colet¿ re¡nobilizado de composição ganitica, Afloramento no Domo

Lagoa D'Anta ( 35'28'35"Wi6' l9' I 3"S).
Foto 4.13d - Detalhe da foto anterior mostando o material granítico preenchendo a zona de

Çisalhamento .

Fofo 4,13e - Aspecto geral do padrão de interferência coaxial das fases F¡ (foliação principal

subvertical) e Fz (foli¿ção composta 52 I S¡ redobrada) em gnaisses torralíticos a granodioriticos'

redobra¡ldo diques anfibolíticos pré-D2, previamente paralelizados aos gnaisses pelo fabric D2.

Afloramento no Domo Lagoa D'Anta afetado pela ZCBNC, próxnno à Nova Cruz (
15.ì25'49!.\\r/6428 !0,ì!). rl
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Foto 4.13b

Foto 4.13a

Foto 4.13c Foto 4.13d

Foto 4.13e



mostram qve o fabric principal do domo (S3//S2+S1) tende a acompanhar o trend e o sentjdo

de caimento nas proximidades das zonas de cisalhamento D¡ de alta-T em suas bordas: a

norte segue o trend geral EW com caimento para NNE da ZCSE, para leste o tre¡rd NW com

mergulhos para SW da ZCSSB, e nos demais setores acompanha o lrer¡d NE com mergulhos

para NW das ramificações da ZCRP (ZCPF, ZCCC e ZCBNC). Esta distribuiçã o do fabric

D3, bem expressa pelos lineamentos detectados, ilustra a feição dômíca com setores onde

ocorre uma gradação progressiva desde rochas gnâissicas bandadas e miloniticas até rochas

migmatíticas homogêneas com textura ignea equigranular a porfirítica, por vezes com

xenólitos do protólito gnáissico. A maioria das feições descritas demostram o intenso

processo de migmatização a que a região foi submetlda durante o evento D3. O regime

transcorrente-extensional nas zonas de cisalhamento provavelmente favoreceu a mobilização

de magmas mantélicos na base de uma crosta extensionada, envolvida em processo de

afinamento crustal, com conseqüente aumento no fluxo de calor e canaliz'ação de fluidos ao

longo das zonas milonitrcas.

o Faixa Seridó:

A área NW do mapa corresponde à porção centro-oriental da Faixa Seridó (região

de Caiçara do Rio dos Ventos) caracterizada por estruturas que configuram o regrme

transpressional dextral (Corsini et al. 1991 , Jardim de Sá 1994): relação de baixo ângulo

entre as superficies 33 e C3, duplexes transcorrentes-compressionais (transpunões),

estruturas em flor positiva, estruturas dômicas e braquidobras F3 com traço axial (S3)

subparalelo às zonas de cjsalhamento (C:). Os lineamentos descrevem a geometria principal

da faixa, traços axiais e padrões de interferência de dobras, foliações de forte mergulho e

zonas de cisalhamento, referentes à estruturação do evento D3. Os contatos entre os

micaxistos Seridó e o embasamento gnáissico-migmatítico (e ortognaisses G2) é feito pelas

zonas de cisalhamento dextrais com mergulhos para o interior da faixa: para oeste a ZCLCC,

na região da Serra do Feiticeiro, e os transpulrões da ZCSM, e paru leste a ZCPJC. A

geometria da foliação 53 compõe um leque de direção NS a NNE, verÍicalizada no centro e

mergulhando para o interior da faixa nas bordas, acompanhando as zonas de cisalhamento.

Os trends das lineações L3 e Lx3 são oblíquos aos trends NS e NNE das zonas de

cisalhamento, com caimentos variando de NE, no setor oeste (ZCSM), a SW na região da



ZCPJC. A geometría do fabric aliada ao rejeito dextral das zonas de cisalhamento definem

uma macroestrutura em flor positiva para esta região.

Os granitóides brasilianos intrusivos na Faixa Seridó foram amplamente

empregados como marcadores estruturais e geocronológicos, no detalhamento do regime

tectônico dominante no evento D3 (Jardim de Sá 1978, Jardim de Sâ et al. I 981 ). O conceito

da assinatura cinemática dos plútons foi introduzida por Jardim de Sá el al. (1986, 1987),

envolvendo a análise do estilo de fabric (PFC ou SPD), descritos em diferentes escalas

(micro- a macroescala), das formas tridin-rensionais e das formas na seção XZ dos plútons,

segundo a prerrogativa para a região da coincidência da seção XZ com a superfìcie

topográfica (Jardim de Sá e¡ al. 1993b). Estas feições são indispensáveis no reconhecimento

do regime de fluxo dominante (viscoso ou plástico) e no estilo deformacional, que aliado às

características geoquímicas dos granitóides apresentam indícios sobre os mecanismos

deformacionais litosféricos que controlaram a geração das zonas de cisalhamento e a

intrusão dos plútons. Uma revisão dos conceitos e referências específicas aos diversos

granitóides relacionados à Faixa Seridó podem ser encontradas em Jardim de Sá (1994), No

âmbito da Fig. 4.1, que envolve apenas o setor norte-oriental da Faixa Seridó, destacam-se

os plútons Totoró e Serra Verde intrusivos exclusivamente nos metapelitos.

Na Faixa Seridó predominam as suites de granitos porfiríticos de composição

monzo- a sienogranítica, com abundantes fenocristais de K-feldspato, comumente

interagindo em coexistência com as suítes básico-intermediárias, compostas por uma

seqüência diferenciada desde os termos primitivos gabros e dioritos até os tenÌìos quartzo

monzonitos e granodioritos mais evoluidos. Na região do plúton Totoró, o granito porfiritico

está associado a gabronoritos de textura fina a media e equigranular, com clinopìroxênio

(augita ou diopsidio) e hiperstênio, e são comuns os xenólitos de rochas granulíticas. A

forma sigmoidal e a disposição do plúton de Totoró em relação à zona milonítica em sua

borda oriental indica a intrusão em sítio de encurvamento transtracional (releasing benQ da

zona de cisalhamento dextral. No corpo de Sena Verde, predominam os biotita

monzogranitos e granodioritos com biotita t anfibólio, intrusivos na forma en cornue

alongada na direção NNE e com feições características de contemporaneidade à deformação

transcorrente-transpressional D3.



. Fsixa de Metapelitos de Taipu-Ielmo Marinho:

Na porção NE do mapa, a geometria extensional da deformação D3 na fatia de

micaxistos alóctones'1ipo Seridó" de Ielmo Marinho-Taipu é mecanicamente conciliável à

estrutura em flor positiva na região de Caiçara do Rio dos Ventos da Faixa Seridó, com base

na correlação dos critérios cinemáticos associados às principais estruturas (Fig.a 5). A

comparação entre as variações no mergulho das superficies 53 e a ortentação NE conspícua

das lineações Lx3 Que afetam a área desde o embasamento próximo à ZCPJC (S3

mergulhando para SW), passando pela região do embasamento entre Riachuelo e Santa

Maria (S3 com mergulhos de baixo ângulo, por vezes zonas de cisalhamentos subverticais)

até a região de Ielmo Marinho (S: com mergulhos suaves a moderados para NE), definem a

cinemática extensional down dip (topo para NE) do fabric D3 (como mostra a seção

geológica esquemática da Fig. 4.5), correlato ao regime transpressional dextral da ZCPJC

(Jardim de Sá 1994) A mesma cinemática está impressa no fabric dos granitóides

brasilianos sintectônicos, cuja forma ovalada é característica de iritrusões em zonas de

cisalhamentos de regime extensional (Taipu, Pitombeira, Gameleira, Primeira Lagoa, Matão

e Nova Descoberta). As rochas miloníticas nas zonas de cisalhamento da fase D3

desenvolvem uma foliação milonítica (S3//S2+S0) dada pela orientação de biotitas e Lx¡

definida pelo estiramento de fibrolita, descrevendo condições metamórficas de fácies

anfibolito superior. Nestas rochas os marcadores cinemáticos mais comuns são os micafish,

porfiroclastos rotacionados tipo-o, relações S-C e boudins assimétricos, que sugerem o

transporte tangencial para ENE. As dobras F3 apresentam geometria invertida com planos

axiais entre EW e NW e caimento suave a moderado (20-60") para N e NE Os padrões de

interferência entre as dobras F2 e F3 são geralmente em laço ou bumerangue (tipos 3 e 2 de

Ramsay 1967), com o caimento suave de Lx3 consistente para NE. Nos setores de baixo

strain D3, as dobras F3 apresentam o acamamento (36, definido pela gradação composicional

entre níveis pelíticos e arenosos) com face invertida (downard facirig) no flanco normal.

Esta feição evidência pelo menos duas fases de deformação (Fig 4 6): (i) a primeira (evento

D2) marcada por dobras recumbentes isoclinais responsáveis pela inversão de S¡; (ii) a

segunda (evento D3) resulta nas dobras F3 downward facing pelo redobramento das dobras

F2.
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Os plútons granitóides brasilianos são dos tipos sintectônico (Taipu, Pitombeira e

Nova Descoberta) e tarditectônicos (Gameleira, Primeira Lagoa e Matão). Os granitóides

sintectônicos possuem dominantemente composições de monzo- a sienogranitos

equigranulares de textura média a grossa, por vezes com homblenda, onde as foliações PFC

e SPD são subparalelas de baixo ângulo e com caimento para NNE. Nestes corpos

predominam as formas ovaladas e sheets, com xenólitos estirados assimétricos dos

micaxistos subparalelos à foliação 53 (Foto 4.14a), porfiroclastos rotacionados e enclaves

máficos estirados que indicam cinemática dextral e/ou topo para baixo (Foto 4 14b) O

plúton Pitombeira rnostra feições de slockwork entre rochas dioríticas e os fácies monzo- a

sienograníticos, e enclaves de rochas gabróicas com textura cumulática e foliadas (Foto

PFC//SPD, 4.14c e 4.14d). A combinação dessas feições nos granitóides com os critérios

cinemáticos nos micaxistos indica o movimento tangencial extensional (down dip) das

estruturas D3, com o retralhamento do fabric D2, relacionados a um mecanismo de

afinamento crustal Os granitóides tarditectônicos têm composições tonalítjca a

granodiorítica e monzogranítica equigranulares, onde predomina a foliação PFC, com a

foliação SPD sutil e apenas nas bordas dos plútons,

Os principais critérios empregados na distinção entre os eventos Dz e D¡ são: (i)

a correlação entre o fabric D3 e indicadores cinemáticos presentes nos granitóides

brasilianos (G.) com o fabric descrito nos micaxistos; (ii) a conespondência entre os

elementos do fabric e o regime metamórfico (condições PT), (iii) a comparação entre os

critérios cinemáticos no embasamento e nos micaxistos. Os augen gnaisses G2 intrusivos no

ernbasamento preservam critérios assimétricos indicando movimento tangenciaì para SW.

enquanto nos micaxistos e plútons sintectônicos a D3 o transporte tangencial das estruturas é

para E e NE.

O posicionamento alóctone desta fatia de micaxistos é sugerido pelo contato

milonítico de baixo ângulo para NE com os ortognaisses do embasamento, onde as faixas de

paragnaisses e mármores, que ocorrem sotopostas aos micaxistos na Faixa Seridó, são

restritas e condicionadas às zonas de cisalhamento D3. Desta forma, a idade do

posicionamento poderia ser atribuída ao evento D3" opção favorecida pela intrusão

sincinemática de granitóides brasilianos. No entanto, a geometria recumbente e invertida das
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Figura 4.6 - Relações mesoscópicas enfe as fases de dobra¡nentos F3 e F2 em zonas de

defonnaçâo øngencial onde as dobras Fl mostranì geometria inverhda e afetarn 52 e 56: o
dobramento F2 promove a i¡versão prévia do acarnamento em alguns setores, resultando em

dobras F3 "downwæd facing". O esboço apresenta os cntérios cinemáticos na face palalela a L^.1

e o baixo ângulo de 53. baseados na região a norte de lelmo Marinlo. A seta de ponta preta indica

o sentido normal do acamamento, identlficado nos esfatos por níveis claros (quartzosos) na base

escuros (micáceos) no topo. Modificado de Ja¡dim de Sá (1994).

Foto 4,14a - Xenólitos de micaxistos parcialmente fundidos, à base de biotita + quãtzo + K-
feldspato, e estirados subparalelos à foliação S.¡ no g¡a¡ritóide Taipu. No interior do xenólito nota-

se a foliação composta Sz + So redobrada pølo þbnc Dj e os ag¡egados quarøo-feldspáticos

formando dobras assimétricas e sigmóides dextrais. AfloranÌento próximo a Tatpu
(35035'2ó"V//5.4 1',39"S).

Foto 4.14b - Enclave rnáfico sigmoidal dextral e pegrnatitos tardi-D: dobrados, i¡dicando
i¡trusão no plmo YZ da elipsóide de slrain, em setor de alto slrain no anfibólio granodiorio

sintectônico ao fabric D3 ern regime de cisalhamento geral, Aflorarnento próxirno à pe&eua de

Sena Pelada (3 5'36'15"W/5'40'3 7"S).
Foto 4.14c - Enclaves magmáticos angulosos de dioritos e gabros irnersos em rocha

leucogranítica. Os contatos abruptos conr finas bordas de reação indicam a cristalização prévia das

rochas máficas (base da crosta?) anterior à mvasão do leucogtaruto. Afloramento nas

proximidades do açucle de Poço Branco (35"39'20"W/5"37'41"S).
Foto 4.14d - Enclaves gabróicos de textura inequigranular média a dois piroxênios, moshando

wn fabric PFCI dominante, por vezes rxna concenlração estratiforme dos minerais máficos que

sugere aspecto de textura cumulática. Foto de detalhe no afloramento anterior.
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dobras Fz sugere a atuâção de empurrões que poderiam ser os responsáveis pela colocação

alóctone dos micaxistos, com subseqüente retrabalhamento pelo evento D3.

Jardim de Sá (1994) sugeriu a compatibilidade mecânica entre esta faixa de

mícaxistos e a porção central da Faixa Seridó, baseado na consistência dos critérios

cinemáticos e dos fabrics, com caimentos para W e SW na Faixa Seridó, e para E e NE em

Ielmo Marinho-Taipu. Neste caso, o movimento tangencial com escape NE em lelmo

Marinho-Taipu estaria enraizad o na ZCPJC, compondo uma estrutura em flor positiva, onde

a denudação tectônica na Farxa Seridó estaria acomodada pelo alívio gravitacional em Ielmo

Marinho-Taipu, Outra hipótese, conelaciona a fatia de micaxistos tangencial com zonas de

cisalhamento extensionais de trend NW, comuns na área mapeada, constituindo um

ambiente transtracional formado na junção entre a ZCPJC e uma zona de trend EW em

ofshore sugerida por dados geofisicos (Fortes 1986" 1988).

. Faixa de Metapelitos de Barra de Santa Rosa:

A porção sudoeste do mapa mostra a ZCRP associada em regime transtracional à

faixa de micaxistos alóctones de Barra de Santa Rosa numa megaestrutura em semi-flor

negativa. A faixa de micaxistos está em contato milonítico com o gnaisses do embasamento

e exibe superficies 53 de baixo ângulo (25-45") mergulhando para S e SE, progressivamente

verticalizadas em direção à ZCRP, como ilustram o mapa e as seções geológicas

esquemáticas da Fig. 4.7. Um aumento no strain D: de NW para SE, relacionado à

verticalização das estruturas em direção à ZCRP (Fig.   8), acompanha o aumento no

metamorfismo M3 desde o fácies anfibolito baixo ("Zona da Granada'") até o facies granulito

("Zona Superior da Sillimanita") com extensiva migmatizaçâo (ver Cap. 6), que afeta os

micaxistos e os ortognaisses do embasamento. O caimento moderado da foliação Sr afeta

desde a ZCPJC na região de Picuí/RN, onde a deformação PFC do granitóide Picuí descreve

uma cinemática dextral-topo para sul, passa pelo bloco paleoproterozólco, com poucas zonas

de cisalhamento subverticalizadas, e persiste até a regiã,o da faixa de micaxistos de Barra de

Santa Rosa (Fig a 8).

Na ¿í,rea que envolve o bloco gnássico paleoproterozóico e a faixa de micaxistos

de Barra de Santa Rosa, o fabric D2 é penetrativo e marcado por dobras recumbentes

fechadas e isoclinais, com assembléia paragenetica do facies anfibolito alto. O estilo do

dobramento Fz é inferido nos micaxistos, em setores com baixa penetratividade de D3, pela

109



ESBOçO GEOLócrCO DA REG|ÃO
ENTRE BARRA DE SANTA ROSA E

POCTNHOS (PB)

A'
ú:3iì Àmostras eñpregadas nâ espêctrometria de reflectånc¡â

7/ ralna t.ansco.rente dextrel/z
.,¿ z,ii1 zonas de ciselhemenlo

al' ;/i4 (Extens¡oñal, Dextral)/t
- ,t - t Î.eços do pleno ex¡âl dâs dobrâs F,

.X X (Ant¡fo.me, S¡nforme)

l" " lo.rrr-"" dê ôl¡Yina besaltosI v Yl

' 
_ 

Xelassed¡mentos: metaPel¡tos e Pâragna¡sses lerrenos afetedos pele ZCRP en fác¡esr, x' meta¡nórfico de alta-l (anfibolito elto e gren!lito)

f ]emtasa.ento 
gnáiss¡co-m¡gmatft¡co com âñpla ñ¡ghat¡zaçâo

Figure4.7- Mapa geológico simplificado da porção cent¡al da faixa de metassedinæntos de Barr¿ de Santa
Rosa e zona de cisalhamento Remígio-Pocinhos, ent¡e Barra de Santa Rosa e Pocinhos (PB). Abreviaturas:
GSBV = Granitóide Serr¿ da Boa Viste GJ = Granitóide Jandaír4 GSB = Granitóide Serra do Boqueirão,
GO = Gr¿nitóide Olivedos, GA = G¡anitóide Aþodão. Modificado de Araúþ (1995) e Trindade (1995)- A
localwa$o de algumas amostras empregadas na espectrometria de ¡eflectáncia foram destacadas peh

L
simbologia br'srrl

SEçÖES GEOLóGTCAS ESQUE ÁltCAS

l{w SE



inversão da polaridade de 56 e pela incongruidade na assimetria de minidobras parasíticas

nos flancos de dobras F3. Entretanto, é comum o processo de retrabalhamento da foliação

tangencial 32 durante o evento D3, gerando estruturas com foliação composta 32+53 de trend

geral NE. Este processo é freqüente nas proximidades dos contatos miloníticos

subhorizontalizados dos micaxistos com o embasamento, onde as foliações S2/C2 são

retomadas pelo desenvolvimento de S:/C¡ (Foto 4. 13b). Nessas zonas de cisalhamento de

baixo ângulo, dispostas na porção central e na borda ocidental da faixa de micaxistos, o

movimento transcorrente-extensional para S-SW, sob condições de alta-T/baixa-P é

evidenciada por indicadores cinemáticos como: os porfiroblastos rotacionados de cordierita,

as assimetria de dobras e os bou.dins S-C de veios de quartzo e leucogranitos. Na borda norte

e oriental da faixa, a foliação 53 possui caimento forte e altemado, ora para WSW, ora para

ENE, e o movimento é sinistral, marcado nos indicadores cinemáticos dos micaxistos e no

granito Caxexa, provavelmente integrado à ZCJ para noroeste. As lineações Lx3 são

definidas por sillimanita ou agregados de biotita+quartzo recristalizados, com geometria

variando gradualmente desde o alTo rake e caimento entre l5-45o para SSW, na porção

centro-ocidental da faixa, até baixo rølr¿ subhorizonralizada (<15') no interior da ZCRP

(Foto 4.15). O estilo dos dobramentos F3, afetando as superfìcies S2(*S0, Sr), varia desde

formas fechadas a apertadas, com pequeno ângulo entre $ e o fabric D2 nas porções menos

deformadas (Foto 416a), até dobras em bainha e isoclinais com eixos subparalelos à Lx3 e

transposição do fabric D2 por 53 (S3//S2//S0) nas faixas miloníticas (Foto 4. 16b). Nos

micaxistos, o padrão de interferência mais comum entre os dobramentos F2 e F3 é do tipo

Iaço (tipo 3 de Ramsay 1967)

Na ZCRP, a partição do strain D3 gera blocos anastomosados ("cavalos"),

compostos por fatias de micaxistos e ortognaisses sigmoidais alóctones, bordejados por

faixas miloníticas transcorrentes com larguras variando de decamétricas a quilométricas. Os

critérios cinemáticos indicam movimentação dominantemente dextral, registrados nos

porfiroblastos rotacionados tipos o e ô (Foto 4. I 7), superfìcies S-C e C' (Foto 4. I 8), dobras

assimétricas vejos de quartzo e neossomas boudinados sigmoidais (Foto 4.19),. Para

sudoeste, o þbric D3 e as estruturas de trend NE da ZCRP defletem gradativamente para

EW, integrando ao Lineamento Patos. Em sua continuidade para NE, a ZCRP apresenta uma

repartição em splay do strain heterogêneo, constituindo as zonas de cisalhamento de Passa e
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Foto 4,15 ' Veio de quartzo sin-D3 em micaxjstos miloníticos de alta temperatura mostrando a
lineação de estiralnento Lxl dada por sillirnanita + granada + quaÍzo como agregados
recristalizados. Afloramento elll zona de cisalhamento no contato entre a Faixa de Mrcaxistos de
Ba¡ra de Santa Rosa e o elrbasamento (3 5 "58'08"W6"50' 17"S),
Foto 4,16a - Aspecto geral dos micariistos onde se observa o paralelismo entre 52 e Sa. este.fobnc
composto S: + So defrnido pela intercalação entre os esúatos claros (quartzosos) e escuros
(micáceos + calciossilicáticas) e truncado pelo fabric D3 que desenvolve veios de quartzo

escalonados em cinemática dextal. A mão do Prof, Ja¡dim de Sii no canto di¡eito da foto, indica
o sentìdo do caimento da Lx3. Aflorarnento na Faixa de Micaxistos de Ba¡ra de Santa Rosa
próximo ao açude de Algodão (36"00'02"W/6'54'08"S),
Foto 4.16b - Aspecto geraì dos mlcÐristos envolvidos em zona de cisalharnento Dr sob condições
da "Zona da Sillimanita", onde ocorre a transposição do .þbric D2 pelo fabric D3 gerando o
paralelismo de S-¡//S://So, com boudinagem sigmoidal dexnal dos veios de quartzo. Afloramento a

aìgumas dezenas de metros do afloramento da foto anterior.
Foto 4.17 - Porfiroclasto rotacionado dextral de K-feldspato com cauda de recristalização do tipo-
á em micaristos mignatizados e ultramilonitizados na ZCRP. Os micaxistos ap¡esenta.rn

retrômetamorfismo no fácies xisto verde. Aflorarnento na Faixa de Metassedirnentos de Barra de
Sarìta Rosâ (36'14 '48"W/7"00' I6"5).
Figura 4.8 - Relaçôes mesoscópicas das vanagões na geometia das dobras da fase Fr, num perfil
a sudeste de Ban.a de Santa Rosa e noroeste de Remígio. mosEa¡do a disposiçâo ern leque da
foliação Sr com verticalização progressiva em direção à ZCRP. A foliação 33 afeta as dobras Fz,

que provocÍram a inversão prévia dos estratos (Sç), acornpanlada de granitóides brasilia¡ros. A
identificação do fabric nos granitóides brasilia¡ros favorece a caracterização dos elementos
estruturais da fase defonnacional D3 na região. Modificado de Jardim de Sá (1994).
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Foto 4.18 Foto 4.19

Foto 4.20

Foto 4. l8 - Eshuturas S-C, C', veios de quartzo e de neossorìras coln granada boudinados
sigrnoidais rotacionados indicando cinemática dextral ern micaxistos migrnatizados e

lnilonitjzados em zona de cisalharnento D3. Afloramento na Faixa de Micaxistos de Barra de
Santa Rosa envolvida na ZCRP (35"58'18"W/6"55'36"5).
Foto 4.19 - Veio de leucograrrito boudinado sigrnoidal dextral ern rnicaxistos migmatizados e

milonitizados na ZCRP. Aflorarnento lìa Faixa de Micaxistos de Barra de Santa Rosa envolvidos
pela ZCRP.
Foto 4.20 - Paragnaisses granolepidoblasticos porfiríticos finos com porfiroclastos de feldspatos e

agregados qua-rtzo-feldspáticos com cinernática dextral sin-D3. Afloramento intercalado ao

con'edor de rnicaxistos enhe Pirpirituba e Sertãozinho, na continuidade pala nordeste da ZCRP.
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Fica (ZCPF), Cacerengo (ZCCC) e Belém-Nova Cruz (ZCBNC), denominadas conforme a

proximidade de cidades homônimas. Estas zonas miloniticas preservam as características

inerentes ao Lineamento Patos e à ZCRP, com transcorrência dextral sob condições

metamórficas de alta-T/baixa-P e migmatização associada, Entretanto, apesar das

ramificações infletidas, os lineamentos d,e trend geral N60-65oE que delimiøm a ZCRP

peÍnanecem contínuos, passando pela cidade de Pirpirituba até o recobrimento pelos

sedimentos costeiros na região da Lagoa Guaraíra, no ramo denominado informalmente de

ZCBNC. Estes linearnentos interceptam uma ampla fatia de micaxjstos (tipo Seridó)

encaixados na zona de cisalhamento, que a partir da cidade de Sertãozinho ampliam para

NNE, envolvendo as cidades de Lagoa de Dentro e Duas Estradas. Ao longo do corredor

N60-65"8, a foliação S3 tem caimento forte (60-85') para NW, a Lx3 tem baixo rake com

caimento subhorizontal (até 30") para SW, e os indicadores cinemáticos são

dominantemente dextrais (Foto 4.20).

A fatia de micaxistos alóctones da regrão de Duas Estradas apresenta fabric D3

cam trend geral NE, superimposto à uma foliação 52(+36) subhorizontal, definido por

assembléia metamórfica de alta-T. No interior da faixa de micaxistos a foliação 53 possui

caimentos moderados formando dobramentos abertos a fechados com planos axiais de trend

geral NE, e lineações Lxs de rake baixo a moderado com caimentos (545") para SW. Na

borda noroente da faixa, a foliação 53 tem caimentos moderados a fortes para SE, seguindo a

ZCMN (zona de cisalhamento Serra da Raiz-Montanhas), uma ramificação da ZCRP, de

caráter dextral e alta-T (migmatização sin-D¡). Neste setor, a Lx3 possui rake moderado e

caimentos (20-45'\ para SW, sugerindo movimentos combinados transcorrente-extensional.

Em direção à ZCRP, a foliação 53 tende à verticalização, a^s lineações L3 e Lx3 mostra

caimentos subhorizontais (<15') e os critérios são dextrais, designados por estruturas S-C,

veios de quartzo e leucogranitos boudinados e assimétricos e porfiroclastos de feldspatos

rotacionados em granrtóides sin-D3.

Outra fatia de micaxistos alóctones ocorre na região de Araras e Cacerengo

associada às transcorrências dextrais das ZCCC e ZCBNC, compondo uma cinemática

transcorrente-extensional. O þbric D3 acomparrha o trend geral NE das zonas de

cisalhamento, onde as foliações 53 apresentam mergulhos moderados a fortes (50-85") para

NW, por vezes para SE, e as lineações L3 e Lx3 com baixo rake têm caimentos moderados a
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fracos (545') para SW. Nos micaxistos afetados pelas zonas de cisalhamento, a lineação Lx3

é dada pela orientação de sillimanita, enquanto o processo de fusão parcial é marcado por

remobilizados leucograníticos ocupando as estruturas D3 (foliações 53, cisalhamentos C3' e

C3, shear bands). Os principais critérios cinemátícos assinalam os movimentos extensionais-

transcorrentes dextrais efetivos sob condições de alta-T (>550"C): porfiroblastos

rotacionados, comumente de estaurolita e cordierita, estruturas S-C, micafish, sigmóides

dextrais em mobilizados leucograníticos e pegmatóides.

Nas faixas de micaxistos e sistemas de zonas de cisalhamento de alta-T (sistema

Patos-Campina Grande, ZCRP e ramificações) ocorre amplo plutonismo granitóide coetâneo

às estruturas D3. As relações entre os traçados dos lineamentos interpretados e a forma dos

plútons, aliado aos principais critérios petrográficos e cinemáticos das rochas, permitiram

estabelecer o caráter sin- a tarditectônicos em relação às zonas de cisalhamento D3. Os

granitóides porfiríticos incluem composições de sieno- a monzogranitos (granitóides Serra

da Boa Vista, Jandaíra, Olivedos, Serraria), com formas en cornue, alongadas e em sheels

encaixados nos ortognaisses do embasamento e nos micaxistos, comumente associados a

corpos gabro-dioríticos em feições de magma mixing e magma mingling. Os corpos

apresentam deformação com intensidade variada, desenvolvendo desde o fabric PFC até

exclusivamente SPD, freqüentemente subparalelos e acompanhan do o fabric milonitico das

zonas de cisalhamento, Nas bordas dos plútons são comuns os xenólitos e roof pendants das

rochas encaixantes, e enclaves máficos (gabro-dioritos) deformados segundo o fabric

predominante. As relações de contato entre as rochas porfiríticas hospedeiras e os enclaves

máficos" como contatos irregulares e a incorporação mecânica de fenocristais de feldspato

pela fração máfìca, indica baixo contraste de viscosidade, prevalecendo os processos de

magma mingling sobre o magma mixing. Os critérios cinemáticos caracterizam a sincronia

da intrusão desses granitóides com o principal estiigio da deformação cisalhante: a

continuidade entre o fabric PFC (foliação magmática) no interior dos corpos granitóides e o

fabric SPD (foliações S¡/C:) nas bordas afetadas pelas zonas de cisalhamento, o

entelhamento de fenocristais de caráter dextral similar à assimetria de porfiroblastos e veios

de quarto e remobilizados leucocráticos sigmoidais,

Os granitóides de afinidades alcalinas (Algodão, Caxexa, Serra do Boqueirão)

compreendem álcali-granitos a álcali-sienitos com aegirina-augita e pirocloro, cujas formas
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variam conforme a intensidade e a geometrta do strain D3, desde o antiforme isoclinal

boudinado do plúton Algodão, até corpos sigmoidais e alongados (plútons Caxexa e Serra do

Boqueirão), e sheets sigmoidais deformados acompanhando as zonas miloniticas. A

coloração rósea a esbranquiçada e a textura fina a média equigranular, descrita nas

proporções elevadas de K-feldspato, dificultam a observação dos indicadores cinemáticos.

No entanto, os principais critérios descritos foram: xenólitos de micaxistos formando

boudins assimétricos, níveis máficos (ricos em piroxênios e anfibólios) como dobras

assimétricas e boudins, fenocristais de feldspatos estirados e microfiaturados, agregados

poticristalinos sigmoidais, que também constituem a Lx3.

Como na região da faixa de Barra de Santa Rosa as principais feições cinemáticas

do evento D2 indicam transporte tangencial para NW-SE, e aquelas do evento D¡ assinalam

transporte para S-SW, o mecanismo de colocação da fatia de micaxistos foi efetuado,

provavelmente, durante os estágios de tectônica tangencial D2, e ulteriormente retrabalhada

no evento Dr (Jardim de Sá 1994). O funcionamento em regime trantracionaì da faixa de

micaxistos foi decorrente, possivelmente, das magnitudes de deformações diferencíadas e/ou

diacronismos episódicos entre o ramo dextral de trend EW -ESE do Lineamento Patos e a

deflexão para NE da ZCRP, na região de Campina Grande. As informações geofisicas

assjnalam os gradientes gravimétricos e aeromagnéticos positivos que acompanhàm o trend

das principais estruturas dúcteis, dos plútons porfiríticos e alcalinos nesse setor.

o Sistema de Zonas de Cisalhamento de Patos-Campina Grande e o MCB:

No setor a sul das cidades de Pocjnhos e Campina Grande, as zonas miloníticas

que formam o Lineamento Patos coalescem com zonas de cisalhamento de larguras

quilométricas (-1-5 km) e trend geral NE (ZCAF, ZCSJC, ZCCXe ZCCO), provenientes da

região do DZT, compondo um arranjo complexo de zonas de cisalhamento de altâ-T. A Fig.

4.2 demonstra que os lineamentos do corredor EW do Lrneamento Patos infletem

progressivamente para NNE e NE, gerando as principais zonas de cisalhamento de alø-T

nos terrenos do MSJC (ZCPJC e ZCRP, e suas ramificações), No entanto, a interpretação

visual da distribuição e continuidade dos lineamentos, complementada com informações de

campo sobre a persistência do fabric de alta-T e indicadores cinemáticos, demonstra que a

zona de cisalhamento de ¡rer¡d WNW com trajetória passando a sul do granitóide Pocinhos e

defletindo para NE na cidade de Campina Grande corresponde à última inflexão do sistema
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de Lineamentos Patos. Esta feição é comprovada pelo caráter dextral e intensa migmatização

deste setor, conforme descrito por Amaro et al. (1991b) e corsini et al. (1992) que

denominaram de zona de cisaihamento de campina Grande (ZCCG, Foto ó.3a a Foto 6.5).

Todavia, em contraponto a esses trabalhos que a estenderam incluindo os domínios da

ZCAF, sugere-se a denominação de ZCCG apenas para esta ramificação,

A área de abrangência do MCB (Fig 4.3) envolve desde a região das cidades de

Mari, caldas Brandão e Mulungu, no setor sudeste da Fig 41, passando pela região entre

Queimadas e ltabaiana, a sul-sudeste de campina Grande, até a regìão entre Boqueirão e

são João do cariri. Esta disposição tem forma sigmoidal alongada na direção NE, conforme

o traçado dos lineamentos que conespondem às zonas miloníticas limítrofes: a virgação da

zona de cisalhamento de Patos (ZCRP e zccc) nos limites norte e ocidental do MCB e a

ZCCO nos limites oriental e sul. Os terrenos do MCB estão amplamente migmatizados em

fabric subhorizontal (aqui descrito como D2), compostos dominantemente por gnaisses

bandados com granada (metassed imentos migmatizados), ortognaisses bandados e augen

gnaisses. As unidades ocoffem intercaladas entre si, por vezes limiødas por faixas

miloniticas que circunscrevem principalmente os ortognaisses numa forma sigmoidal, Estas

faixas miloníticas possuem dimensões variando de algumas dezenas a centenas de metros, de

trend geral NE, mergulhos moderados a fortes (50-85") e cinemáticas sinistrais dominantes,

comumente acompanhadas por corpos alongados de granitóides porfiríticos, e constituem

zonas subsidiárias à ZCCO No setor norte do MCB, entre Mulungu e Guarabira, foram

descritas algumas faixas miloníticas de alta-T, trend geral EW, mergulhos moderados para

NW e NE, com movimentos dominantemente dextrais, que aparentemente conespondem ao

splay da ZCCG que ocorre a partir das proximidades de Guarabira. A foliação 52 é

geralmente subhorizontal com caimentos variados, tendendo ao paralelismo com a foliação

s3 nas proximidades das faixas miloníticas. As lineações þ/Lx3 nas principais faixas

miloníticas sinistrais mostram caimento fraco a moderado (5-35") para SW, que integradas à

cinemática topo para baixo em alguns granitóides, compõem um movimento transtracional

com transporte para sul.

No setor a noroeste de campina Grande, o granitóide pocinhos constitui um

batólito elipsoidal alongado e infletido de EW para NE, com as bordas controladas pelas

zonas de cisalhamento formadas pelo splay do Lineamento patos (ZCRp e sistema patos-
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campina Grande). o corpo é constituído por pelo menos três fácies composicionais

distintos: monzo- a sienogranitos, monzonitos e monzodioritos. Contudo, não foi realizada a

diferenciação cartográfica do batólito. Os materiais máficos de natureza diorítica são

freqüentes, desde individualizados como enclaves envoltos pela matriz granítica porfrritica,

até em associações de magma mixing e magma mingling (Foto 4.21a). As bordas do batólito

são intensamente deformadas, desenvolvendo proeminente fabric spD, onde as foliações

s3/c3 são definidas por minerais máficos com mergulhos para NW e SE, e a lineação Lx3

com caimentos baixo a moderado (5-35') para SW e SE. No centro do corpo o strain é mais

fraco, com faixas de alto strain restritas às zonas miloníticas subparalelas à ZCRP O fabric
sPD é caracterizado por fenocristais de feldspatos estirados e rotacionados (tipo o), com

sombras de pressão e mantos de recristalização, assimetria de boudins, veios e sheets

peg;rnatiticos, dominantemente de cinemática dextral e/ou topo para baixo (Foto 4.21b)

Todavia, os critérios sinistrais e simétricos são comuns lndicando um importante

componente de achatamento e, portanto, o caráter transtracional da defonnação. o fabric
PFC, geralmente paralelo ao sPD, é marcado pela assimetria de enclaves máficos e

entelhamento de fenocristais euédricos de feldspato, caracterizando a continuidade entre o

fluxo viscoso e o plástico D3 (Foto 4.21c).

O Complexo Campina Grande (CCG, Almeida er al. 1997) corresponde aos

plútons gotiformes de Massaranduba e Serra Redonda localizados próximos à cidade de

Campina Grande, abrangendo quartzo monzonitos, granodioritos e quartzo-monzodioritos

porfrríticos, fieqüentemente associados em magma mingling e mixing a enclaves máficos de

composições variando de dioritos a quartzo-d ioritos (Foto 4.22a). As roclras são,

comumente, mesocráticas de coloração cínza a rósea, inequigranulares e porfiríticas. o
caráter sintectônico dos plútons e definida pela congruência entre o fabric pFC, definido por

feições de entelhamento de pórfiros e enclaves distorcidos por fluxo, e SPD, fenocristais

rotacionados (tipo o) com sombras de pressão de quartzo + feldspatos recristalizados,

relações S-C e shear-ba¡rds. Na borda ocidental do complexo, os indicadores assimétricos

mostram dominância do caráter dextral, com presença constante de critérios simétricos e

sinistrais, relacionado à ZCCG. Neste setor, a foliação S3 apresenta mergulho forte (65-g5.)

para NW e Lx3 com caimento moderado (15-40') para sw (Foto 4.22b),com predomínio de

indicadores dextrais como fenocristais com sombras de recristalização assimétricas, enclaves
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Foto 4.214

I'oto 4.21b F'oto 4.2lc

Foto 4,21a - Contato interdigitado entre os fácies monzo- a sienog.ranítico porfirítico e diorítico
furo indicando a contemporaneidade entre os magmas, com captura de fenocristais de K-feldspato
pelo diorito conforme o fluxo PFC da rocha e feicões de rolamento de fenocristais. A orientação

do fabric magmático da rocha coincide com aquele dos gnaisses do embasamento milonitizados
nas ZCRP-ZCCG. Aflorarnento no Granitóide Pocinhos próxirno a Alagoa Nova.

Foto 4.21b - Aspecto geral de afloramento em setor de baixo strain com fabric misto PFC +

SPD, predominando o fluxo PFC, corn componente não-coaxial dexhal definido nos boudins

sigmoidais, entelhamento de K-feldspatos, assimetrias de dobras e aglomerados quartzo-

feldspáticos,. Afloramento a algumas dezenas de metros do afloramento da foto anterior.

Foto 4.21c - Aspecto geral de afloramento onde predominam defonnação viscosa indicada pelo

entelhamento de fenocristais de K-feldspato e os aglomerados sigmoidais de fenocristais de

feldspatos em regirne de fluxo viscoso com cinemática dextral. Afloramento a algumas dezenas de

metros do afloramento da foto anterior.
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Foto 4.22a

F.oto 4.22c Foto 4.22d

ßoto 4.22a - Contato interdigitado enh'e o fácies granodiodtico porfirítìco e os ettclaves clioríticos
rnosh'ando feições de captura de fenocristais de K-feldspato pelo diorito duratte o fluxo viscoso,

inclicando coexistência e rnistura dos magntas. Afloranento lto Cornplexo Carnpina Grande

(CCG) próxirno a Carnpina Grande (35o48'39"W/7ol 5'30"S).
Foto 4.221t - Aspecto geral de gabro-norito isohópico interceptado por zona rnilonítica clextral de

alta ternperatura conr o fabric Dj (SPC) evidenciado pela comittuição, estilatrento c reorientação

clos grãòs. A caneta inclica a orientação cla Lx3 cotn caimento tnoderado (-30") pala SE.

Aflorarneuto na BR-230 entre Campina Grattde e João Pessoa (35"44'54"W/7o16'28"S).
Foto 4,22c - Quartzo rnonzonito com enclaves de uretabásicas (gralulitos ?) estirados segturdo a

foliação nragrnática (malcada pela seta), h'uncado pelo fabric D3 subvertical definido na tnatdz
pela reorientação de micáceos, estiralnento e recristalização de quartzo. Aflorarnettto na LIR-230

entre Canpina Grzurcle e João Pessoa (35o46'24"W/7o16'38"S).

Foto 4.22¡l - Aspecto geral do stoc'k cle gabro-norito isotrópico, associado aos quartzo lnonzonitos

e granodioritos porfìríticos domiuultcs no complcxo, huncado por zona de cisalhamento dextral

de alta temperatura, cour geração de reurobilizaclos leucocráticos que sugerem o aporte de fluidos.

Aflorarnento na BR-230 entre Carnpina Grande e João Pessoa (35o44'58"W17o16'28"5).
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sigmoidais e fenocristais boudinados e rotacionados. Para o centro do corpo, foram

preservadas feições da foliação magmática em baixo ângulo definida pela òrientação de

enclaves máficos e xenólitos de rocha metabásica a dois piroxênios (granulitos da base da

crosta?), interceptada por 53 subvertical marcada pela recristalização e estiramento do

quartzo e feldspato (F oto 4.22c). Em alguns setores do ccG predominam rochas gabróides

(monzo-gabros a gabro-noritos, Foto 4.22d), por vezes interceptadas por zonas de

cisalhamento métricas de cinemática dextral e Lx3 de baixo caimento (<30'), e diversos

veios pegmatíticos com anfibólio (F oto 4.22e), que sugerem o grande aporte de fluidos e

processos de difereciação a partir de rochas mantélicas, Alguns critérios de fluxo viscoso,

como o entelhamento de fenocristais e desvio ao redor de enclaves máficos sigmoidais,

ainda são percebidos nos afloramentos onde a deformação plástica é incipiente € sugerem

cinemática sinistral (Foto 4.22f). Na borda oriental. onde a foliação 53 é moderada (50-70.)

e a Lx3 de alto rake,domlnam os critérios sinistrais com componente topo para baixo, como

enclaves sigmoidais (Foto 4.229), shear bands (Foto 4.22h), fenocristais com caudas

recristalizadas e assimétricas, ûaturados e rotacionados (Foto 4.22i). A assimetria dos

enclaves máficos freqüentemente indica movimento de topo para baixo (Foto 4,229),

acompanhando o alto rake da lineação, por vezes parcialmente absorvidos e orientados

segundo o fabric D3. A freqüente altemância de critérios dextrais e sinistrais, em associação

com feições simétricas, denotam a intrusão sob regime de cisalhamento geral de caráter

transtracional. As feições de transição entre os fluxos PFC e SPD, freqüentemente de caráter

sin-cinemático, denotam acristalização do plúton durante a atuação de deformação

transcorrente e/ou transtracional nas zonas de cisalhamento D3,

O plúton de Dona Inês apresenta forma ovalada de eixo principal NE, controlada

pelas zonas transcorrentes zccc e zcBNc, ambas ramificações do principal corredor

milonítico da ZCRP. A disposição geométrica das zonas zccc e zcBNc, subparalelas e

com movimentos dextrais, favorece o alojamento do plúton Dona Inês em sítio

transtracional. o corpo é composto por leucogranitos de composição monzogranítica, com

fabric SPD e PFC subparalelos e pouco penetrativos, geralmente com foliações de mergulho

forte e lineações de baixo raÉ¿.

O tratamento digital das imagens Landsat 5-TM, com filtragem direcional para o

traçado das foliações e faixas miloníticas, e as composições coloridas para o realce
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Foto 4.I2e - Detalhe da foto a¡terior evidenciando os veic's pegmatíticos com anfìbólros e

bordas de reagão com a encaixante, indicando a canalização de fluidos de alta temperatura

através de zonas de cisalhamento dextrais ou sinistrars. A origern das rochas granodioritrcas

dominantes estarìa relacionada a processo de diferenciação com aporte de fluidos às rochas
gabróicas.
Foto 4,221- Quartzo monzonitos porfiríticos de granulação grossa com estruturas S-C indicando
cinerná¡ca sir¡shal, em selor de làbr¡cs PFC e SPD contemporâneos (baixo strair). A foliação
magmática é definida pela caneta com ta¡ja colorida, que acompanha a orientação de enclaves

mâficos, e oJàbrlc SPD pela caneta de ponta amarel4 marcada pelos fenocristais com caudas de

recristalização e quartzo esthados na matriz, Os fenocristais a¡redondados indicam o reequilibrìo
de K-feldspato com fluidos de alta temperatura. Afloramento a poucos metros da BR-230 enhe

Campina Grande e João Pessoa (35'43'24"W7o16'18"S).
Foto 4,229 - Quarøo monzonitos porfiríticos em setor com predominância de fluxo PFC

moshando enclaves máfrcos sigrnoidais em cinemática topo para batxo (dou,n dip),
acompanhando o .þbric D3 da zona de cisalhamento nas bordas do plúton. Afloramento na BR-
230 enûe Camprna Grande e João Pessoa ( 35'43'24"W76'16'18"S).
Foto 4.22h - Granodiorito porfrrítico com shear band.s sinistrais acompanhando Lx¡ de alto rake

e cinemá¡ca topo para buxo Q.lou,n dip) no plæto XY, em setor envolvido por zona de

cisalhamento sinistral. Afloramento na BR-230 entre Campina Grande e João Pessoa

(3 5 " 47' 32 \,,t I 7. t 6' 12" S).

Fota 4.22í - Quartzo monzonìÎos porfiritrcos r¡osûa¡do fenocristais de K-feldspato corn caudas

de recristalização dinârnica em assim.etria sinistral, associado a quartzo recristalizado e estirado

na matriz. Afloramento na borda sudeste do CCG, envolvida por zona de cisalhamento srustral
(35'35',20"W7o15'S).



Foto 4.22e

ßoto 4.22f

Foto 4.22h

Foto 4.22i



diferenciado das litologias, destacou um plúton de forma sigmoidal na região de Areia,

denominado informalmente de granitóide Areia. A forma sigmoidal com caudas assimétricas

do plúton, é evidente no plano superficial (plano XZ da elipsóide de strain), caracterizando

o movimento dextral das faixas miloniticas nas bordas. O corpo é composto por rochas

leuco- a mesocráticas, inequigranulares, com textura porfìrítica média a grossa,

compreendendo desde biotita monzogranitos a hornblenda-biotita granodioritos. Nas bordas

do plúton predomina o fabric SPD relacionado ao alto slrain das zonas de cisalhamento

dextrais, com 53 de trend N45-65"E e megulho moderado a forte (60-85") para NW e SE,

com Lx3 de caimento baixo a moderado (5-40") para SE e SW. O fabric SPD está marcado

por indicadores cinemáticos como caudas de recristalização assimétricas nos fenocristais

(Foto 4.23a), shear bands e faixas miloníticas dextrais (Foto 4.23b). Na borda SW do plúton

a faixa milonít ica de trend N3545"W tem 33 com mergulho para NE e Lx3 de caimento

baixo (5-15"). Em direção ao centro do plúton predomina ofabric PFC*SPD" onde feições

como o entelhamento de fenocristais e inclusões magmáticas sigmoidais est€io

acompanhados por quartzo estirado na matriz, falhas antitéticas, shear bands e sombras de

pressão assimétricas em fenocristais de feldspato (Foto 4.23c). A maioria dos critérios

descreve uma cinemática dextral para o fabric D3, mas indicadores simétricos e sinistrais são

freqüentes, e até predominantes em alguns afloramentos, sugerindo a participação de um

componente coaxial, Provavelmente, o alojamento do plúton ocolreu em ambiente

transtracional, controlado pelas cinemáticas dextrais das ZCRP e ZCCG, de forma

semelhante ao plúton Dona lnês, ou em pontes transtracionais constituídas por

cisalhamentos tipo P.

O emprego da fotointepretação dos lineamentos nas imagens Landsat 5-TM,

permitiu a defrnição sistemática dos sistemas de zonas de alto strain e faixas miloníticas

distribuidas nos arranjos anastomosados dos blocos gnáissicos, faixas metapelíticas e plútons

graníticos. Esta análise, integrada aos aspectos geométricos, cinemáticos, metamórficos e

geocronológicos, favoreceu a avaliação das estruturas e do mecanismo deformacional D¡.

Desta forma, a continuidade das estruturas entre os regimes de transpressão (Faixa Seridó) e

transtração (MSJC-MCB), em padrões de fluxo em cisalhamento geral, são complementares

numa disposição mecânica tridimensional envolvendo a litosfera. A ampla granitogênese de

afinidades variadas, destacando-se os termos alcalinos e as associações em magma mixing e
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Foto 4.23a

Foto 4.23b

Foto 4.23c

ffoto 4.23a - Porfiroclastos de K-feldspatos com caudas de recristalização assimétricas dexfais,
associados à recristalização e.estirarnento de quartzo na rnatriz, indicando a predorninfulcia do

fabric SPD sin-D3 em rocha grarútóide porfirítica do Granitóide Areia envolvido na ZCCG. A
tampa de caneta azul indica a orientação da Lx3. Aflorarnento no Granitóide Areia próxirno a

Alogoa Grande.
Foto 4.23b - Zona de cisalharnento dextral sin-D3 mesoscópica na borda do GranitÓide A¡eia
envolvida pelaZCCG. Aflorarnento próxirno a Gualabira.
Foto 4.23c - Porfiroclastos com caudas de recristalização assimétricas dextrais, agregados
quartzo-feldspáticos assimétricos clexhais e shear band.s sidsfrais, em rocha ortoderivada
porfirític4 corn quartzo recristalizaclo e estirado na maüiz, definindo o fabric SPD dextral
dominante. Aflorarnento a cerca de 2 km a sul do afloramento da foto anterior, próxitno à borda
do Granitóide Areia envolvida pelaZCCG.
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mingling com rochas dioríticas, sobretudo no setor entre Barra de Santa Rosa e Campina

Grande, sugere a canalização de fluidos mantélicos pelo sistema de zonas de cisalhamento

dextrais e sinistrais, que alcançariam as profundidades mantélicas das fontes.

4.5 - Mapa Esquemático do Sistema de Zonas de Cisalhamento Dúcteis de Alta-

Temperatura da Província Borborema

A Fig. 4.9 apresenta o mapa esquemático do sistema de zonas de cisalhamento

neoproterozóicas da Borborema (Jardim de Sá 1994, Vauchez et al. 1995, Neves ¿/ a/.

i996), ao qual foram acrescentadas as informações que resultaram nos mapas de

lineamentos das Fig. 4.1 e 4.2, com maior detalhamento da região do MSJC-MCB. A análise

dos indicadores cinemáticos incorporados aos dados metamórficos e as medidas

termobarométricas contribuiram na caracterrzação do arranjo do sistema de zonas de

cisalhamento brasihanas de alta-T. A disposição geométrica regional enfatiza as largas e

extensas zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais de orientação EW e NE coalescentes

ao Lineamento Transbrasiliano nos limites oeste e noroeste do Cráton São Francisco (CSF)

A partir do Lineamento Transbrasiliano ramificam-se as principais zonas de cisalhamento

dextrais de Patos e Pernambuco, de trend geral EW e divisoras da Província Borborema nas

porções setentrional e central. Estas zonas de cisalhamento estão caracterizadas por

deslocamentos EW sinuosos e terminações em splay (ou tipo rabo-de-cavalo), associadas às

faixas metassedimentares de estilos deformacionais transpressional (Faixa Seridó) e

trantracional-extensional (faixas de Barra de Santa Rosa e Ielmo Marinho-Taipu). Esta

altemância entre setores de strain D3 baixo a médio e de estilos cinemáticos diversos,

limiødos por zonas miloníticas em regime de cisalhamento geral ou simples e volumosa

granitogênese, denota a heterogeneidad e do fabric e a repartição do strain no evento

deformacional D3. A integração das informações de campo, geoquímicas, geocronológicas e

geofÌsicas, comparadas aos homólogos na África Ocidental, favoreceu a interpretação do

evento D3 como típico de retrabalhamento intracontinental (orogênese ensiálica, Kröner

1981) atuante sobre crosta em aquecimento (Bell 1981, Gapais 1989, Black & Liégeois

1993, Jardim de Sá 1994)

A inflexão mecânica das zonas de cisalhamento EW e NE está marcada pela

rotação progressiva dos elementos da deformação plástica (foliações e lineações), que
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Figura 4.9 - Mapa esquemático da localização, distribuição geométrica e

cinemática do sistema de zonas de cisalhamento brasilianas e faixas
metassedimentares da Província Borborema. Abreviaturas de aþmas zonas de
cisalhamento: ZCSP = Zona de Cisalhamento Senador Pompeu, ZCPA: Znna de

Cisalhamento Patos, ZCPE = Zona de Cisalhamento Pemambuco, ZCPJC = Zona
de Cisalhamento Picuí-João Câmara, ZCRP : Zona de Cisalhamento Remígio-
Pocinhos, ZCCX = Zona de Cisalhamento Caxixola. Modificado de Yutchez et al.
(1995) e Tommasi e Vauchez (1997).



denotam o sincronismo do regime deformacional entre as diversas zonas de alto sfr¿lr e os

dobramentos nas faixas metassedimentares. Para alguns setores estudados preliminarmente

(Orós-Tatajuba, Patos-Seridó, Pemambuco-Cachoeirinha, Patos-Campina Grande), além da

continuidade dos lineamentos expressa nas imagens de satélite, os fatores que ratificam a

contjnuidade mecânica das estruturas são os que se seguem: (i) os dados de campo

confirmam a contemporaneidade dos elementos estruturais e a coerência cinemática entre as

diversas ramificações do sistema (Corsíni et a1.1991, Vauchez & Egydio-Silva 1992,

Leterrier et al. 1994, Jardim de Sá 1994); (ii) as estimativas do metamorfismo (alta

temperatura/baixa pressão) coevo à deformação sugerem condições similares de PT para o

conjunto do sistema (Vauchez et al. 1995), (iii) as idades disponíveis indicam o sincronismo

da deformação iniciando entre 600-570 Ma, atuando de maneira intermitente por todo o

sistema, com resfiiamento lento até aproximadamente 500 Ma (Sá 1991, Figueiredo et al.

1992, Feraud et al. 1993, Letenier er al. 1994): (iv) os dados gravimétricos e

aeromagnéticos mostram a cun'atura progressiva das anomalias geofisicas acompanhando o

fabric tectõnico das zonas de cisalhamento (Moreira et al. 1989a,Lins et al. 1993).

O desenvolvimento do sistema de zonas de cisalhamento da Província Borborema

foi induzido pela atuação de esforços compressionais sobre uma litosfera continental de

intensa heterogeneidade reológica, como mostra a alternância entre terrenos ortognáissicos e

faixas de supracrustais com fabric tectônico variado (Jardim de Sá 1994, Y auchez et al.

1995, Tommasr et al. 1995). Os dados geocronológicos recentes sugerem a instalação do

evento de retrabalhamento, em estilo transcorrente acrescionário, sobre litosfera continental

formada pela justaposição de terrenos alóctones de idades arqueanas a neoproterozóicas

(Jardim de Sá 1994" Van Schmus et al. 1994,1995, Brito Neves ¿/ al. 1995, Dantas 1997).

As zonas de cisalhamento dúcteis, que freqüentemente ocorrem na interface entre as

unidades litoestratigráficas e os plútons granitóides, permitem inferir duas associações

contrastantes: (a) as unidades são alóctones e foram dispostas em conkto pelo cisalhamento;

(b) os cisalhamentos foram nucleados ao longo do contato prévio entre as unidades, com

possibilidade de preservação das feições intrusivas ou estratigráficas originais nas áreas de

menof strain-

A influência efetiva do estilo de deformação, e estruturas associadas em cada

domínio alóctone, depende de fatores como (a) a geometria dos blocos envolvidos, (b) de
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suas propriedades reológicas, e (c) da cronologia relativa dos movimentos. Para a Província

Borborema, o campo de strain finito é altamente heterogêneo devido à interação desses

fatores, resultando em padrões cinemáticos complexos e conduzindo à formação do sistema

ramificado de zonas de cisalhamento, com diferenciação lateral e vertical na intensidade do

strain, no regime deformacional e metamórfico.

No setor norte do lineamento de Patos, preponderam as zonas de cisalhamento de

direções gerais NE e NNE desde a Faixa Seridó até a Faixa Noroeste do Ceará (Caby et al.

1991), enquanto aquelas de direção NW são de carâter sinistral e extensional. Nas faixas de

supracrustais de direção NE (faixas Seridó e Orós-Jaguaribe) os dados estruturais indicam o

srrdi,? resultante da combinação dos padrões cinemáticos dos tipos cisalhamento simples e

puro (Archanjo & Bouchez 1991, Sá & Bertrand 1992), consistente com o regime

transpressional, decorrente da movimentação sincrônica das zonas de cisalhamento

NE/NNE e do lineamento Patos (Corsini et al 1991, Vauchez et al. 1992) Uma evidência

típica do regime transpressional ocorre na região de Caiçara do Rio dos Ventos, onde as

zonas de cisalhamento dextrais verticalizadas no centro, mergulham para o interior da faixa

no contato com embasamento feito pela ZCPJC, Os caimentos da lineação Lx3, em ângulo

com a direção NS-NNE das zonas miloníticas, variam de NE a SW na ZCPJC. Esses

elementos definem a movimetação contracional inversa característica de zonas de

cisalhamento do tipo transpurrão da macroestrutura em flor positiva (Jardim de Sá 1994) O

contraste reológico entre as faixas supracrustais mais dúcteis alternadas com os blocos

gnáissicos menos dúcteis é o principal controlador da partição do strain em escala regional.

Estas variações no regime deformacional subordinadas à orientação preferencial das zonas

de cisalhamento são condizentes ao campo de magnitude do s/¡ess definido por compressão

EW (Corsini et al. 1991, Vauchez et al. 1995), O contato tectônico entre a limite leste da

Faixa Seridó e o embasamento gnáissico é marcada pela intrusão de corpos granitóides

sintectônicos brasilianos, entre os quais os plútons de Picuí e Barcelona que apresentam a

forma sigmoidal típica do alojamento forçado no regime cinemático transpressional dextral

daZCPIC (Jardim de Sá ef al. 1993a), As estruturas de empurrão com transporte para NW

do DCC (Pessoa & Archanjo 1984, Arthaud & Hartmann 1986) são integráveis ao ananjo

geométrico para o modelo tectônico. No entanto, Jardim de sá (1994) sugeriu modificações

ao modelo transpressional de corsini et al. (1991), com base na continuidade da zona de
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cisalhamento de Patos em direção à costa envolvendo ramificações com ¡r¿nd ENEA,IE

(ZCRP) a EWÆSE (zonas de cisalhamento integradas ao sistema Patos-Campina Grande). A

região entre as principais ramificações dextrais de lrend NNEÆNE da ZCPA (ZCPJC e

ZCRP) é caracterizada por regimes transtracionais (regiões de e lelmo Marinho-Taipu) e

zonas de cisalhamento sinistrais. No ramo EW da ZCPA foram descritos critérios sinistrais e

simétricos, sem crononologia sistemática com o critério dextral dominante, que sugerem um

componente de transpressão. Estas evidências sugerem, ao menos, um padrão de fluxo de

cisalhamento geral (transpressional e transtracional) na integração do diferentes dominios

(Jardim de Sá 1994).

4.6 - Geometria dos Sistemas de Lineamentos e a Dimensionalidade das Zonas de

Cisalhamento Dúcteis Brasilianas

O principal objetivo da cartografra sistemática dos padrões geométricos dos

sistemas de lineamentos é a conelação entre a rede de zonas de cisalhamento e o

comportamento anisotrópico e heterogêneo da litosfera, determinando a natureza das

conecções entre a crosta e o manto litosférico. Para isso, os estudos abrangem o caráter

sinóptico das imagens de satélite integrado as informações geofisicas e aos dados de campo

sobre a intensidade do strain, cinemática, facies metamórfico e granitogênese.

A avaliação da dimensionalidade das zonas de cisalhamento tem implicação

direta na estimativa do releito relativo e do enraizamento profundo dessas estruturas. Apesar

de que as correlações entre largura, extensão e profundidade parø. zonàs de falhas ainda não

sejam amplamente estabelecidas, Sankov (1989) admitiu a proporcionalidade entre a

extensão vs. profundidade, onde megalineamentos representariam falhas profundas que

penetrariam a base da crosta e em alguns casos o manto litosferico. Para Peyve (1990) as

zonas de falhas com larguras superiores a dezenas de quilômetros apresentam como feições

estruturais essenciais: (a) grande extensão, (b) profundidades que alcançam pelo menos a

base da crosta; (c) desenvolvimento multifiísico, às vezes com inversão de movimentos.

Alguns esfudos sobre zonas de cisalhamento avaliaram as relações largura vs. tempo (Means

1984), largura ys. deslocamento (Hull 1988), comprimento vs. deslocamento (Ranalli 1987)

e largura vs. comprimento (Pili 1997), mas a abrangência dos resultados ainda é controversa.
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lineamentos Patos e Pemambuco. As ZCJ e ZCBJ de trend NW mostraram relações

equivalentes às zonas menores (razões comprimento/largura entre l0-25), as demais entre

menores e intermediárias (ZCRP, ZCPJC, ZCC e ZCLP, com razões próximas a 30),

enquanto os lineamentos Patos e Pemambuco como zonas maiores (razão de cerca de 40),

talvez mais longos se correlacionados aos lineamentos equivalentes na África pré-deriva. Em

contraponto à proposta de Pili (1997) para as zonas de cisalhamento de Madagascar, o

diagrama indica o alinhamento passando pela origem dos conjuntos de zonas de

cisalhamento da Província Borborema, sugerindo que mecanismos deformacionais

integrados foram os responsáveis pelas zonas de cisalhamento desde menores até maiores.

Independente da classificação dimensional das zonas de cisalhamento, outros argumentos

apontam para a interpretação de que a deformação responsável pela instalação do arranjo de

zonas de cisalhamento brasilianas foi controlada pelo manto superior, associada à coleta e

canalização de fluidos (magma+H2O+COz) mantélicos e crustais, e à deformação da Moho:

(a) O controle estrutural das zonas de cisalhamento sobre o alojamento dos

plútons brasilianos; a maioria dos granitóides têm origem na anatexia da crosta inferior e

estão fieqüentemente associados à corpos gabro-dioríticos e seus diferenciados de fonte

mantélica;

(b) O condicionamento da distribuição espacial do metamorfrsmo de alta-T/baixa-

P às zonas de cisalhamento, alcançando paragêneses do fácies granulito e migmatização,

comprovando a importância do fluxo térmico anômalo e da canalízação de fluidos profundos

e quentes pelas zonas de cisalhamento (Lima 1987, Souza & Jardim de Sá 1993);

(c) As anomalias gravimétricas e aeromagnéticas profundas controladas pelas

zonas de cisalhamento, evidências dos mecanismos de afinamento e espessamento crustal

(Lins et al. 1993, Cap T desta Tese).

Estes fatos, aliados aos dados geofisicos e de campo, permitiram a sugestão do

modelo esquemático da distribuição mecânica em profundidade das zonas de cisalhamento

da porção Nordeste da Província Borborema (Fig 4 I 1 ). As zonas de cisalhamento

intermediárias a maiores de trend NE e alto ângulo (ZCPJC, ZCRP, ZCCC, lineamentos

Patos e Pernambuco) teriam raízes mantélicas demarcando sítios de transhação (p.ex,

ZCRP) e transpressão (p ex. ZCPJC). As zonas menores de trend NW e baixo ângulo

(ZCLP, ZCBJ, ZCJ) ocorreriam diretamente enraizadas no manto litosférico ou integradas às
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zonas de cisalhamento maiores/intermediárias através de zonas sub-horizontais de

delachment, que acomodariam a geometria do movimento nos blocos crustais e/ou

litosféricos aglutinantes. O arranjo dos sistemas de zonas de cisalhamento instalados nas

bordas de blocos litosféricos heterogêneos, definidos pela altemância de dominios mais e

menos rigidos (p.ex. terrenos gnáissicos arque¿mos a paleoproterozóicos, e faixas

metassedimentares, respectivamente) e a distribuição espacial periódica das anomalias

gravimétricas ("ondulações" do mapas regionais e residuais) defìnem componentes

remanescentes dos processos de extensão (boudinagem, Ricard & Froidevaux 1986,

Allemand & Brun 1991) e compressão (buckling ou flambagem, Martinod l99l) na

deformação da litosfera. Nesses modelos, os mecanismos de deformação da litosfera são

uma combinação de instabilidades induzidas pelo crosta e manto. No modelo de Martinod

( 1 991 ), a camada mantélica plástica condrz a mecanismos de deformação com

cornprimentos de onda longos de 150-300 km, enquanto a flambagem da crosta superior gera

comprimentos de onda curtos de 40-60 km. O modeìo de extensão, ou compressão, da

litosfera subdividida em três camadas reológicas (crosta superior competente, crosta inferior

menos competente e manto litosférico competente), sugere a atuação simultânea de alguns

comprimentos de onda preferenciais (30-35 km,50 km,70-80 km, 150 km e 200 km),

conduzindo à boudinagem da crosta superior e à altemância entre boudinagem e flambagem

do manto litosferico (Ricard & Froidevaux 1986). Os domínios convergentes (p,ex. india-

Asia) são caracterizados por processos de partição do strain em diversos ambientes e

concentração da deformação em zonas de cisalhamento (Vauchez & Nicolas 1991),

geralmente thrusts na porção frontal, zonas transcorrentes e ambientes extensionais nos

domínios externos (Peltzer & Tapponier 1988).

No modelo mecânico esquemático proposto (Fig.a.11) foi considerado o buckling

(ou boudinagem) da litosfera com três camada reológicas e baixo contraste de viscosidade.

As nucleções das zonas de cisalhamento principais teriam origem no manto litosférico

submetido a boudinagem (comprimentos de onda > 200 km, Ricard & Froidevaux 1986),

provocando a ampla deformação na crosta inferior. Esta deformação se propaga até a

interface de transição dúctil-frágil onde pode controlar a propagação de falhas conjugadas

que se encontram nesta profundida e, conseqüentemente, a geração de um rifte
(comprimentos de onda < 40 km, Allemand & Brun 1991). A ampla instabilidade reológica

134



na crosta inferior (menos competente) efetua a combinação entre os comprimentos de onda

da ordem de 40-200 km e favorece a nucleação de zonas de cisalhamento menores e

intermediárias. Estas zonas de cisalhamento podem estar interligadas às zonas de

cisalhamento principais ou perrnanecer individualizadas até a Moho. Este modelo mecânico

proposto sugere o soerguimento da Moho por alguns quilômetros ao longo das zonas de

cisalhamento, com a periodicidade controlado pelos comprimentos de onda do manto

litosférico. Alguns estudos revelaram evidências da presença de amplas anomalias de

densidade em profundidade ao longo das zonas de cisalhamento, e da canalização de fluidos

contendo COz de origem mantélica. No entanto, conforme discutido por Pili (1997),

perrnanece como questão aberta se as anomalias representam o soerguimento do manto em

estado sólido ou de magmas de origem mantélica (fusão parcial do manto litosferico)

canalizados ao longo das zonas de cisalhamento. A Fig. 4.1 I sugere a atuação de ambos os

processos, onde o manto soerguido produziria a fusão da crosta inferior e geração de

magmas na base da crosta, que aliados à intensidade e concentração da deformação (strain

heterogêneo) propiciaria a transposição nos limites da Moho (ver Fig.8.4 e 8.5).



s - ESpEcTRoMETRIA DE REFLEcTÂncn ApLtcADA Ao MApBAMENTo

cnolóctco Dos MacrÇos sÃo ¡osÉ Do cAMpEsrRE E cALDAs
sRANnÃo

5.1 - Considerações Iniciais

Com a variedade de imagens multiespectrais e sensores disponíveis tornou-se

imprescindível a compreensão da qualidade dos dados obtidos e o amplo acesso ao bom

desempenho destes produtos para aplicações geológicas. No caso do Landsat 5-TM, o

investigador é confrontado com o desafio de obter das seis bandas não-termais (bandas l-5 e

7) as melhores informações, geralmente a partir de três bandas combinadas num sistema de

cores. As formas de representações mais freqüentes das cores são: (1) a designação dos

digital numbers (DN's) nas cores primarias do sistema RGB (R = Vermelho, G: Verde, B =

azul),e(2)osistemaIHS(f=Intensity,H:Hue,S=Saturation),usadonadefinição

matemática da cor em coordenadas cilíndricas ou esfericas (Edwards & Davis 1994).

Os procedimentos empreendidos nos tratamentos digitais das imagens do Landsat

5-TM seguiram dois estagios, anteriores à análise e interpretação visual das imagens

resultantes, O primeiro estagio foi a seleção dos conjuntos de três bandas para aplicação no

sistema RGB, que pode ser realizada por processos de decisões a priori ou por métodos

estatísticos (Yésou el al. 1993a), como empregado neste trabalho. No segundo estagio foi

efetuada a redução da dimensionalidade das informações cont.idas nas bandas com base nos

métodos de razÃo de bandas e análise fatorial, onde os tratamentos usados foram a Análise

por Principais Componentes (APC ou PC), IHS e HRGB (Hue/RedtGreen/Blue, Liu &
Moore 1990), aplicados ao conjunto das seis bandas (bandas 1-5 e 7) elou num gn¡po

selecionado previamente com base na análise estatística da redundância entre as bandas.

Nos tratamentos digitais baseados nas medidas de espectrometria de reflectância

de diversas litologias, foram usadas seis bandas do Landsat 5-TM (bandas l-5 e z) da cena

214/065 do Landsat 5-TM de 1O/julho/I989, com resolução espacial de 30 m, A principal

área selecionada possui cerca de 3850 km2, entre os meridianos 35.32'SO- -36.02'50',W e

paralelos 06'46'22"-07'24'36"s, com a cidade de campina Grande/PB localizada próximo

ao centro da é¡rea, e envolvendo parcialmente a região de coleta das amostras para as análises

espectrométricas. A partir desta área foram destacadas outras subáreas para maior
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detalhamento, com enfoque na distinção das principais unidades litológicas e realce das

feições deformacionais. Os processamentos digitais foram realizados com o software ER-

Mapper v.S.2-UNIX da Earlh Resource Mapping PÐ, Ltd., disponível no Centre þr Remote

Sensing do Imperial College-UniversiSt College of London (Londres, Inglaterra).

Para a região estudada, sempre se considerando as questões temporais na análise

dos fatores geológrcos, as imagens foram avaliadas quanto à eficiência que apresentaram: ( I )

na identificação e discriminação entre as diferentes unidades de paisagem (solos, vegetação,

litologias, estruturas, etc.), principalmente das litologias que tiveram os espectros de

reflectância analisados; (2) no realce dos elementos estruturais do teneno (foliações,

lineações, falhas); (3) na produção de imagens com boa resolução espacial, e que não

tenham gerado artefatos que interfiram na análise visual.

5.2 - Aspectos Petrográficos e Geoquímicos das Amostras Submetidas à

Espectrometria de Reflectância

Para os procedimentos de espectrometria de reflectância foram selecionadas

amostras representativas dos ortognaisses migmatiticos do embasamento, dos micaxistos e

paragnaisses da Faixa de Micaxistos de Barra de Santa Rosa, dos facies alcalinos dos

plútons de Japi, Algodão e Caxexa, e os fácies porfiriticos dos granitóides Jandaíra,

Pocinhos e Complexo Campina Grande (CCG) A análise das relações texturais

(interrelações e granulometria dos grãos) e composição química permitiu a compreensão das

formas das assinaturas espectrais das amostras-de-mão e grãos minerais específicos destas

rochas. A análise desses elementos. aliados aos fatores geomorfológicos e estruturals

condicionantes das amostras, favorece a correlação das observações pontuais à escala

regional do mapeamento e a interpretação das imagens nos tratamentos digitais, Os índices

de catalogações das amostras foram dispostos entre parênteses e as localizações das amostras

podem ser acompanhadas nos mapas das Fig 4.7, 5.22 e 5.26. Os principais aspectos de

campo, petrográficos e geoquímicos das litologias analisadas foram descritos a seguir.

l. Aspectos de Campo e Petrográlicos:

o Ortognaisses Migmatiticos do Embasamento (V-514, V-526):

As amostras selecionadas para análise espectral correspondem às litologias típicas

do complexo gnáissico-migmatítico do setor oeste, próximo ao contato com a porção norte
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da faixa de micaxistos de Bana de Santa Rosa (Fig. 5 26) Os ortognaisses compreendem

rochas, principalmente, granodioríticas a tonalíticas equigranulares médias a grossas, leuco-

a mesocráticas, textura granolepidoblástica a granonematoblástica, com bandamento

definido por faixas máficas (biotiø + anfibólio) e félsicas (quartzo + feldspatos)

intercaladas, A mineralogia é essencialmente definida por quartzo (40-45 %), plagioclásio

(25-30 %\ microclina (10-15 %), anfìbólio (20-25 %) e biotita (5-10 %). Os minerais

acessórios mais freqüentes são apatita, zircão e alanita, e como secundários o epídoto,

titanita, clorita, mica branca, carbonatos e opacos, O quartzo ocorre como cristais

xenomórficos com extinção ondulante e diâmetro médio de 1,0 mm, ribbons de largura entre

0,5-1,0 mm e agregados policristalinos. O plagioclásio (4n40-45) constitui grãos idio- a

hipidiomórficos de até 4,0 mm de diâmetro médio, por vezes com intensa saussuritização ou

sericitização, Os cristais de microclina pertítica são xeno- a hipidiomórfrcos e maiores que

1,0 mm. A homblenda xeno- a hipidiomórfìca poiquiloblástica (inclusões de quartzo, apatita

e zircão) de dimensões entre 2,0-6,0 mm estão orientados e estirados na foliação 52

formando microboudins, A biotita ocorre como palhetas isoladas (até 2,0 mm de eixo maior)

poiquiloblásticas (inclusões de titanita, zircão, quartzo e opacos) ou em agregados com

anfibólios e opacos e constitui o principal ma¡cador do fabric da rocha, Uma biotita verde a

castanho claro hipidiomórfica com contatos retos e serrilhados trunca a biotita mais antiga

(foliação S1), definindo a foliação 52, juntamente com homblenda e os agregados

policristalinos. Os minerais acessórios (zircão, apatíta e titanrta) formam grãos inferiores a

0,3 mm geralmente como inclusões na biotita, anfibóìios e microclina. Os opacos

representam comumente seções quadrangulares da magnetita (0,2-5"0 mm).

r Micaxistos (V-516, V-517, V-518):

Os micaxistos da porção centro-norte da faixa de Barra de Santa Rosa foram

selecionados por apresentarem paragêneses no fácies anfibolito (Foto 4.16a). Desta forma,

foi possível a comparação das respostas espectrais das paragêneses metamórfrcas na

evolução desde o fácies anfibolito até o facies granulito (Foto 4.16b), nos paragnaisses

migmatíticos (Foto 6 26), entre a área com S¡ de baixo ângulo para SE e a ZCRP. Os

micaxistos apresentam textura lepidogranoblástica a lepidonematoblástica, que define a

foliação principal da rocha (S0+S2//S3), coloração cinza esverdeada a cinza escu¡o,

compostos essencialmente por biotiø (30-50 %), quartzo (20-40 %), plagioclásio (5-15 %),
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granada (2-5 %), clorita (0-2 %) e sillimanita (0-3 %) e proporções variadas de K-felsdapato,

andaluzita, estaurolita, muscovita, turmalina e opacos. O quartzo (0,3-1,0 mm) forma

agregados em ribbons associado à biotita e granada. Três gerações de biotitas podem ser

observadas, com predomínio daquela que condiciona a foliação $: (i) a biotita mais antiga é

geralmente mais frna (menor que 0,5 mm) marcando a foliação Sz; (ii) a biotita sin-S3 em

palhetas de 0,14.0 mm (eixo maior) com inclusões de quartzo, apatita, zircão e opacos,

geralmente acompanhada de sillimanita, andaluzita, granada e estaurolita; (iii) a biotita que

define o fabric nos ultramilonitos e as superficies tardi-S3 e C3, freqüentemente

desestabilizada para clorita * muscovita * opacos. O plagioclásio (4n30-24) forma cristais

xeno- a hipidiomórficos (0,2-2,0 mm) parcialmente transformados para mica branca, A

granada (0,5-2,5 mm) ocone em grãos xeno- a hipidiomórficos com inclusões de quartzo e

biotita As gerações de granadas envolvem episódios cedo-, sin- e tardi-S¡. Os mais comuns

são os grãos alongados pré- a sin-S3 que defletem a foliação S: da biotita, com freqüentes

fibras de sillimanita nas sombras de pressão e textura helicítica. As granadas tardi-S3 estão

sempre defletindo a foliação milonítica tardia, A andaluzita forma cristais xenomórficos de

até 1,5 mm, freqr¡entemente poiquiloblasticos (inclusões de quartzo e biotita). A sillimanita

constitui agregados fibrosos acompanhando as biotitas sin-S3 e nas sombras de pressão dos

porhroblastos de granada e nos ¡¡ecfs de andaluzitas boudinadas.

. Parâgnâisses (V-525, Y-527)z

Os paragnaisses ocorrem no corredor central da ZCRP, geralmente com

bandamento milonítico definido por faixas de biotita-sillimanita-granada (paleossoma) e

remobilizados quartzo-feldspáticos (neossoma), com muscovita, turmalina e granada

intercalados (Foto 6,26). A assembléia metamórfica correlacionada aos critérios texturais e

cinemáticos caracteriza condições metamórficas de fácies granulito e migmatização sin-

cisalhamento D3. lntercalados aos migmatitos pelíticos ocorrem granulitos máficos com

ortopiroxênio + clinopiroxênio * granada em equilíbrio com homblenda verde escura e

biotita marrom, que definem a foliação 53. A mineralogia essencial nas faixas máhcas é

composta por biotita (40-45 %\ plagioclasio (15-20 %), quartzo (15-20 %\ granada ( l0-1 5

%), sillimanita (5-10 %). Os minerais acessórios são comumente clorita, muscovita,

turmalina e opacos. A biotita (TiO2 = 2,04 %) ocorre em palhetas de coloração marrom

escuro (até 2,0 mm de eixo maior), interdigitadas à sillimanita compondo o fabric milonítico
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de alta temperatura. A transformação típica é para muscovita rica em Al e Ti (Al2O3: 35,1

yo, TiO2: 0,80 %), clorita e opacos, As inclusões mais freqi.ientes são de zírcão, quartzo,

opacos e sillimanita. O plagioclásio mirmequítico (4n20) forma porfiroclastos xeno- a

hipidiomórficos (2,0 a 6,0 mm). O quartzo xenomórfrco comumente acompanha a foliação

milonítica como ribbons (-2,0 mm). A microclina pertítica é xeno- a hipidiomórfica, com

geminação em xadrez e dimensões entre 0,2 e 3,5 mm e associados a quartzo e plagioclásio.

A granada é xeno- a hipìdiomórfica (0,4 a 5,0 mm), fieqüentemente estiradas e boudinadas.

A sillimanita é geralmente fibrosa acompanhando o fabric de alta temperatura, A turmalina

prismática com até 2,0 mm (eixo maior) é freqüente nas zonas de alto strain, compondo até

5 % da rocha e associadas à muscovita, clorita e relictos de biotita e sillimanita.

¡ Suíte Alcalina do Plúton de Japi (MH-l07, VMH-I):

No plúton de Japi, a suíte alcalina é composta por sienogranitos, álcali-sienitos e

álcali-granitos, onde os minerais félsicos predominam na moda (85-95 % de plagioclásio +

mjcroclina + quartzo). com piroxênio e anfibólio são as fases máfrcas dominantes em alguns

facies, enquanto os minerais opacos prevalecem em outros. O /aåric SPD (SL ou S>L) é

marcado pelo estiramento do quartzo e minerais máficos. O plagioclásio (4n24-28), por

vezes mirmequitico, apresenta transformação para mica branca + epidoto granular *
carbonato. A microclina pertítica (tipo string e stringlets) forma cristais anédricos a

subédricos (- 2,0 mm). O quartzo é anédrico e fonna agregados quartzo-feldspáticos

recristalizados e ribbons. O clinopiroxênio (augita sódica) constitui a fase máfica

dominante" caracterizando a afinidade alcalina da suíte, Os cristais são subédricos a

euédricos (- 2,0 mm) com inclusões de opacos e plagioclásio, e fieqüente transformação

para anfibólio, O anfibólio primário tem forma euédrica a subédrica do tipo homblenda

magnesiana e sofre transformação parcial para clorita. A biotíta esta cloritizada, com geraçâo

de epidoto e opacos ftnos nos planos de clivagem. A apatita e zircão ocorrem como cristais

prismáticos alongados. Os minerais opacos ocorrem como cristais euédricos (magnetita) ou

anédricos (Ti-magnetita), em geral com coroas de titanita indicando esfenitização tardia.

¡ Granitóides Caxexa e Serra do Algodão (MC-12, VC-l, V-515, V-519):

Os plútons de Caxexa e Serra do Algodão mostram uma ampla semelhança

pehográfica e textural, relacionados ao contexto transtracional da ZCRP. O plúton Caxexa

ocorr€ como corpo tabular alongado intrusivo na zona de transferência (rampa oblíqua) de
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baixo ângulo entre a estrutura em flor negativa extensional e a ZCRP dextral, que ¡ustapõe

os gnaisses do embasamento e os micaxistos de Barra de Santa Rosa, O plúton Algodão

constitui um antiforme isoclinal intrusivo nos augen gnaisses e ortognaisses do

embasamento, presentes no núcleo do antiforme, e nos metassedimentos da faixa de Barra de

Santa Rosa envolvidos pela ZCRP com cinemática transcorrente dextral, no setor central de

alto mergulho da estrutura em flor negativa. Os granitóides apresentam Íabric PFC e SPD

dispostos paralelamente à ZCRP e interceptando os elementos da deformação D2 mais

antiga, com freqüentes xenólitos de rochas encaixantes milonitizadas,

As rochas alcalinas compreendem álcali-granitos a álcali-sienitos com aegirina-

augita e pirocloro de textura fina, leucocráticas (< l5 o/o de minerais máficos) de coloração

rósea a cinza esbranquiçada. A microclina, o plagioclásio e o quartzo constituem a

mineralogia dominante, em proporções superiores a 85 %o da moda, sendo os minerais

secundários clinopiroxênio, anfibólios, granada, pirocloro, titanita, zircão, apatìta e epídoto.

A mjcroclína pertítica forma cristais subédricos a anédricos de aÍe 4.0 mm O plagioclásio

(4n25-30) é subédrico a anédrico (0,5 a 3,5 mm), com transformação incipiente para mica

branca .| epídoto * carbonatos. O quartzo constitui grãos anédricos de dimensões inferiores

a 3,0 mm e agregados policristalinos estirados e ribbons. O clinopiroxênio da série aegirina-

augita é a fase máfica dominante, como cristais subédricos prismáticos e anédricos

esqueletais (forma "em atol") de dimensões inferiores a 1,0 mm. Uma orientação incipiente

dos cristais define possivelmente um fabric magmíttico (PFC), A transformação mais

ÍÌeqüente é para anfibólio, carbonatos, epídotos e opacos. O anfibólio primário (riebequita)

apresenta g¡ãos anédricos, com dimensões entre 0,1 e 0,5 mm. A g¡anada (almandina) forma

grãos subédricos a euédricos de coloração amarelada e ocorre associada à titanita. A titanita

ocorre em grãos euédricos a subédricos de seções losangulares menores que 0,5 mm. A

apatita e o zircão formam cristais subédricos prismáticos menores que 0,3 mm. Os opacos

apresentam seções quadrangulares (magnetita) e anédricas dispostas nas clivagens dos

piroxênios ou estiradas com coronas de titanita.

r Suíte Porfirítics do Plúton Jandaíra (V-521, V-522, V-523):

O plúton Jandaira abrange monzogranitos a granodioritos com granada,

mesocráticos e inequigranulares intrusivos nos micaxistos, de coloração cinza claro a róseo,

com fabric PFC bem desenvolvido em todo o plúton, e um fabric SPD quando interceptado
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por faixas miloniticas métricas a decamétricas. Enclaves magmáticos máficos,

desenvolvendo relações de magma mingling com as rochas granitóides predominantes,

ocorrem de maneira conspícua pelo plúton.

A mineralogia principal (liquidus) é composta por quartzo (30-35 %), K-feldspato

(25-30 %\ plagioclásio (30-35 %) e biotita (15-20 %), tendo como acessórios hornblenda,

titanita, zircão, apatita, alanita, epídoto, e opacos. Os minerais secundarios (subsolidus) maís

comuns são mica branca, clorita, carbonato, albita, titanita e epídoto granular. O quartzo é

anédrico com âté 4,0 mm. Os grão menores (0,3 a 0,5 mm) formam agregados

policristalinos, associados ao plagioclásio fino na foliação milonítica. A microclina pertítica

é subédrica a anédrica (0,4 a 1 ,0 cm), freqüentemente como pórfiros orientados na

deformação de fluxo viscoso (PFC) e típicas feições de entelhamento. Nas faixas miloníticas

constituem os porfiroclastos com dimensões de até 1,0 cm circundados por quartzo estirado,

O plagioclásio mirmequítico (tipo bulbo) forma cristais subédricos (< 4,0 mm), e fieqüentes

transformações para mica branca * carbonato. A biotita constitui a fase máfica principal,

como palhetas orientadas de até 3,0 mm, ou formando agregados com anfìbólio, opacos e

titanita. Alguns cristais com kinks denotam o fabric SPD, comumente contomando cristais

de granada e quartzo estirados, A transformação parcial para clorita e o intercrescimento

vermiforme de quartzo são freqüentes. Os anfrbólio (homblenda edenítica) são subédricos.

A sillimanita forma cristais fibrosos aleatórios pela rocha, provavelmente como xenocristal

das fases metapeliticas. O zircão, a tita;nita e a apatita estão geralmente inclusos na biotita e

nos feldspatos. Os opacos possuem cristais euédricos quadráticos (magnetita) e anédricos

nas clivagens da biotita e clorita.

o Granitóide Pocinhos (V-510, V-511, V-528, V-530):

Os principais fücies descritos para o granitóide Pocinhos foram monzo- a

sienogranitos, monzonitos e monzodioritos (Foto 4.21). Todavia, não foi empreendido o

mapeamento faciológico detalhado do batólito. O corpo tem as bordas controladas por zonas

de cisalhamento dominado pelo fabric SPD. No centro do corpo predomina o fabric PFC,

geralmente subparalelo ao SPD, com o alto strain restrito as zonas de cisalhamento

secundárias. Os indicadores cinemáticos do fabric SPD assinalam movimentos altemados

dextral e topo para baixo. Diversos critérios sinistrais e simétricos foram descritos,

sugerindo a participação de um componente de achatamento simultâneo à transcorrêncra.
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O plagioclásio mirmequítico (4n30-35) tem formas euédricas a subédricas (0,3-

5,0 mm), por vezes transformado para mica branca, carbonatos e epídoto. A microclina é

subédrica, comumente com fenocristâis (> 5,0 mm) pertíticos (tipo filetes e gotas) e com

textura mortar. A biotita forma palhetas euédricas, marrom avermelhada, poiquilítica

(inclusões de titanita, opacos e anfibólio) e alterada para clorita, muscovita e epidoto. A

hornblenda forma cristais prismáticos (0,5-3,0 mm) em textura simplectítica com quartzo,

inclusões de titanita, opacos, zircão e apatita. Os minerais acessórios subédricos a euédricos

mais comuns são a titanita, apatita. opacos e zircâo.

r Granodiorito e Quartzo-Monzonito do CCG (V-534, V-535, V-539, V-540):

O Complexo Campina Grande (CCG) compreende quartzo monzonitos,

granodioritos e quartzo-monzodioritos porfiriticos mesocráticos, freqüentemente associados

ern magma mingling e mixing a enclaves máficos de composições varjando de dioritos a

quartzo-dioritos (Foto 4.22). Estas rochas são mesocráticas de coloração crnza a rosea,

inequigranulares e porfiríticas O caráter sintectônico dos plútons e definida pela coerência

entre os fabrics PFC e SPD, onde os indicadores cinemáticos indicam predominância do

caráter dextral nas bordas. Entretanto, a presença constante de critérios simétricos e

sinistrais denota um regime de cisalhamento geral, provavelmente de caráter transtracional.

Os fácies granodiorítico a monzonítico são compostos por plagioclásio (40-50 %),

microclina (3040 %), hornblenda (20-25 %), quartzo (10-20 %), com acessórios de

ortopiroxênio" clinopiroxênio, biotita, titanita, zircão, àpalita, monazita e opacos, O

plagioclâsio mirmequítico (4n25-30) é subédrico com diâmetros de até 2,0 mm, por vezes

saussuritizado. A microclina pertítica ocorre como cristais subédricos a anédricos de até 5,0

mm, e como porfiroclástos centimétricos. A magnésio homblenda (1,0-5,0 mm) ocorre em

formas subédricas de coloração verde oliva a amarelada. O quartzo mostra-se anédrico (0,1-

2,0 mm) com textura em ribbons e poligonal. O clinopiroxênio (diopsídio) forma cristais

subéricos a anédricos de tamanhos variados (< 3,0 mm) comumente transformado para

anfibólios. Os minerais acessórios (enstâtita, biotitâ, titanita, zircão, apatita, monazita)

formam cristais subédricos a euédricos de dimensões variando de 0,1 a 1,0 mm, isolados ou

agregados segundo os planos de foliação da rocha. Os opacos formam seções quadráticas

(magnetita) de até 2,0 mm e anédricas (Ti-magnetita?), geralmente associados à homblenda,



clinopiroxênio e biotita. Por vezes, as titanitas formam coroas envolvendo os opâcos,

indicando processos tardios de esfenitização.

2. Afinid¡des Geoquímicas das Sultes Graníticas:

As análises quimicas das rochas das suítes alcalinas de Japi, Caxexa, Algodão e

da suíte porfirítica de Jandaíra foram realizadas com Fluorescência de Raios-X no

Laboratoire de Pétrologie et Tectonique da Université Claude Bernard-Lyon / (Lyon,

França) e os resultados encontram-se listados no Anexo 2. Com esta avaliação buscou-se

caracterizar a influência dos óxidos de elementos maiores nos aspectos diagnósticos

definidos pelas assinaturas espectrais das rochas analisadas, inclusive no aporte de

informações sobre variações quimicas discriminatórias entre aquelas de aspectos

petrográficos similares, caso das rochas das suítes alcalinas.

As amostras analisadas mostraram extensa varíação nos teores de SiO2 (60,59-

76,86%) e forte enriquecimento em álcalis (Na2O + K2O, entre 8,0-14,74 %), com marcante

empobrecimento em CaO (0"1'l-3"42 %) e MgO (valores < 1,55 %)

No diagrama QP (Fig 5.1) de Debon e Le Fort (1983, 1988) a suíte porhrítica

Jandaíra mostrou trends de transição entre rochas subalcalinas escuras (SALKD, equivalente

a shoshoníticas) e cálcio-alcalinas (CALK), numa associação quimico-mineralógica de

quartzo-monzonitos e granitos. Para as suítes de Japi, Caxexa e Algodão o ananjo

desordenado das amostras caracterizaram trends variáveis entre alcalinos supersaturados

(ALKOS) e cálcio-alcalinos (CALK). No mesmo diagrama, as suítes de Japi e Caxexa foram

classificadas predominantemente como monzogranitos e sienogranitos, com granodioritos e

quartzo-sienitos subordinados. A maioria das amostras de Algodão ocupam os campos dos

monzogranitos e sienogranitos, duas amostras o campo dos granodioritos, duas amostras

indicam quartzo-sienitos, enquanto três amostras não se classificaram,

Nos diagramas de variações dos óxidos de elementos maiores vs. SiO2 de Harker

(Fig. 5 2) ficaram evidentes as principais diferenças químicas entre a suíte porfirítica

Jandaíra e as suítes alcalinas, dispostas em trends distintos, refletindo a s diferenças

petrográficas e texturais. No diagrama K2O vs. SiO2, observando as linhas divisórias de

Pecerillo e Taylor (1976), a suite Jandaíra foi considerada como cálcio-alcalina de alto-K,

enquanto as suites alcalinas foram identificadas como transicionais entre a série shoshonítica

e alcalinas de alto-K. Na suíte Jandaíra os trends, em típicas trajetórias curvilineas e
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X'igura 5.1 - Diagrama discriminante QP (Debon & Lefort 1983) para a caracterizacfio geoquímica das

rochas graníticas. A seta cinza continua marca o n'end da suíte porfnítica de Jandaíra. Abreviaturas dos

trends: THO = Toleítica, CALK : Cálcio-alcalina, SALKD = Subalcalina escura, ALKOS : Alcalina
supersaturada.

145



5

I

3

2

I

0

75 slo,80 50

2,5

2

1,5

1

0,5

0

't2

t0

I

6

1

2

0

759¡91 80 50

o
o
l¡

o
G
.J

50 55 60

lq
+.

I

T

+
I

19

18

17

t6

15

't4

13

12

11

10

o

\t "¡'."

H

''rt
\'r' Ir
o\

t \ .'':

65

l.
a\

t 
\.

55 60 65 70

r

55 60
t

75 9¡9,80

75 9¡6, E0

75 9¡6"80

759¡6"80

iBl-

5¡¡

1,60TO
lE

1.10-1.

50

8To

'+E
UI

'I.I
3l
,l
'I
01_

50

\ -ìF
\

.*..ï
a

il;

Figurr 5.2 - f)iagramas de variação química dos óxidos de elementos maiores vs. SiO2 para a caracterização das rochas

granlticas. A seta contlnua pretâ mârca o trend da sulte alcalina de Japi, a seta cinza contlnua mÂrca o trend da sttlle
porñrltica de Jandaha e a seta traceiada preta marca o trend das sultes alcalinas de Caxexa e Algodão. No diagrama K2O

vs. SiO2, a definição dos campos de composição das séries é de Pecenllo e Taylor (1976) e Ewart (1982). Abrevraturas

dos campos no dragrama K2O vs. SiO2: SHO = Shoslrcnltica, Alto-K = Alto-potássio, CALK = Cálcio-alcalina, Baixo-K
= Baixo-potássio.

146



íngremes, mostram a relação inversamente proporcional entre SiO2 e os óxidos Al2O3,

Fe2O31, MgO, CaO, TiOz e P2O5, com trajetórias retilíneas e suaves para Na2O e KzO,

refletindo pequenas variações nos processos de fracionamento de fenocristais de K-

feldspato. Os teores de Fe2O3¡, CaO, MgO, TiOz e PzOs são superiores na suite Jandaíra do

que nas suites alcalinas, ocorrendo o inverso para os teores de NazO e K2O. As rochas das

suites alcalinas apresentaram decréscimos bem definidos em trajetórias curvas, em relação

ao SiOz, para os óxidos de Fe2O3, MgO, K2O, TiOz e PzOs. Para os AlzO¡ e Na2O, as suítes

alcalinas descrevem uma trajetória curva inicialmente aumentando os teores e diminuindo

em seguida, fato que se repete para o CaO na suíte de Japi, A dispersão das suítes alcalinas

em alguns desses gráficos (CaO, Na2O e K2O) denota a heterogeneidade dos magmas. Os

diagramas destacam os trends diferenciados entre as suítes alcalinas de Japi e Algodão +

Caxexa, mostrando Japi com teores relativamente enriquecidos em Al2O3, Fe2O31, MgO,

CaO e P2O5. Estes teores podem ser correlacionadas às diferenças nas associações

paragenéticas desses granitóides, com a ocorrência na suíte alcalina de Japi de homblenda

magnesiana (Fe > I 8%, Mg t 10%, Ca < llo/o) como mineral máfico primário dominante,

com a augita sódica (Fe > 9Vo, Mg > 1l%), elevando os teores em CaO, MgO e FeO,,

enquanto em Algodão * Caxexa predominam os cristais de aegirina-augita e os anfibólios

são sobretudo resultantes da transformação do piroxênio.

Os diagramas discriminantes TAS e R1-R2 (Fig. 5.3 e 5.4, respectivamente)

foram empregados na caracterização complementar das afinidades geoquímicas das suítes

analisadas. No dragrama TAS, exibindo a linha divisória proposta por Irvine e Baragar

(1971), a suíte Jandaíra acompanha o trend monzonitico ou subalcalino, enquanto as suítes

alcalinas seguem trends alcalinos não coincidentes subparalelos para Japi e Algodão, com as

amostras de Caxexa correlacionadas ao trend de Algodão, que indica teores sutilmente mais

elevados em álcalis. O diagrama R1-R2 (De La Roche et al. 1980, Batchelor & Bowden

1985) compara as suites alcalinas e porfirítica analisadas às associações modemas de

tendências tardi-orogênica a anorogênica, com as amostras de Jandaíra definindo um trend

subalcalino, enquanto as suites alcalinas de Japi e Algodão * Caxexa ocorrem diferenciadas

em dois trends alcalinos distintos e convergentes.

No contexto de séries magmáticas, os trends diferenciados das suítes alcalinas de

Japi e Algodão + Caxexa, além daquele para a suíte Jandaíra, presentes em todos os
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diagramas empregados, caraclerizam a naturez.a subalcalina-monzonitica da suíte porfirítica

Jandaíra e a tendência alcalina supersaturada das suites de Japi, Algodão e Caxexa,

provavelmente provenientes de magmas parentais distintos e/ou processos evolutivos

diferenciados para os magmas,

Apesar da classificação orogênica no diagrama R1-R2, as suítes alcalinas

analisadas não representam intrusões tardias ao ciclo magmático principal, ou anorogênicas,

mas acompanham contemporâneamente os granitóides porfiríticos subalcalinos

monzoníticos porfiriticos (o tipo ltaporanga, Almeida et al. 1967), os dioritos shoshoníticos

(Hollanda 1996) e os leucogranitos aluminosos do tipo-S, As suítes analisadas mostram

critérios de colocação sintectônicas as principais estruturas transcorrentes-extensionais

(Jardim de Sá et al. 1997b), que incluem: (a) conelação da geometria dos plútons com as

estruturas D3 regionais; (b) sheets e diques de granitos intrusivos no plano axial de dobras F3

e cisalhamentos extensionais tipo-C'; (c) þbrics SPD e PFC paralelos entre si e com as

trajetórias regionais de S3+L?. A combinação destas feições com as informações

geoquímicas sugere, como modelo petrogenético gerador das suítes alcalinas durante o

principal evento de deformação D3 neste setor da Província Borborema, o envolvimento: (i)

de fontes de manto litosférico enriquecido e/ou metassomatizado pela percolação de fluidos

por meio das zonas de cisalhamento profundas, em ambientes tectônicos de caráter

extensional; (ii) soerguimento da astenosfera quente, deconente do afinamento litosferico ao

longo das zonas de cisalhamento produzindo os magmas básicos parentais que instalados na

crosta inferior e/ou na base da crosta (underplating) induziriam a fusão crustal

5.3 - Resultados e Discussões Sobre as Assinaturas Espectrais

Os dados espectrais apresentados foram obtidos no Laboraloire de Pétrologie

Structurale da Université de Nantes (Nantes, França), onde as amostras-de-mão foram

analisadas no espectrorradiômetro GER-3700 da Geophysical & Environmental Research

Corp., que atua na banda espectral entre 0,25 mm e 2,5 mm (UV a SWIR) com três

conjuntos de detetores (512 Si, 128 PbS, 64 PbS) integrados em 704 canais. O

espectrorradiômetro dispunha de calibração automática conforme a iluminação da fonte

natural, fibra óptica de captação para medidas em partículas com dimensões superiores a 3,0

mm e suporte do software SIGNATURE(o para visualização dos espectros em tempo-real.
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Para as análises espectrais foram selecionadas de três a quatro faces por amostra,

entre faces frescas e com pátina de alteração, com pelo menos duas medidas por face e de

três a quatro amostras por litologia. Nas análises espectrais dos minerais foram selecionados

os grãos ou agregados policristalinos com dimensões superiores a 5,0 mm, conforme as

especifrcações da fibra óptica de captação, presentes nas amostras do ortognaisse do

embasamento (V-514), micaxisto (V-517, V-518), granodioritos e quartzo-monzonito do

CCG (V-539, V-540), suítes alcalinas de Japi (MH-107) e Algodão (V-519" V-520), suíte

porhrítica de Jandaíra (V-521 ) e Pocinhos (V-5 10, V-528). As medidas foram adquiridas ao

ar-liwe no mês de abrllll997 (primavera), sob condições de temperatura entre 28-30oC,

umidade do ar entre 40-50 % RH e irradiação solar do horário entre 12 e l4 h.

O diagrama da Fig 5,5 apresenta os espectros de reflectância para o conjunto de

amostras analisadas, que representam a relação entre o valor percentual medido da

reflectâncja do material na faixa do EEM abrangida pelo espectroradiômetro (0,25 a 2,5

¡rm), As assinaturas espectrais apresentadas conespondem ao somatório das médias

aritméticas das assinaturas obtidas para cada uma das faces das amostras analìsadas, onde os

aspectos peculiares de cada face, como cobertura de pátina e presença de liquens,

constituíram os critérios de seleção das curvas. As faixas de comprimentos de onda das

bandas do Landsat 5-TM que atuam no VNIR e SWIR (bandas l-5 e 7) e a principal feição

de absorção da clorofila (coluna verde em 0,675 ¡rm, banda 3) foram discriminadas no

diagrama. As áreas com vazios marcam as faixas onde ocorrem as principais feições de

absorção da HrO na atmosfera, centradas em 1,4 e 1,9 ¡rm" definidas por queda intensa na

refl ectância das curvas espectrais.

A totalidade das assinaturas espectrais demonstram um tênue crescimento da

reflectâ-ncia enr direção aos ntaiores comprimentos de onda (inclinação positiva da curva

cspcctral), princrpalmcntc na faixa do visivcl do EEM (cntrc 0,4 c 0,7 pm), causado

sobretudo pela presença do ferro em vários estados de oxidação e coordenação produzindo

as tonalidades variando do manom ao róseo avermelhado presente nas rochas analisadas.

Para a região do espectro além de 0,65 ¡rm, os espectros de reflectância das rochas com

predominância de minerais máficos tendem a peffnanecer constantes, enquanto que para as
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rochas felsicas mantém uma inclinação positiva. A ampliação dos contrastes de reflectância

entre as litologias ocorre principalmente na região do NIR (banda 4),

As amostras foram reunidas em duas categorias, com base na variação da

reflectância no EEM: (A) a categoria das rochas granitóides com predominância em

mineraís felsicos e valores de reflectância variando entre 20-75 % (granitóides Japi, Caxexa,

Algodão, Pocinhos e ortognaisse do embasamento), e (B) a categoria de rochas com

minerais máficos variando entre l0-28 o/o, ou proporções similares entre máficos e félsicos

(micaxisto, paragnaisse, granitóides Jandaira e CCG) Os principais minerais formadores das

rochas graníticas, como o K-feldspato, quartzo e plagioclásio, são pobres em íons Fe

provocando a ampia variação dos valores da refìectância nas curvas espectrais, desde os

menores até os maiores comprimentos de onda no EDM. Para as rochas ricas em minerais

máficos, como anfibólios, biotita, piroxênios e opacos, as assinaturas espectrais sofrem

baixos incrementos na reflectância, e até decréscimos, devido às absorções decorrentes dos

íons Fe e OH, sobretudo nas faixas entre 0,85 e 1,1 pm e além de 2,1 ¡rm, Outra feição

diagnóstica dessas categorias de assinaturas espectrais, e conseqüentemente diferenciação

das diversas litologias, são as altas ref'lectâncias das rochas graníticas em torno de 1,6 pm

caracterizando a presença de íons Fe3t, marcado pela intensa coloração rósea avermelhada

dos K-feldspatos, em contraste com a depressão da curv'a de reflectância para as demais

rochas cuja mineralogia comporta maiores proporções em íons Fe2*. Na descrição das

assinaturas espectrais das amostras analísadas optou-se pelo tratamento das duas categorias

separadamente (A e B), na tentativa de detecção de feições diagnósticas entre as curvas

espectrais similares.

A. Rochas com predominio de minerais félsicos:

As Fig. 5.6a e 5.6b mostram a alta reflectância e a semelhança entre as formas

suavemente côncavas das curvas espectrais das suítes alcalinas de Japi, Algodão e Caxexa,

distintamente da assinatura espectral de inclinação positiva do ortognaisse. O diagrama da

Fig 5.6b representa a disposição simplificada das assinaturas espectrais referidas aos pontos

médios das faixas de atuação das bandas do Landsat 5-TM no EEM, de forma a favorecer a

distinção de agrupamentos das assinaturas espectrais, as variações no valor médio da

reflectância em cada banda e a comparação do comportamento espectral das amostras em

cada banda do Landsat 5-TM. Apesar da grande semelhança petrográftca entre as amostras
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das suítes alcalinas, o diagrama evidencia como feição diagnóstica marcante entre elas a alta

reflectância das rochas de Japi, superior as demais entre 20-40 o/o, decorrente da coloração

cinza rosado a róseo avermelhado das amostras compostas por 90-95 0/o de minerais félsicos

na moda, essencialmente plagioclásio, microclina e quartzo.

O albedo em Japi tem contribuição do elevado teor modal de 25-35 "/o de quartzo,

enquanto os valores são inferiores a 20 o/o nas demais suítes. As curvas de reflectância das

suítes alcalinas de Algodão e Caxexa são idênticas quanto à forma, intensidade de albedo e

feições de absorção, aspectos que refletem as semelhanças mineralógicas e geoquímicas

destas suítes, distintas daquelas da suíte de Japi.

A forma da curva espectral média das amostras de Japi está controlada pela

resposta espectral dos minerais félsicos, como indica a Fig. 5.7 de comparação entre as

assinaturas espectrais médias da rocha e dos minerais. A elevação íngreme da assinatura

espectral na faixa do visível entre 0,55 e 0,ó5 pm, atingindo máximos de reflectância na

faixa do vermelho e em tomo de 1,6 ¡-rm, define a coloração róseo avermelhada das amostras

decorrente do efeito de transferência de carga do Fe3*. As feições de absorção em 0,66 e

0,75 pm, presentes nas curvas da rocha e dos minerais félsicos, indicam os tènômenos de
. -?+transição do Fe'- pela presença de impurezas de óxidos de ferro nos minerais félsicos. A

amplitude e intensidade da absorção ern 0,75 pm indica a participação de efeitos de

transferência de cargas entre os íons Fe2* e Fe3* comuns nos anfibólios. A pronunciada

banda de absorção em 0,93 ¡rm é, provavelmente, decorrente do Fe2* em transições de

campo do cristal no clinopiroxênio com baixos teores de Ca (augita sódica com Fe > 9 Yo e

Mg t 11%). A ampla banda de absorção centrada em 1,15 ¡rm é controlada por efeitos de

transição eletrônica do Fe2t substituindo o Al no plagioclásio, feição notória no espectro do

minerais fëlsicos. A banda de absorção centrada em 2,2 ¡rm indica os fènômenos

vibracionais do AI-OH nos anfibólios" combinados à absorção em 2,35 pm do Mg-OH, e

lros tnitrerais de argila produzidos nas tralrsfonnações dos feldspatos. A fonna do espectro

dos minerais felsicos indica o predominio do K-feldspato, de coloração rósea devido às

substituições de Fe3*, com inclusões de óxidos de ferro (transições de Fe3*-Fe2* em 0,9 ¡rm)

e plagioclásio (banda de absorção entre 1,1-1,25 ¡rm) A banda de absorção centrada em 1,6



1,250,750,5

tol
zol

*1
,o+

*+
m{
,T
r0 I
ol-
0,25

*
g
(,
2
Þ(,
t¡¡
J
l¡
¡r¡
É,

- 
llinerais
Fól¡icog

- 
Jap¡

1,76 2 2,26
COtPRltEilïO DE OiIDA (¡rm¡

Figura 5.7 - Diagrama comparativo entre as assinaturas espectrais médias das

rochas da suíte alcalina do plúton Japi e dos principais componentes minerais
félsicos.

ilinerais
Fólcicos

'--""Algodão

COtPRltEllTO DE ONDA (pm)

Fþura 5.8 - Diagrarna comparativo entrc as assinaturas especttais nrédias das

rochas da suíte alcalina do plúton Algodão e dos principais componentes minerais
félsicos.

t
g
(,
2
Þ()
u¡J
¡L
t¡¡
É,

2,261,751r280,75

toJ

60j

50J
I

10J

30j

,OJ

r0J

oJ-
0,25

156



lrm é decorrente de efeitos vibracionais do OH e HzO e indica a transformaçâo parcial dos

plagioclásios em argilo minerais.

Na suíte de Caxexa, a principal absorção na faixa do visível está centrada em

0,66 ¡.rm devido à transição eletrônica do Fe3*, complementadas pelas absorções em 0,86 pm

e 0,91 pm que marcam a presença de hematita e limonita. Para a suíte de Algodão as

transições eletrônicas do Fe3* produzern absorção eln 0,64 prn, decorrente de inclusões de

óxidos de ferro no K-feldspato, como mostra a assinatura espectral dos minerais félsicos do

Algodão, com a forma controlacla pelo K-feldspato (Fig. ,5.8), O pico de absorção centracla

em 0,94 ¡rm, provavelmente devido aos efeitos do campo do cristal do Fe2* nos

clinopiroxênios, é mais intensa no Caxexa. Os efeitos de absorção por campo do cristal do

Fe2* em 1,0 pm define a presença de minerais máficos como anfibólio e piroxênio nas

amostrâs. A banda de absorção entre 1,05 e I,25 pm é mais intensa no Algodão do que no

Caxexa, indicando maiores proporções de substituições de Al por Fe2 . As absorções

decorrentes dos efeitos vibracionais do OH são mais intensas no Caxexa, centradas em 2.25

e2,36 pm, do que a absorção em 2,28 pm no Algodão, provaveln.rente ir.rdicativo de maiores

proporções de anfibólios no Caxexa.

No sienogranito de Pocinhos, a forma da curva espectral é definida pelos

minerais felsicos no VNIR, e pelos máficos na faixa do SWIR entre 2,1 e 2,35 ¡tm do EEM

(Fig 5.9). Os picos de absorção em 0,63 ¡rm, 0,75 ¡rm e centrado em 1,0 ¡rm, marcando as

transferências Fe2*-Fe3* e os efeitos de campo dos cristais do Fe2*, são comuns nos minerais

como anfibólio, biotita, e óxidos de f'eno, enquanto aquela em 2,31 ¡rm pode ser relacionada

ao Fe2* no piroxênio. A presença de plagioclásio com teores próximos a An65 pode ser

def,rnida pela sutil banda de absorção centrada em l.3 ¡nrr, provavelmente sulistituido

parcialmente por argilo mlnerais, como indica o pico de absorção em 1,6 pm presente na

assinatura dos minerais félsicos. A ampla absorção assimétrica em torno de 2,35 pm é típica

de minerais com Mg-OH como biotita e anfibólios,

Os ortognaisses migmatiticos do embasamento mostram picos de absorções

tênues no M{IR, característica dos minerais félsicos que controlam a curva nessa faixa do

EEM (Fig. 5.l0). As principais bandas de absorçào ocorrem centradas em 1,0 pm, 2,27 ¡tm e

2,36 pm, indicadoras do controle da assinatura dos ortognaisses pelos minerais máficos
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como a biotita e os anfibólios, com absorções nestas faixas devido às transições eletrônicas e

vibracionais do Fe2* e Mg-OH.

B. Roch¡s com minerais máficos em proporções superiores a l5o/o:

As Fig.5,1la e 5.1lb apresentam as assinaturas espectrais para o micaxisto,

paragnaisse, granitóides Jandaíra e CCG, que possuem em comum o baixo albedo. A forma

da assinatura espectral dos micaxistos é inteiramente controlada pela presença de biotita,

como indica a semelhança entre as curvas espectrais (Fig. 5 l2). A forma do espectro do

quartzo, apesar do albedo mais elevado, mostra a intensa influência da biotita sugerido que o

quartzo seja praticamente transparente à iluminação incidente, permitindo a reflectância da

biotita como mineral predominante. Os picos de absorção em 0,63 e 0,76 pm marcam as

transições de Fe2*-Fe3* relativas à biotita, óxidos de ferro e clorita, e em 0,96 ¡rm indicam

efeitos de campo do cristal do Fe2n na biotita e granada. As bandas de absorção devido aos

efeitos vibracionais do OH são intensos e centrados em 2,25 ¡rm (AI-OH em muscovita e

clorita) e 2,32 pm (Mg-OH em biotita e clorita). A presença de H2O nos retículos dos

cristais de quartzo e granada pode ser responsável pelos picos de absorção em 2,03 e 2,12

pm, como mostra a comparação entre as assinaturas desses minerais e da rocha.

Nos paragnaisses, os picos de absorção por fenômenos de transição eletrônica do

Fe2*-Fe3* estão centradas em 0,65 e 0,?5 pm, sobretudo decorrentes da presença de

magnetita em grandes proporções na amostra, As bandas de absorção centradas em 0,96 pm

definem o Fe2* no anfibólio, e em 1,03 pm no piroxênio. A banda de absorção ampla e sutil

entre 1,1 e 1,2 ¡tm pode ser relacionada à presença de plagioclásio com alguma substituição

do Al por Fe2*" com evidências de transformação para minerais de argila como sugere o ptco

em 1,6 ¡rm. As absorções vibracionais do OH marcam bandas centrad as em 2,25 pm (AI-

OH) relacionada à presença de clorita e muscovita, e 2,35 pm (Mg-OH) decorrente da

biotita e anfibólios. O pico assimétrico centrado em 2,32 pm pode ser indicativo de efeitos

de campo do cristal do Fe2* em cristais de piroxênio presentes na amostra analisada.

A forma da assinatura espectral da suite porfirítica de Jandaira é controlada pelos

minerais félsicos na faixa do VNIR (Fig 5. l3). As absorcões por transições eletrônicas Fe2*-

Fe3t no VNIR são bastante sutis centradas em 0,6 e 0,75 pm, provavelmente deconentes da

biotita, óxidos e anfibólios. A presença de plagioclásio (teores próximos a An65) define
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bandas de absorção centradas em 1,3 pm na assinatura para os minerais félsicos, marcado de

forma tênue e ampla na assinatura da rocha, com as típicas transformações para minerais de

argila (pico centrado em 1,6 pm).Os anfibólios caracterizam as absorções em 1,0 pm (Fe2*)

e 2,35 ¡tm (Mg-OH), com a biotita provavelmente substituida por clorita e/ou muscovita

definindo o pico de absorção centrado em 2,25 pm.

As rochas do CCG, comparado às demais litologias analisadas, possuem a menor

reflectância (18-21 %) na faixa do SWIR, inferior apenas aos micaxistos no VNIR (Fig.

5.14). Na faixa do VNIR, a forma da curva espectral é controlada pelos minerais felsicos,

enquanto no SWIR os minerais máficos determinam os principais picos de absorção e a

forma da curva. Os picos de absorção no visível são sutis em 0,63 e 0,75 pm, relacionados às

transferências eletrônicas entre Fe2t-Fe3*. No NIR, as principais bandas de absorção são

aquelas centradas em 0,95 e 1,0 pm decorrentes das transições de campo do cristal do Fe2t

nos anfibólios, piroxênios e magnetita. Os plagioclásios estão definidos pela banda de

absorção centrada em 1,3 ¡rm, provavelmente transformados para minerais de argila, como

indica a absorção em 1,6 ¡rm. No SWIR as bandas de absorção vibracionais estão centradas

em 2,25 e 2,3 ym, marcando a presença de AI-OH e Mg-OH em anfibólios, biotita e

piroxênios.

5.4 - Síntese das Principais Feições Espectrais Diagnósticas das Amostras Analisadas

Como visto no item 5,3, as amostras analisadas foram agrupadas em duas

categorias em funçâo dos valores percentuais de reflectância (albedo). A forma e a

inclinação das curvas espectrais nas faixas do VNIR e SWIR são resultantes das

propriedades mineralógicas e químicas inerentes e peculiares das amostras analisadas, e

portanto diagnósticas do material analisado. As assinaturas espectrais dos diferentes

materiais são comparadas nas faixas do EEM referentes às bandas do Landsat 5-TM,

favorecendo a seleção das melhores bandas a serem empregadas nos hatamentos digitais

para diagnose e discriminação das litologias. A inspeção visual das curvas espectrais das

Fig 5.6 e 5.11 mostra similaridades entre as formas e inclinações das curvas em algumas

faixas do EEM, sobretudo para os granitóides agrupados numa mesma categoria de variação

da reflectância, que poderiam dificultar a discriminação entre as litologias baseada nos
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tratamentos digitais das bandas do Landsat 5-TM. Entretanto, algumas feições espectrais

distintivas, como a localização e a intensidade dos picos de absorção, ou a ausência de

absorção numa faixa específica do EEM, pennitem a caracterizøção das litologias, com base

nos dados mineralógicos e químicos, e sugerem a discriminação entre aquelas com grandes

semelhanças.

Entre as suites alcalinas de Algodão, caxexa e Japi, apesar das semelhanças

petrográficas e geoquímicas, as assinaturas espectrais mostram importantes feições

específicas que definem a singularidade petrológica dos plútons, permitindo a discriminação

entre as suítes com base nas bandas do Landsat 5-TM:

. A reflectância mais elevada em Japi é controlada pela porcentagem modal dos minerais

felsicos, principalmente pelo quartzo modal (25-35 %) maior que os teores de quartzo em

Caxexa e Algodão, ambos inferiores a 20 o/o,já que os teores em álcalis nesses últimos são

sutilmente superiores que em Japi (Fig. 5.2 e 5 3);

¡ As absorções das transições eletrônicas do Fe2+-Fe3+ são mais acentuadas em Japi,

devido aos teores de Fe mais elevados nos anfibólios (homblenda magnesiana com Fe > 18

%) e piroxênios (augita sôdica com Fe > 9 %) de lapi, do que em Caxexa e Algodão

(aegirina-augita com Fe < I %) As rochas alcalinas de Japi mostram teores médios de

Fe2O3 (0,82-2.65 %) maiores que em Caxexa (0,85-1,37 %) e Algodão (0,44-1,71 %), como

mostra a Fig. 5.2;

o No VNIR (bandas 1 a 4 do Landsat 5-TM) a assinatura espectral de Japi é positiva com

inclinação marcante (reflectância variando de 34 a 74 %, do azul ao vermelho)" indicando

maiores teores de íons Fe2n-Fe3*; as curvas para Caxexa e Algodão são positivas com

inclinações moderadas (reflectância variando de 20 a 42 %);

¡ Na faixa espectral entre 1,55 e 1,75 pm (banda 5 do Landsat 5-TM) e entre 2,15 e 2,35

pm (banda 7 do Landsat 5-TM) os níveis de reflectância de Caxexa e Algodão são idênticos

(40 %) e inferiores ao de Japi (70 %), provavelmente relacionados aos teores médios de

cao, Mgo e Al2o3 superiores em Japi do que em caxexa e Algodão' como sugerem os

diagramas de Harker e Rl-R2 (Fig. 5.2 e 5.4, respectivamente);

¡ Na faixa entre 2,1 e 2,35 pm (banda 7 do Landsat 5-TM) a curva espectral de Japi mostra

intensas absorções vibracionais do Al-oH (2,2 ¡,rrl) e Mg-OH (2,35 pm), sugerindo
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processos vibracionais mais pronunciados, provavelmente devido aos teores médios de

Al2O3 (13,01-16,11 %) l MgO (0,08-0,65 oZ) superiores aos de Caxexa (Al2o3:12,66-

l5,Or %, MgO = 0,08-0,13 %) e Algodão (AlzO¡ = 12,54-16,16 %,MgO = 0,01-0,42 %);

o A curva espectral de Algodão mostra bandas de absorção muito sutis, quando comparadas

àquelas dos demais granitóides, devido ao baixo percentual modal de minerais máficos

(anfibólios, piroxênio e magnetita).

As rochas graníticas analisadas exibiram características espectrais específìcas no

VNIR em função dos conteúdos de Fe, Ca, Mg, Al e OH. Estes elementos associados na

mineralogia dominante e refletidos nas propriedades químicas das rochas causam diferenças

sutis no índice de cor e albedos das rochas, resultando na assinatura espectral com aumento

da reflectância para os maiores comprimentos de onda do EEM.

As principais feições espectrais úteis como critérios distintivos entre as

assinaturas espectrais dos granitóides de Pocinhos, CCG e Jandaíra, foram listadas:

¡ A reflectância é mais elevada nas amostras analisadas de Pocinhos (sienogranitos), do que

naquelas de Jandaíra e CCG, provavelmente controlada pela porcentagem modal de minerais

félsicos (40-50 %), que condicionam inclusive a forma da curva (Fig.5.9), e de máficos em

proporções inferiores a 15olo;

o A inclinação da curva de Pocinhos na faixa do M{IR (bandas I a 4 do Landsat 5-TM) é

positiva e mais acentuada (reflectância variando de 22 a 40%), sugerindo maior proporção

de íons Fe2*-Fe'*, como mostram os picos de absorção mais acentuados em 0,63 e 0,75 pm;

o Na faixa entre 1,55 e 1,75 pm do SWIR (banda 5 do Landsat 5-TM), permanece a

reflectânciadoPocinhosemtomo de40o/o,seguidoporJandaira (28%)e CCG(21 %),este

último mostrando pico de absorção em 1,6 pm mais acentuado, provavelmente devido à

maior proporção de substituições do plagioclásio;

r Na faixa entre 2,1 e 2,35 ¡tm do SWÌR (banda 7 do Landsat 5-TM), as curvas são

negativas, permanecendo as diferenças nos valores relativos das reflectâncias. As posições e

intensidades das bandas de absorção provocada pelo íon OH nos minerais máficos indicam

elementos distintivas: o granitóide Jandaíra apresenta bandas de absorção do AI-OH (2,25

pm) e Mg-OH (2,35 pm), mais intensas do que Pocinhos e CCG;



r As mais altas reflectâncias para os granitóides Japi, Caxexa, Algodão estão em 0,85 pm,

para os granitóides Pocinhos e CCG em 1,65 ¡rm; para o granitóide Jandaíra e ortognaisse do

embasamento em 2,2 pm. Estas propriedades refletem a correlação entre a assinaturas

espectrais e a alcalinidade dos granitóides.

Os dados apresentados demonstram que algumas peculiaridades mineralógicas e

quimicas das litologias podem ser discriminadas nas assinaturas espectrais das superficies

naturais das rochas e minerais, sejam esses componentes dominantes e originais, produtos de

alteração ou impurezas menores, e que algumas feições espectrais podem ser úteis no

diagnóstico de litologias petrologicamente análogas. Com base nessa prerrogativa buscou-se

a diferenciação das litologias que tiveram ou não os espectros analisados, através das bandas

isoladas e/ou combinadas do Landsat 5-TM, como abordagem metodológica de

incrementação do mapeamento geológico na região de Barra de Santa Rosa-Campina

Grande.

De maneira suscinta, a comparação dos espectros das superfìcies naturais das

rochas e minerais da região de Barra de Santa Rosa-Campina Grande nas faixas espectrais

conespondentes às seis bandas do Landsat 5-TM no visível-infravermelho permitiram a

correlação das bandas com alguns aspectos diagnósticos freqüentemente expressos na

composição superficial dos terrenos geológicos:

o Nas bandas de 1 a 4 (VNIR) estão as informações sobre os minerais que contém ferro : na

banda 1 ocorïem as feições de transfência de carga Fe2*-Fe3*, as bandas 2 e 3 mostram alta

correlação relacionada à rampa de reflectância do Fe3n; na banda 3 ocorre a principal feição

de absorção da clorofila e os altos índices de reflectância dos óxidos de ferro no VlS, na

banda 4 estão as absorções deconentes dos efeitos de campo do cristal do Fe3*, além das

altas reflectâncias da vegetação seca e de alguns minerais de argila; os minerais de argila

alcançam o patamar de alta reflectância no VNIR, enquanto os óxidos de ferro causam

absorção no VIS, favorecendo a distinção entre materiais com proporções variadas entre

argila/óxidos de ferro; a sílica e o quartzo livre alcançam alta reflectância, geralmente entre

as bandas I e 2, e prosseguem por todo o EEM;

o As bandas 5 e 7 (SWIR) mostram as principais evidências da presença dos minerais

hidroxilados; a banda 5 caracteriza o albedo geral dos materiais, destacando a alta



reflectância dos ions Fe3* na região próxima a 1,6 pm, enquanto o Fe2n provoca absorção

nessa região, além de alguns picos de alta reflectância e absorção das argilas, o emprego da

banda 5 geralmente favorece a distinção entre os materiais femrginosos e aqueles ricos em

argila; as posições variadas das feições de absorção do AI-OH, Mg-OH e H2O na banda 7

provocam uma redução na refìectância dos minerais hidroxilados.

5.5 - Avaliação Estatística das Combinações de Bandas do Landsat S-TM

A diversidade de litologias as assinaturas espectrais medidas favoreceu o

emprego dos métodos de análise e interpretação dos dados do Landsat 5-TM na

discriminação litológica e estrutural na região de Japi-Bana de Santa Rosa-Campina Grande.

Na avaliação da exeqüibilidade do método, três questões fundamentais devem se¡

apresentadas e respondidas: (i) quais são as principais bandas do Landsat 5-TM ou

combinação de bandas mais eficientes na discriminação das unidades litológicas mapeadas

previamente ?; (ii) quais as combinações de bandas majs eficazes no diagnóstico das

litologias similares, com variações mineralógicas e geoquimicas sutis ?; (iii) como as bandas

e/ou combinação de bandas podem tornar-se mais eficazes na detecção detalhada de novas

unidades e/ou alterações localizadas nas unidades litológicas?

Nos estudos sobre o emprego do Landsat 5-TM na discriminação litológica e

realce das feições deformacionais, o senso comum sobre as melhores combinações coloridas

de bandas ainda não estii plenamente estabelecido. Com as seis bandas do espectro refletido,

excluída a banda 6 com baixa resolução espacial (120 m), existem 20 possibilidades de

combinações de três bandas com 120 permutações para disposição no sistema RGB. A

avaliação sobre quais seriam as melhores bandas do Landsat 5-TM depende, parcialmente"

das feições espectrais diagnósticas dos diferentes materiais em estudo, e da combinação

entre a experiência e a lógica do intérprete. Após a decisão de quais bandas (ou razões de

bandas) a serem usadas, outra decisão a ser tomada é como combiná-las em cores. A escolha

de qual banda dispor em cada cor nos sistemas cromáticos (RGB ou IHS) depende das

informações contidas nas bandas e da forma como o sistema visual humano percebe as

informações coloridas, uma vez que não é igualmente sensível a toda REM.

Alguns autores apresentaram argumentos favoráveis à seleção e combinação de

três bandas baseados numa abordagem estatística multiespectral das cenas ou subcenas
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(áreas-teste), considerando as variâncias e as conelações entre as diferentes bandas (Chavez

et al. 1982, 1984, Sheffield 1985, Hunt et al. 1986, Crippen 1989). A variância entre as

bandas, indicada pelo desvio padrão, está relacionada ao conteúdo de informações contido

na banda, e os coeficientes de conelação são indicadores da redundância entre as bandas.

Sheffreld (1985) alegou que o método mais rigoroso de selecção das três bandas é aquela

baseado no determinante da matriz de variância-covariância 3x3 disposto num espaço de

sétima dimensão, O determinante é uma medida de volume do elipsóide das três bandas,

relativo à entropia da imagem multiespectral onde a melhor combinação apresenta o maior

volume. Este autor destacou a combinação das bandas l, 4, 5 do Landsat 5-TM como

possuindo a máxima entropia multiespectral e, portanto, o melhor conjunto de bandas na

diagnose de unidades de paisagem,

Chavez et at. (1982) desenvolveram o Fator indice Otimo (FIO) para cada

combinação possível de três bandas, expresso na Eq.(l). Crippen (1989) apresentou outro

indìce (INDEÅ) relacionado àraiz quadrada do detenninante da matríz de correlação, como

mostra a Eq.(2):

FIO-, oJ+,orloJ 
,

lt,.r,l* 1t,.,,l 
* l'ir.,l

Eq (1)

INDEX = Ëq (2)

Onde Q é o desvio padrão para a banda i, e \¡.j) é o coeficiente de correlação

entre as bandas I e7. Esses dois tratamentos estatísticos foram aplicados às bandas Landsat

5-TM da região de Barra de Santa Rosa-Campina Grande, como mostra a Tab 5.l ,

calculados com base nas informações estatísticas das seis bandas do Landsat 5-TM

apresentadas no Anexo 3.

Os resultados obtidos pelo método de Chavez et al. (1982) indicam que as

combinações l4-5,24-5,14-'7,34-5 e24-7, principalmente, são conjuntos informativos.

Pelo método de Crippen (1989), o melhor conjunto é 1-4-5, seguido por 2-4-5,l-4-7,3-4-5,

2-4-7 e 34-7. Ambos os métodos apresentam resultados similares para as primeiras

combinações, enquanto a classificação dos demais conjuntos de bandas é controversa, A

banda 4 ocorre em todos os conjuntos provavelmente devido ao fato de que contém as
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absorções de campo do cristal do Fe3*, As bandas l,2 e 3 predominam nos conjuntos de

piores classificações, indicando serem altamente correlacionadas e afetadas pelos efeitos

atmosféricos, e portanto de baixo desempenho como combinações coloridas.

Tabel¡ 5.1 - Valores calculados do Fator Índice ótimo (FIO, Chavez et al.
1982) e INDEX (Crippen 1989) para os 20 conjuntos de trios de bandas Landsat

enhe as di derivadas desses

Na avaliação estatística comparativa da forma e intensidade das curvas espectrais

para os conjuntos de trios de bandas do Landsat 5-TM foi empregado um método onde o

maior indice percentual (positivo ou negativo) obtido para as amostras analisadas indica a

melhor correlação das curvas entre os canais. Os cálculos foram realizados com os valores

médios da assinatura espectral do material analisado em.cada banda do Landsat 5-TM,

ponderados pela média nas três bandas empregadas numa distribuição gaussiana. euanto
maior o grau de afastamento entre os valores percentuais de cada material analisado para as

20 combinações de três bandas maior a distinção entre eles na composição colorida entre as

três bandas. Os melhores resultados obtidas para as 20 combinações das seis bandas do

Landsat 5-TM (l-5 e 7) para distinção de todos as litologias analisadas por espectrometria

foram os conjuntos 1-3-5, 1-2-5,1-3-j e 2-3-5. os conjuntos l-2-3 e 2-3-4, freqüentemente

empregados nos trabalhos de mapeamento geológico por envolverem as bandas no Mr{IR,

mostraram os piores resultados na distinção das litologias, sendo os demais conjuntos úteis
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para comparações específicas envolvendo até três litologias, conforme as maiores diferenças

entre os índices.

Os diagramas de dispersão comparativos para as categorias A e B foram

apresentados nas Fig. 5.15a e 5.15b, respectivamente, de acordo com os resultados expressos

na Tab. 5.2. Estes diagramas indicam a habilidade dos 20 conjuntos de trios de bandas na

distinção entre as litologias, agrupando-as em categorias segundo as proporções de minerais

máficos e felsicos. Para a categoria A, o diagrama (Fig. 5.15a) mostra a difìculdade de

distinção das litologias individualmente. os melhores conjuntos, ou seja aqueles onde a

maioria das litologias analisados estão individualízadas, foram 1-2-5, l-3-s, l-2-7 e 2-3-7,

com afastamentos variando de 3o/o a 40%. Nos demais conjuntos de bandas ocorre

sobreposição entre as litologias, sobretudo entre caxexa, Japi e Algodão, evidenciando a

proximidade mineralógica e geoquimica destes granrtóides. Entretanto, a distinção entre os

granitóides alcalinos, o ortognaisse do embasamento e Pocinhos pode ser obtida sutilmente

nosconjuntos2-3-4,3-4-5,1-4-7,2-4-7e3-4-T.NodiagramaparaacategoriaB(Fig 5l5b)
os conjuntos 1-5-i , 2-4-5, 2-5-7 , 3-4-5, 3-4-7 e 3-5-7 foram os mais distintivos para todas as

litologias analisadas, com variações entre 5 %o e 40 %. As litologias com maiores

sobreposições e semelhanças na assinatura espectrais são Pocinhos e o paragnaisse, cuja

melhor distinção pode ser obtida nos conjuntos l-S-7,2-5-j e 3-5-7.

Os quatro melhores conjuntos na distinção entre a totaüdade das litologias (1-2-5,

l-3-5, 1-3-7 e2-3-5) foram combinados dois a dois num diagrama de dispersão 2-D (Fig.

5. l6), de forma a evidenciar o grau de dispersão entre as litologias submetidos ao tratamento

de apenas duas das quatro melhores combinações possiveis. os diagramas da Fig,5.16

mostram que nas combinações l-2-512-3-5, l-3-512-3-5 e l-3-712-3-5 as litologias foram

diferenciados em três grupos: (a) o micaxisto; (b) o grupo formado pelos granitóides

alcalinos (Japi, Algodão e caxexa); e (d) o grupo formado pelas demais litologias (Jandaira,

ccG, paragnaisse, Pocinhos e ortognaisse do embasamento), Desta forma, o emprego desses

conjuntos permite apenas a distinção entre os grupos, ocorrendo freqüentes sobreposições

entre os granitóides de caxexa e Japi, e entre Pocinhos e o ortognaisse. o evidente

alinhamento entre os pontos nos diagramas, com inclinação próxima a 45o, marca a forte

correlação entre as bandas empregadas. A dispersão é mais acentuada para as combinações

I -2-51 I -3-5 e 1-2-5ll-3-7 , onde não ocorre nem mesmo alinhamentos entre os pontos,
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Tabela 5.2 - Valores estatísticos das dispersões nos 20 conjuntos de trios de bandas TM
calculados conforme as respostas espectrais das litologias do Setor Extremo Nordeste da

Província Borborema.

Tfvlt23
TM234
TM345
TM457
TM235
TM125
TM135
TM145
Tî{i 1 47
Th/l 157
Tî{i245
Tl\/'247
TMz 57
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Figura 5.16 - Diagrama de dispersão 2-D comparativo dos quatro melhores
conjuntos de trios de bandas TM (l-2-5, l-3-5, l-3-7 e 2-3-5) combinados dois
a dois, prira o conjunto de litologias do Setor Extremo Nordeste da Província
Borborema que tiveram a respostas espectrais analisadas.
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tratando-se, portanto, dos conjuntos de bandas combinados dois a dois de melhor

desempenho na distinção entre a totalidade das litologias. Nesses diagramas ficaram

evidentes as similaridades petrográficas e geoquímicas entre os granitóides de Caxexa, Japi

e Algodão, principalmente entre Japi e Caxexa, que aparecem quase sempre sobrepostos ou

muito próximos em todos os diagramas, indicando a dificuldade de distinção baseada nos

conjuntos de bandas. Entre todas as amostras analisadas, o micaxisto constitui a litologia de

mais fácil distinção nas combinações de bandas.

Entretanto, o principal problema na aplicação de métodos puramente estatísticos é

que eles ignoram a distinção entre variações geologicamente significantes, como diferenças

de cores nas/entre as unidades litológicas, e os fatores não-geológicos, como as variações

topográficas e as sombras nas superficies com valores alto ou baixo de albedo (Rothery

1987b) Assim, na priúica, a melhor decjsão é aquela tomada pelo intérprete após inspeção

visual do trio de bandas combinadas num sistema de cores (6 permutações possÍveis em

RGB), considerando as principais feições espectrais diagnósticas dos materiais alvos em

cada banda do Landsat 5-TM, e usando para isso um sistema de processamento de imagens

bastante interativo que favoreça a velocidade do processamento.

O método estatístico comparativo aplicado, baseado nas formas e posição das

bandas de absorção das assinaturas espectrais, permitiu a seleção dos conjuntos de bandas

com melhores desempenhos na caracterização individualizada e na discriminação de grupos

entre as categorias de litologias. Desta fonna, a partir desse pressuposto estatístico, esses

conjuntos de bandas com melhores desempenhos foram empregadas na incrementação do

mapeamento geológico da região entre Barra de Santa Rosa-Campina Grande. Este

procedimento teve o intuito de facilitar a seleção dos conjuntos de bandas empregadas nos

processamentos digitais, confirmando ou não a validade dos tratamento estatísticos para

áreas de maior abrangência espacial,

5.6 - Processametrto Digital de Imagens do Landsat S-TM

Nos trabalhos envolvendo a aplicação das bandas do Landsat 5-TM no

mapeamento geológico em terrenos áridos, semi-áridos e temperados, diversos autores

propuseram procedimentos básicos de escolha do melhor subconjunto de imagens, adotados

em função de fatores como: (a) a habilidade na discriminação de diferentes unidades da
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paisagem, correlacionáveis às unidades geológicas; (b) o realce das estruturas geológicas

correspondentes às fases tectônicas distintas; (c) a identificação e discriminação entre

diferentes tipos de cobertura vegetal e ocupação do solo (florestas, solos expostos, culturas,

etc.); (d) a obtenção de excelente resolução espacial nas imagens resultantes. As melhores

opções assinaladas para a discriminação litológica foram resumidas:

¡ Composições em RGB: 742 (l,oughlín & Tawfiq 1985);754 (Rothery 1987a,

Drury & Hunt 1989); 145 e 147 (Davis & Berlin 1989); 4/2 417 5/7 (Drury & Hunt 1989);

514 715 e uma das razões 211,311,411,412 ou 3/2 (Davis & Berlin 1989); segunda PC

resultante das razões 413 e 517, razão 514 e resultante de [+3+5+7] (Glikson & Creasey

1995);7 52 na discriminação de alterações argilosas e femrginosas,

o Método de Decorrelação: transformação do trio de bandas 754 combinadas em

RGB (Abrams et al. 1988, Qari l99l);

¡ Método de APC: três primeiras componentes das seis bandas no visível-

infravermelho combinadas em RGB (Qari 1991); três componentes de 147 em RGB (Davis

& Berlin 1989).

5.6.1 - Interpretøção Visual døs Composições Colorídøs em RGB

Os principais conjuntos de trios de bandas do Landsat 5-TM, destacados nos

métodos estatísticos, foram dispostos em composições coloridas no sistema RGB,

apresentados segundo a seqüência como foram dispostos nos canais R-G-B. As imagens

foram submetidas às modificações de contrastes dos histogramas, de forma a aperfeiçoar a

distinção visual de diferentes aspectos na imagem resultante. Os métodos empregados

envolveram transformações lineares (Aumento Linear de Contraste) e nãoJineares

(Gaussiana, Logarítmica, Equalização) correntes no Eft-Mapper v,5,2, aplícadas para o

realce da dinâmica visual de cada banda individualmente.

o Composição 5-2-l:

A Fig. 5. 17 apresenta a composição em RGB das bandas 5-2-1 do Landsat 5-TM.

A imagem resultante propiciou uma excelente discriminação das principais litologias

presentes na ârea, como sugere a interpretação visual dos aspectos geológicos decorrentes

(Fig 5 l8). Algumas das litologias da região de Barra de Santa Rosa-Campina Grande que

tiveram os espectros de reflectância analisados, foram diferenciados entre si e dos demais

terrenos que compõem a ¿|rea de estudo. Os ortognaisses migmatiticos da porção NW da
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Figura 5.18 - Arcabouço geológico da região entre
Barra de Santa Rosa e Campina Grande (PB) realizado
a partir da integração das fotoínterpretações das
imagens obtidas nos tratamentos das bandas do
Landsat s-TM por filragenrs di¡ecionais a
composigões coloridas das combinações em RGB,
IHS, APC's, Razões de Bandas e HRGB. As
estratégiâs de fiatarnentos e as fotoanálises das
imagens eståo discutidas no texto, Abreviaturas:
ZCRP = Zona de Cisalhamento Rønlgio-Pooinhos,
ZCCG = Zona de Cisalhamento Campina Grande,
ZCCB = Zona de Cisolhamento Guarabira.
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área, embasamento da faixa de matassedimentos de Barra de Santa Rosa, mostraram cores

entre o vermelho e vermelho-acastanhado devido ao elevado albedo produzido pela

predominância de minerais félsicos, a alta reflectância dos íons Fe3* centrada em 1,6 pm,

dos óxidos de ferro na banda 3 e à intensa banda de absorção por transição eletrônica dos

íons Fe2*-Fe3* no VIS (bandas I e 2), Os micaxistos de Barra de Santa Rosa apresentaram

colorações variando entre marrom-amarelado e marrom-averrnelhado, respectivamente em

função do aumento do grau metamórfico (fácies xisto-verde a granulito com migmatização),

conforme o surgimento de piroxênios e o aumento no volume de magnetita nos paragnaisses

granulíticos e metapelitos migmatíticos da porção central da faixa (ZCRP). As suítes

alcalinas de Algodão e Caxexa. mostraram cores análogas variando entre róseo-

esbranquiçado e branco-azulado decorrentes da predominância de mínerais felsicos (quartzo

e feldspatos parcialmente alterados para argilo-minerais), dos picos dos minerais de argila

que elevam o albedo na banda 5 e no VlS, do ápice de reflectância em torno de 1,6 ¡rm do

Fe3* de alteração e das bandas de absorção no VIS devido às transições eletrônicas dos ions

Fe3*-Fe2*, comuns nos minerais máficos. O granitóide de Pocinhos mostrou coloração

amarelo-esbranquiçada (quase branco), homogeneamente distribuída, que defrne a

predominância dos feldspatos parcialmente substituidos por argilo-minerais, como indicam

as características de albedo elevado na banda 5 e alta reflectância nas bandas I e 2, relativo

as feições de absorção das transferências Fe2*-Fe3'e do campo dos cristais do Fe2* no VIS,

comuns aos minerais máficos. O granitóide é interceptado por estreitas faixas marrom-

avermelhadas marcando zonas de cisalhamento de direção NE oríginadas da distribuição em

splay do sistema ZCRP-ZCCG. A coloração marom-avennelhada nessas faixas indica

aumento nos teores de íons ferro, provavelmente devido ao aumento nos teores de magnetita

e/ou limonita, dos argilo-minerais e da cominuição dos grãos freqüentes nas zonas de

cisalhamento, O CCG apresentou cores entre magenta-escuro e azul-escuro decorrentes do

baixo albedo, da associação entre a maior reflectância dos minerais máficos com OH na

faixa do VIS e aqueles ricos em óxidos de ferro na banda 5.

A interpretação visual da Fig. 5.17 favoreceu ainda a caracterização geológica

das demais porções do terreno, das quais não se dispõe de informações espectrais. As

unidades de paisagem, delimiødas na interpretação visual das imagens, foram confirmadas

pelos dados de campo e serviram até mesmo como mapa-guia. De maneira geral, os terrenos
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do embasamento puderam ser discriminados entre áreas de coloração vermelho a vermelho-

amarelado, caractertzadas por ortognaisses migmatíticos de composição tonalltica a

granodiorítica, predominantes na porção a N-NW da cidade de Campina Grande, limitada

pela ZCCG e ZCGB (zonas de cisalhamento de Campina Grande e Guarabira), e áreas

verde-azuladas a verde-amareladas compostas por granada-biotiø-hornblenda gnaisses

bandados e migmatíticos que ocupam a porção S-SE da área. Duas faixas de coloração

cínza-azulado compostas por micaxistos migmatiticos foram destacadas na região de Alagoa

Grande, formando vales alongados e constituidos por regolito (espessura > 3 m) e solo

marrom escuro. Estas faixas estão envolvidas pela ZCGB e intercaladas aos granitóides e

ortognaisses milonitizados do embasamento formando serras que delimitam os vales. A

estreita faixa de micaxistos dispostas ao longo da ZCP (zona de cisalhamento Pirpirituba)

destacou-se pela coloração variando entre marrom-azulado e marrom-averrnelhado e textura

semelhante àquela das faixas de Alagoa Grande. O granitóide de Queimadas, a SSE de

Campina Grande, apresentou cores variando entre róseo e róseo-amarelado controladas pelas

bandas 5 e 2, que caracterizam a predominância de minerais félsicos definidos pelo albedo e

ápices de reflectåncia do Fe3*, que freqüentemente acompanham os minerais hidroxilados de

alteração. A forma sigmoidal e estirada do corpo segue a terminação EW-NE do sistema de

zonas de cisalhamento do lineamento Patos-Campina Grande, Trata-se de um granitóide

cinza rosado predominantemente porfrritico de natureza monzogranítica a granodiorítica

(tipo ltaporanga), com fabric ora preferencialmente PFC, definido pela orientação dos

fenocristais de feldspatos em fluxo viscoso, ora SPD em faixas miloniticas e nas bordas do

plúton, com cominuição dos grãos e critérios cinemáticos dextrais,

A Fig. 5.17 permitiu a caracterização do granitóide de Areia, que compõe a Serra

do Jacu entre as cidades de Areia e Guarabira, de aspecto sigmoidal rotacionado entre a ZCP

dextral e a ZCGB de caráter sinistral. Trata-se de granitóide mesocrático a leucocrático de

coloração cinza claro a cinz.a rosado, granulação média a grosseira, de textura

microporftritica a porfirítica e composição grmitica a granodiorítica. Freqüentemente,

apresenta fabric PFC, dada pela orientação dos fenocristais de K-feldspato e das fases

máficas, evoluindo para o tipo SPD, marcada pelas caudas de recristalização dos feldspatos e

pelos grãos de quartzo e máficos estirados e, com cinemática dextral indicada pelas

estruturas S-C e C', e porfiroclastos assimétricos rotacionados, O granitóide mostrou
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coloração cinza escura a cinza azulado na Fig. 5.17, com intercalações vermelho escuro a

rosado, provavelmente devido às proporções de feldspatos parcialmente substituídos por

argilo-minerais e minerais máficos como anfibólio e biotita presentes na matriz.

A avaliação integrada dos critérios morfológicos e texturais dos terrenos, aliados

às colorações assumidas pelas unidades geológicas, possibilitaram a caracterização dos

aspectos deformacionais da ërea, marcada pela terminação em splay do lineamento Patos,

desdobrado no sistema formado pela ZCRP, e as subsidiárias ZCP e ZCCC (zonas de

cisalhamento Pirpirituba e Cacerengo), e pelas ZCCG e ZCGB (zona de cisalhamento

Guarabira), Nos corredores de mais alto strain das zonas de cisalhamento de direção geral

EW e NE" tanto as principais como as secundárias, os lineamentos constituem sistemas

extensos e densos, de aspecto intensamente ramificado nas terminações, marcadores da

foliação mjlonítica de mergulho mediano a forte. O traçado anastomosado da deformação

dúctil e a forma sigmoidal assimétrica rotacionada e/ou estirada dos plútons granitóides,

intrusivos nas zonas de cisalhamento, permitiram a determinação do principal caráter

cinemático das zonas de cisalhamento, confrrmado pelas informâções de campo. Um padrão

de extensas zonas de falhas com direção geral EW e NW interceptam a área condicionando

preferencialmente as drenagens secundárias, como mostram os lineamentos de geometria

linear a curvilinear e localização espacial bem definida. Um conjunto de lineamentos de

mesmo estilo e direção geral EW a NE, reciprocamente gradacionais com os lineamentos

marcadores da deformação dúctil, provavelmente decorrentes de reativações nos ambientes

dúctil-frágil e fiágil, condicionam as principais drenagens primárias da região.

oComposição 5-3-l:

A composição 5-3-l mostra poucas variações quanto aos aspectos destacados pela

composição 5-2- 1 , destacando os mesmos elementos geológicos descritos anteriormente.

Entretânto, a substituição da banda 2 pela banda 3 em G produziu maior contraste no matiz e

na saturação das cores, em função da alta reflectância dos óxidos de ferro na banda 3,

favorecendo a maior distinção entre varrações sutis nos atributos espectrais das unidades de

paisagem. Por esse motivo, as áreas de Barra de Santa Rosa e Japi foram selecionadas para

maior detalhamento (Fig. 5.19 e 5.21 , respectivamente), onde foram coletadas as amostras

para análise dos espectros. As Fig. 5.20 mostra a interpretação visual da imagem da região

de Barra de Santa Rosa destacando a geometria da deformação e as
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Figure 5.19 - Imagem da composiçito colorida das bandas 5-3-l do Landsat s-TM
combinadas em RGB paxa a porção central da Faixa de Metassedimentos de Barra
de SantaRosa e daznnade cisalhamento Remlgio-Pocinhos
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Figura 5.20 - Arcabouço geológico rnterpretado vrsualmente a partir da imagem colorida das

bandas 5-3-l do Landsat 5-TM comburadas em RGB da Figura 5.19. para a porção central da
faixa de ¡rietassedimentos de Barra de Santa Rosa e da zona de cisalhamento Remlgio-Pocinhos.
Abreviaturas: GA = Granitóide Algodão, GP = Granitóide Pocinhos.
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principais características das unidades geológicas. Na extremidade NE do mapa ocorrem os

ortognaisses migmatíticos do embasamento com coloração vermelho a marrom-avermelhado

e rugosidade média, distinto da faixa de micaxistos a SW em contâto pelas zonas de

ultamilonitos tangenciais de mergulho para SE. Para a faixa de micaxistos, a variação na

coloração de amarelo a amarelo-avermelhado para vermelho a vermelho-amarronzado

acompanha o aumento no grau metamórfico do fácies xisto verde/anfibolito baixo, nas áreas

a NW do granitóide de Algodão, para anfibolito alto/granulito com migmatização, nas áreas

do corredor central da ZCRP, como mostra a Fig. 6.1. Nas áreas de micaxistos com baixo

grau metamórfico, os aspectos morfológicos mostram uma organização mal definida em

função do domínio extensional marcado por zonas de cisalhamento tangenciais, e portanto

de expressão irregular na superficie topográfica, enquanto no corredor central com alto

ângulo da ZCRP foi possível individualizar os cavalos transcorrentes formados por fatias de

gnaisses e micaxistos, justapostas por faixas miloníticas dextrais, onde o alto strain

desenvolve uma foliação milonitica (S3/C3) responsável pela densidade e extensão do

sistema de lineamentos que a representa. O granitóide de Algodão mostrou-se estruturado

em antiforme isoclinal com coloração cinza claro a cinza-rosado, acompanhado por diversos

sheets alcalinos, estirados e boudinados ao longo da ZCRP. No núc1eo do granitóide a

coloração vermelho escuro que caracteriza esta área, diferenciada das rochas alcalinas do

corpo principal e dos sfteels, indica a ocorrência de ortognaisses bandados granodioríticos a

tonaliticos e augen gnaisses (Trindade 1995). O granitóide Pocinhos, com tipica coloração

amarelo-esbranquiçado (quase branco) a amarelo-rosado, ocupa a região SE da Fig. 5.19,

mostrando blocos boudinados, estirados e as bordas parcialmente afetadas pela ZCRP.

A Fig. 5.21 envolve a terminação norte-nordeste da faixa de micaxistos de Barra

de Santa Rosa de coloração amarelo-avermelhado que caracteÍizam as condições de baixo a

médio grau metamórfico, com as zonas de cisalhamento tangenciais definindo os limites

com os terrenos gnáissicos do embasamento. O arcabouço geológico interpretado a partir da

imagem foi apresentado na Frg. 5.22. Os terrenos gnáissicos do embasamento apresentaram

características de coloração, aspectos texturais e morfológicos que permitiram a

diferenciação entre duas áreas, conforme os dados de campo e as sugestões de Dantas

(1997\. Na porção SW da ¿i'rea, a SW da ZCJ (zona de cisalhamento Japi) e envolvendo a

faixa de micaxistos de Barra de Santa Rosa, os terrenos apresentaram coloração vermelho a
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marrom-averrnelhado e aspectos texturais típrcos dos biotita-homblenda-ortognaisses

graníticos a tonalíticos. O restante dos terrenos gnáissicos, envolvendo os granitóides de Japi

e Monte das Gameleiras, mostraram coloração amarelho-avermelhado a róseo-amarelado,

textura fina e grau de dissecação médio a alto, onde predominam biotita gnaisses

trondhjemÍticos parcialmente migmatizados (Terreno Serrinha-Pedro Velho, Dantas 1997).

O plúton de Japi ocorre sob forma en cornue controlado pela zona de

cisalhamento sinistral daZCJ, com coloração vermelho a róseo delimitando a suíte principal

de monzo- a sienogranitos com afinidades alcalinas, e a coloração amarelo avermelhada

definindo a suíte básica-intermediária, composta principalmente por termos monzoníticos

com biotita e anfibólio, e gabros-noritos tendo forsterita + augita-ferroaugita + hiperstênio

como máficos dominantes (Hollanda 1996) O corpo alcalino principal de forma elipsoidal

mostra um arranjo anelar concêntrico da morfologia, acompanhando o fabric tectônico (sL

ou S>L), em contato a sudoeste com o corpo básico-intermediário de morfologia mais plana.

Para sudeste outro corpo básico-intermediário constitui a calda do plúton, ladeado por sheets

de microgranitos granod ioríticos. contiguo ao plúton de Japi, um extenso sistema de

lineamentos de largura e densidade variável, assinalado pela morfologia de cristas, delimita a

zcJ que envolve rochas do embasamento e granitóides com foliação (s3/c3) de mergulho

médio a forte, aliada a uma lineação de estiramento de baixo rake. AZCJ foi definida como

uma estrutura de cinemática transtracional sinistral cujo caráter extensional, conjugado às

zonas de cisalhamento ESE-v/Nw dextrais, favoreceria a abertura de espaço para a

ascenção e alojamento do plúton de Japi (Jardim de Sá 1994, Hollanda 1996) o granitóide

de Monte das Gameleiras, composto predominantemente por monzo- a sienogranitos

porfiriticos com enclaves dioríticos sin-magmáticos (Galindo 1982, 1984), ocorre na porção

NNE da Fig. 5.21, mostrando coloração rósea-avermelhada e estruturação morfológica semi-

circular concêntrica, limitado na borda NW pela zona de cisalhamento dextral de São José

do campestre (zcsJc) conjugada à zcJ, como indica a assimetria nos lineamentos. uma

grande área do plúton está encoberta por nuvens. O granitóide de Caxexa de coloração cinza

claro a cinza-rosado, semelhante ao granitóide de Algodão, foi definido numa forma estirada

diferente daquela apresentada nos mapas geológicos prévios.

Os principais sistemas de lineamentos detectados controlam cristas orientadas e

correspondem à deformação dúctil D3, caracterizada por condições de strain heterogêneo
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que condicionam a penetratividade e a intensidade do fabric S3/L"3 (foliações/lineações) em

diferentes setores da área (Fig. 5.22). A heterogeneidadenofabric e distribuição do strain

D3 é evidente no setor a NE do granitóide de Caxexa, marcado pelo dobramento da foliação

pré-D3 (s2 ou Sl//s2) e tendo a foliação s3 como plano axial. Em locais sob condicões de

alto slrain (fabric mllonitico, S¡/C¡), os lineamentos são assimétricos, extensos e adensados,

descrevendo as zonas de cisalhamento transcoffentes e seus caracteres cinemáticos, como a

zcJ e zcsJC, ambas aparentemente conjugadas (ou en relais) e integradas num único

sistema de trend geral NW-EW. A sul do granitóide de Gameleiras, este sistema inflete para

NE integrando-se ao sistema de zonas de cisalhamento dextrais que corïespondem às

ramificações da ZCRP. As principais zonas de falhas estão expressas como lineamentos

bem definidos, espaçados e transversais aos trends principais das estruturas dúcteis,

principalmente nas direções NW-WEW, subordinadamente NE e NS.

oComposições 7-5-2 e 7 -5-3:

A composição 7 -5-2 favoreceu a discriminação dos principais elementos

geológicos, sobretudo das unidades correlatas aos espectros dos materiais da categoria B

(granitóide Jandaíra, ccG, metapelitos e paragnaisses migmatíticos), como mostra a Fig.

5 23. A análise combinada com a composição 7-5-3 (Fig. 5.24) permitiu enfatizar as feições

geológicas da área que engloba parcialmente a faixa de micaxistos de Barra de Santa Rosa e

seu embasamento (Fig, 5.25), os granitóides caxexa e pocinhos e a ZCRp, conduzindo a

confecção do mapa da Fig. 5.26. A substituíção pela banda 3 ampliou o contraste entre os

matizes e ressaltou os aspectos morfológicos da imagem, favorecendo a detecção das

unidades de pouco destaque na composição 7-5-2, além da geometria anastomosada da

ZCRP com os cavalos de baixo strailr justapostos a zonas miloníticas subverticalizadas,

definidas pelo adensamento do sistema de lineamentos em faixas de cores verde a verde

azulados, Os ortognaisses do embasamento da faixa de micaxistos de Barra de Santa Rosa

mostraram cores entre o amarelo e o verde claro, devido à disposição da banda 5 em G,

indicando elevado albedo e a alta reflectância dos argilo-minerais, controlados pela

predominância de minerais félsicos, e a contribuição dos minerais máficos na banda 7 em R.

Nos demais setores dos terrenos do embasamento, em que predominam granada-biotita-

homblenda gnaisses migmatíticos bandados, a coloração varia entre azul escuro e verde

azulado, condizente com o predomínio de minerais máficos com absorções intensas e baixa
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Figura 5.23 -Imagem da composição colorida das banda s 7-5-2do Landsat 5-
TM combinadas em RGB. O mapa indica a localização da cidade de Campina
GrandeÆB marQada por CG.
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Figura 5.24 - Imagem da composição colorida das bandas 7-5-3 do Landsat 5-

TM cornbinadas em RGB. O mapa indica a localização da cidade de Campina

Grande/PB marcada por CG.
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reflectância na banda 7, e às altas reflectâncias dos minera¡s hidroxilados no VIS e por vezes

na banda 5. A faixa de micaxistos de Barra de Santa Rosa mostrou colorações variando entre

amarelo esverdeado e marrom amarelado decorrente do controle dos Íons do ferro e OH na

biotita e clorita, além do elevado albedo do quartzo na banda 5. Nas faixas de

metassedimentos granulitizados e/ou migmatizados as cores variaram de manom amarelado

a marrom, como indica a Fig. 5.24, marcando o predomínio dos máficos (anfibólios,

piroxênios, biotita e magnetita)" e consequente aumento nas transferências de carga dos íons

Fezn € Fe3n no VIS. As faixas de metapelitos migmatíticos da região de Alagoa Grande e da

ZCP apresentaram coloração azul escuro provavelmente devido aos argilo-minerais e

minerais máficos, inclusivo no solo espesso e regolito que recobrem a área, com absorção na

banda 7 e reflectância relativamente elevada no VIS,

Nas composições 7-5-2 e 7-5-3, as cores amarelo claro a amarelo rosado do

granitóide de Algodão não é distintrva de outras áreas na faixa de mjcaxistos de Barra de

Santa Rosa Entretânto, o aspecto morfológico de antiforme boudinado foi acentuado na

composicão 7-5-3 (Fig. 5,24) permitindo a delimitação do plúton, O granitóide de Pocinhos

mostrou a típica coloração amarelo claro devido à predominância de minerais félsicos com

Fe3t de albedo elevado na banda 5. A Fig. 5.25 salientou o sistema de lineamentos de

direção NNE que intercepta o batólito marcado por faixas na cor verde azulado" decorrente

do aumento na proporção de óxidos de ferro e minerais hidroxilados, correspondentes às

zonas de cisalhamento dextrais.

Nas Fig. 5 23 e 5.24, o granitóide de Areia e o CCG apresentaram colorações

azul escuro a megenta escuro que caracterizam rochas com predominância de minerais

máficos e óxidos de ferro, com as típicas alterações para minerais hidroxilados. O granitóide

porfrrítico de Queimadas apresentou cor amarela definindo a geometria sigmoidal estirada e

boudinada do plúton, em razão do realce na banda 5 dos minerais felsicos, freqüentemente

alterados, e aos óxidos de ferro que são definidos pela rampa de reflectância do Fe3t na

banda 2.
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Figura 5.25 - Imagem da composição colorida das bandas 7-5-2 do Landsat 5-

TM combinadas em RGB para a região da faixa de metassedimentos de Bana de

Santa Rosa, zona de cisalhamento Remígio-Pocinhos e o granitóide Pocinhos.
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Figura 5.26 - Arcabouço geológico interpretado risualmente a partir da imagem colorida das bandas ?-5-2

do Landsat 5-TM combirudas em RGB da Figura 5.25, para a região da faixa de metassedinenlos de Barra

de Sanu Rosa, zona de crsalhamento Remigio-Pocrnhos e o granitóide Pocmlros. I lqçnliz¿çilo de algumas

amostras enpregadas ru espectrometna de reflectância foram destacadas pela simbologia ffie
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5.6.2 - I nteryretação Visual das Princìpaìs Componentes Combinødas em RGB

Diversos trabalhos destacaram o uso das três primeiras imagens resultantes do

processamento por APC no realce de feições diagnósticas e na compressão das informações

das imagens digitais (Taylor 1974, Marembeck et al. 1977, Blodget et al. 1978, Soha &

Schwartz 1978, Richards 1984). Este método foi baseado nas definições paramétricas de

análise por auto-vetores e matrizes de variância e covariância (Swain & Davis 1978), onde

as interpretações dos resultados são complexas, uma vez que os valores de ponderação dos

vetores podem ter mais de um significado (Mausel et al. 1990). A combinação das três PC's

no sistema RGB permite a análise da maior quantídade de informações contidas na cena ou

subcena. Entretanto, apesar da eficiência comprovada deste método, o fato de transformar as

variáveis intercorrelacionadas originais num sistema de referência de variáveis não-

correlacionadas tende a complicar a aplicação adequada de experiências prévias sobre a

conelação entre as cores da superficie e das imagens (Sheffield 1985, Fung 1987, Chavez &.

Kwarteng 1989) Assim, os métodos paramétricos não são efetivos para a avaliação de

conjuntos de bandas, exigindo nos procedimentos de análise a combinação com métodos

não-paramétricos, como o processo de interpretação visual (Skidmore & Tumer 1988,

Conese & Maselli 1993).

O cálculo das PC's para a ëtrea de Barra de Santa Rosa-Campina Grande foi

efetuado com base nas seis bandas espectrais do Landsat 5-TM (bandas 1-5 e 7), conforme

as informações estatística listadas no Anexo 3. As Tab. A3.2 e A3.3 mostram as correlações

lineares e a covariâncla entre as bandas, enquanto as Tab.43.4 e 43.5 apresentam os pesos

dos auto-valores e auto-vetores usados nas transformações dos dados brutos das imagens em

PC's, As três primeiras PC's perlazem 96,5 % da variância (Tab A3 I ). A primeira principal

componente (PC I ) é composta pelos valores positivos das seis bandas, com '71,03 o/o da

variância dos dados brutos, contendo mais informações das faixas MIR (bandas 5 e 7) e NIR

(banda 4) do EEM, A segunda principal componente (PC2) recebe mais informações dos

domínios VIS (bandas I e 3) e MIR (banda 7), enquanto a terceira principal componente

(PC3) contém dominantemente informações do VIS (bandas 1, 2 e 3) e NIR (banda 4).

Portanto, as três primeiras PC's representam o resultado da compressão da totalidade do

conteúdo espectral das imagens, enquanto as demais componentes participam com apenas

2,9 Yo da variância e não foram usadas nas análises. Desta forma, as principais feições
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geológicas e aspectos diagnósticas estão contidas nas três primeiras PC's. Geralmente, o

albedo é o responsável pela forte correlação entre as bandas multiespectrais no NIR e MIR,

que nos cálculos de PC's está concentrado na PCL As rochas com predominâncla de

minerais félsicos e óxidos de ferro controlam os altos valores de DN. A PC2 descreve

diferenças entre as bandas do VIS e do MIR, onde materiais com alta reflectância no VIS

(p.ex. minerais hidroxilados, quartzo) terão altos valores de DN (pixels claros) e aqueles

com alta reflectância no MIR (p.ex. óxidos de feno) corresponderão aos pixels escuros da

imagem. Alguns minerais hidroxilados podem assumir pixels escuros na PC2, em função da

contribuição negativa da banda 5 e positiva da banda 7, pois os íons OH apresentam alta

reflectância na banda 5 e absorções (baixa reflectância) na banda 7. A conelação negativa

das bandas 5 e 7 na PC3 permite a distinção entre os materiais ricos em óxidos de feno

daqueles hidroxilados, beneficiando o destaque dos terrenos alterados hìdrotermalmente,

apesar de representar apenas 7 ,02 o/o da varìància dos dados brutos numa imagem com baixo

contraste e ruidosa.

A Fig. 5.27 apresenta a composição das PC1-PC2-PC3 em RGB. A análise e

extração das informações geológicas foram mais eficientes que nas PC's isoladas, sobretudo

pelo destaque às feições estruturais dos terrenos. A maioria das unidades geológicas e seus

contatos, descritos anteriormente, foram bem defrnidas por cores mutuamente distinguíveis.

Os biotita ortognaisses da porção extremo NW da área apresentaram cores entre o verde e o

amarelo limão indistintos da faixa de micaxistos de Barra de Santa Rosa. Entretanto, os

terrenos na porção a N-NW de Campina Grande, onde predominam ortognaisses tonalíticos

a granodioríticos migmatizados, mostraram cores amarelo e rósea avermelhada intercaladas

conforme as foliações dofabric D3, Para S-SE de Camprna Grande, limitados pelaZCCG e

ZCGB, as áreas onde prevalecem granada-biotita-hornblenda gnaisses migmatiticos

bandados apresentaram cores variando entre violeta pálido e amarelo claro a amarelo

esverdeado. Os micaxistos de Barra de Santa Rosa mostraram cores amarelo a verde

distribuídos indistintamente pela área de afloramento, sem relação com as variações na

magnitude do strain e no grau metamórfico. Os vales alongados formados pelas faixas de

metapelitos migmatíticos da região de Alagoa Grande mostraram coloração cinza escuro a

cinza esverdeado distinguiveis dos granitóides e ortognaisses envolvidas pela ZCGB de
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Figura 5.27 - Imagem da composição colorida das principais componentes
PCI-PC2-PC3 das seis bandas não-termais do Landsat 5-TM (bandas 1-5 e 7)
combinadas em RGB. O mapa indica a localização da cidade de Campina
GrandeÆB marcada por CG.
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coloração rósea escura. A fatia de micaxistos ao longo da zcP não apresentou cores

distintivas das rochas mi lon iticas associadas.

O plúton alcalino de Algodão mostrou cor rósea clara contrastante com a cor

verde escuro dos ortognaisses bandados, augen gnaisses e micaxistos no núcleo do

antiforme. O granitóide de Pocinhos apresentou cores rósea a amarelo distintas dos terrenos

circunjascentes, com a estruturação NE bem marcada pelas zonas de cisalhamento de

larguras variadas, que interceptam o plúton nas cores cinza esverdeada a púrpura. O CCG de

cores rósea escura a violeta teve os contatos bem salientados com os terrenos adjacentes,

constituídos por gnaisses migmatíticos milonitizados. O granitóide Queimadas tem a cor

amarela escura homogeneamente distribuída pela forma alongada do corpo. A forma

sigmoidal assimétrica do granitóide Areia foi bem delimitada pela contraste da coloração

cinza escuro com rósea, acompanhando a geometria circular concêntrica do plúton, com as

cores rósea e amarelo dos terrenos circunvizinhos.

5,6,3 - Inlerpretøção Vßual dqs Razões de Bandas Combinødas em RGB

As razões de bandas são tipicamente empregadas na supressão das variações de

brilho relacionados à topografia, reduzindo os efeitos do ângulo do zênite solar, e às

variações do tamanho dos grãos, enfatizando as tênues diferenças espectrais entre as

superficies. As bandas no numerador e denominador são em regra escolh.idas para expressar

diferenças de radiâncias nas bandas relacionadas às feições espectrais especificas (Tab 5.3).

Uma avaliação estatistica comparativa foi realizada para as principais razões de

bandas, baseada nos valores médios das assinaturas espectrais dos materiais analisados para

a região de Barra de Santa Rosa-Campina Grande (Tab 5 4) Os índices percentuais

(positivos ou negativos) são diretamente proporcionais ao grau de entropia das amostras

analisadas para cada razão de banda. Quanto maior a diferença entre os índices percentuais

numa razão de bandas, maior a propensão da razão de bandas na distição entre os materias.

A Fig. 5.28 mostra a correlação entre os materiais para cada razÁo de bandas, segundo os

valores da Tab. 5.4, indicando as melhores razões de bandas no caso especifico da região de

Barra de Santa Rosa-Campina Grande. Aquelas que propiciaram as melhores diferenciações

entre os materiais foram 514,311,4/2,4/7,5/3,'714 e 5/1 . No entanto" de acordo com as

sugestões de Macias (1995) e Glikson e Creasey (1995) para distinção entre rochas felsicas

e máficas, a razão 5/7 foi acrescentada ao conjunto, As 2l combinações dos trios de razões
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analisados: (a) Categoria "A" e (b) Categoria "B".
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de bandas em RGB foram visualmente examinadas e os melhores resultados foram obtidos

com as combinações 5l7l5l3l714 e 5/713111514 (Fig. 5.29) A razáo 714 permite a detecção de

áreas com coberturas de solos, enquanto a razÃo 3/l pode ter as correlações com os óxidos

de ferro mascaradas pelos altos valores de DN da vegetação verde. Em ambas as

composições, as áreas de elevada ação antrópica (cidades, povoados e estradas) assumiram

coloração azul. A combinação 5/71311|¡514 mostrou que o efeito da vegetação (3/l ) estri

restrito às áreas de culturas e algumas encostas.

Tsbela 5.3 - Razões de bandas do Landsat 5-TM comuns na discriminação
composicional de superfìcies (Drury & Hunt 1989, Macias 1995, Glikson &

995

RAZOES DE BANDAS APLICAÇOES
3/l Matenars com Oxidos de Ferro e Veeetacão
3/4 Rochas ys. Vesetacão

Materiais com Fe" ru. Materiais sern Fe'z'

4/3 Vesetacão Verde
4/7 Maleriais Arsilosos ì,.r. Fe

5ll Fe'- + Fe" l,s. Feliwe
s l3 Materiais com Oxidos de Ferro

/4 Materiais Argilosos r'.ç. Fe'-
5/7 Mâteriars A¡silosos e carbonáticos
7 /4 Materiars A¡gilosos e com Oúdos de Ferro
7ls Materiais Arsilosos vs. Não-areilosos

A combinação 5l7l5l3l714 possibílitou a caracterização das principais unidades

geológicas, de acordo com as proporções entre os minerais de argilas e nos óxidos de Fe2* e

Fe3*, minimizando o efeito da vegetação nas áreas com coberturas de solo. Nos terrenos do

embasamento, as áreas com predominância de ortognaisses migmatíticos mostraram cores

entre o verde claro e o ciano indicando a resposta combinada de materiars com óxidos de

feno (5/3) e produtos de alteração (7/4) Nas áreas dos granada-biotita-homblenda gnaisses

bandados a cor preodominante é amarela, destacando o domínio de minerais máficos e seus

produtos de alteração, evoluindo para áreas com tonalidade rósea a rósea violeta

relacionada, provavelmente, ao aumento da migmatização e/ou alteração. O CCG apresentou

as mesmas colorações desses gnaisses. Os micaxistos de Barra de Santa Rosa mostraram

cores variando entre azul e o az ul-esverdeado, indistintas nas faixas de alto grau

metamórfico e do granitóide Algodão. As faixas de micaxistos de Alagoa Grande e o
granitóide de Areia mostraram cores entre o marrom e o róseo, indicando a predominância

das respostas das argilas. No granitóide Pocinhos predominou a cor azul, com mistura de
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Figura 5.29 - Imagem da composição colorida das razões de bandas 517-513-714

combinadas em RGB. O mapa indica a localização da cidade de Campina
Grande/PB marcada por CG.
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áreas róseas, caracterizando as argilas e os óxidos de ferro, provenientes da alteração da

mineralogia primária da rocha, No granitóide Queimadas, predominou o ciano a azul

esverdeado, descrevendo a forma do corpo diferenciada do embasamento, indicando à

predominância de minerais félsicos e de argila.

5.6.4 - Interpretação Vìsual das Composições Colorídas em IHS e HRGB:

Os principais conceitos do IHS foram revisados por Carper et al. (1990), e as

transformações dos pixels das coordenadas RGB para as coordenadas IHS foram descritas

por Siegal e Gillespie (1980), e revisadas por Gillespie et al. (1986). A transformação

colorida em IHS é um procedimento padrão na análise de imagens para destaque de feições

geológicas (Daily 1983), no realce de cores em imagens altamente correlatas (Kaufrnann

1988), na combinação de dados multiespectrais de diferentes sistemâs imageadores (Carper

et al. 1990), dados geofisicos e geoquímicos (Baker & Henderson 1987 , Chavez et al. 1991 ,

Yésou er al. 1993b).

A combinação das bandas espectrais adjacentes 5-4-3, respectivamente em IHS,

apresentou bom resultado na caracÍerização de algumas das principais unidades geológicas

descritas anteriormente (Fig. 5.30) Entretanto" a imagem não distingue os micaxistos de

Barra de Santa Rosa e os terrenos do embasamento a sul-sudoeste de Campina Grande,

ambas unidades em cores vermelho e alaranjado. Os demais terrenos gnáissico-migmatítícos

mostraram coloração azul claro a ciano, numa distribuição monótona, não permitindo

nenhum detalhamento, No granitóide Pocinhos dominaram cores fortes numa mistura entre

amarelo, verde e alaranjado. Os granitóides de Areia, Queimadas e o CCG não são

drstinguíveis dos terrenos do embasamento. A unifonnidade fastidiosa dos tons não

favoreceram a percepção do arranjo dos lineamentos. As cidades mostraram cores vermelho

a alaranjado bem destacadas do substrato.

Liu e Moore (1990) propuseram o método HRGB para eliminação das sombras e

na incorporação das informações espectrais contidas em nove bandas empregadas no

método, numa única imagem. No método, três imagens H são obtidas a partir de três

diferentes trios de bandas e depois combinadas em RGB. As cores na imagem HRGB estão

correlacionadas às formas das assinaturas espechais dos materiais nas bandas originais, não

distinguindo entre espectros com a mesma forma mas albedos diferentes. A imagem HRGB



Figura 5.30 - Imagem da composição colorida das bandas 5-4-3 do Landsat 5-
TM combinadas em IHS. O mapa indica a localização da cidade de Campina
Grande/PB marcada por CG.
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Figura 5.31 - Imagem da composição colorida em HRGB produzida pela

disposição das imagens Hue em RGB, derivadas das combinações em IHS dos
trios 7-5-2, 5-4-3 e 5-4-2. O mapa indica a localização da cidade de Campina
Grande/PB marcada por CG.
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resultante do conjunto 7 5215431542 apresentou bom resultado na diferenciação litológica da

região de Barra de Santa Rosa-Campina Grande (Fig 5.31). Nos terrenos do embasamento

foram diferenciadas as áreas com predomínio de ortognaisses em cores verde a marrom

esverdeado, dos gnaisses bandados em cores variando entre verde claro a rósea. Os

micaxistos de Barra de Santa Rosa assumiram cor rósea amarelada nas áreas de baixo a

médio grau metamórfiôo, até cores mârrom esverdeado nas áreas envolvidas pela ZCRP. As

faixas de micaxistos de Alagoa Grande também apresentaram cores marrom a manom

esverdeado, O granitóide Pocinhos mostrou cores azul e rósea para a ârea de maior

abrangência do corpo, com as zonas de cisalhamento que o interceptam em cores

semelhantes aos ortognaisses. No CCG, a mistura entre verde claro, amarelo e rósea

permitiu a diferenciação dos ganisses migmatíticos bandados do embasamento. A forma en

cornue do granítóide de Areia foi bem definida pela cor marrom, contrastante com o verde

claro do embasamento. O granitóide Queimadas apresentou cores verde claro e azul

misturadas. As áreas cultivadas mostraram cores verde ou azul, e as cidades e estradas cores

azul e verde escuro. Quando comparada à Fig 5 30 (HSI), a Fig. 5 3l favoreceu o melhor

contraste entre as unidades geológicas, com maior definição das áreas de ocorrências dos

granitóides e maior contraste no traçado dos lineamentos das áreas de alto strain,
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6 - METAMORFTSMO E DEFORMAçÃO

6.1 - Considerações lniciais

A Fig. 6.I apresenta o mapeamento regional esquemático do metamorfismo

neoproterozóico (M¡) relacionando às paragêneses sin- a tardi-D3 na Porção Extremo

Nordeste da Província Borborema, região dos maciços São José do Campestre e Caldas

Brandão (MSJC-MCB). Esse mapa envolve o setor centro-norte da Faixa Seridó e é

complementar ao mapa de distribuição das isógradas metamórficas proposto por Lima

(1992). A metodologia adotada considerou as condições metamórficas estimadas a partir das

relações entre as fases minerais no fabric do evento Brasiliano, com destaque para: (i) as

áreas constituidas por seqüências metapelíticas, pela ampla diversidade mìneralógica e

sensibilidade às variações nas condiçöes de pressão-temperatura (P-T) dessas rochas; (ii) as

áreas com evjdências de deformação sinanatética (fusão crustal), refletida na extensiva

migmatização e anatexia dos protólitos crustais, e (iii) as zonas de cisalhamento dúcteis

relacionadas ao principal evento termometar¡órfrco.

Na abordagem sistemática das condições P-T, essencial no reconhecimento dos

processos geodinâmicos atuantes no Brasiliano, foram avaliados aspectos referentes: (a) à

caracterização espacial do metamorfismo em relação aos plútons granitóides e principais

elementos estruturais brasilianos; (b) às relações texturais das paragêneses metamórficas,

que indicam o controle deformacional em micro-escala; (c) às evidências de segregaçào e

migração de fusões para as estruturas formadas pela deformação dos protólitos anisotrópicos

(p.ex. a migmatização e coleta de fundidos graníticos nas zonas de cisalhamento); (d) à

calibração termobarométrica (estimativas de P-T) das rochas granulíticas das ZCRP e

ZCCG.

A caracterização das condições metamórficas relacionadas aos eventos

deformacionais, com base na definição das paragêneses que controlam o fabric das rochas,

foi assunto amplamente descrito na literatura (Yardley 1989, Bell & Johnson 1989, 1992,

Barker 1990). Os aspectos cinemáticos do metamorfismo, como as combinações entre os

minerais constituintes da foliação ou lineação e dos porhroblastos, foram controlados

cronologicamente pela comparação com o fabric das rochas plutônicas nas imediações,

conforme metodologia adotada para a região (Archan¡o 1987, Jardim de Sá 1994) A
20s
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designação cronológica dos eventos metamórficos (Mr, Mz, M3) e as correlações com os

eventos seqüenciais de deformação (D¡, D2, D3) segue a nomenclatura amplamente

difundida nos estudos sobre a evolução pré-cambriana da região. As descrições das

paragêneses metamórficas foram adequadas ao conceito de fases progressivas e

retrogressivas (estruturas precoces, principais e tardias) num único episódio cinemático, de

distribuição espacial variada (strain partitioning) e por tsso nem sempre presentes e/ou

seqüentes nos afl oramentos.

6,2 - Condições Metamórficas dos Eventos Pré-Brasilianos

A obliteração dos elementos estruturais D¡ pelo intenso retrabalhamento dos

eventos deformacionais posteriores (D2 e D3) comumente inviabitiza a descrição das fases

metamórficas características do evento mais antigo Ml, Entretanto, nas regiões do

embasamento de atuação branda das deformações subseqùentes, foram descritas paragêneses

reliquiares acompanhando os ortognaisses , augen-gnaisses bandados e migmatitos, definido

pelo bandamento (S 1) freqtlentemente anastomosado, altemando níveis máficos e félsicos

com paragêneses de homblenda + biotita f granada e quartzo + plagioclásio,

respectivamente, O diagnóstico de 51 é facilitado nos afloramentos onde ocorre truncada por

diques de anfibolito pré-D2 foto 4.2,4.3a e 4.3b) Os freqüentes remobilizados felsicos de

composição tonalítica a granítica relacionados a este evento e, geralmente, subparalelizados

à 52, sugerem condições metamórficas de fácies anfibolito alto, com condições mínimas de

anatexia. Nos ortognarsses e migmatitos do núcleo arqueano foram descritas feições de

extensiva migmatização aliada à possiveis estruturas de deformação PFC nos remobilizados

alratéticos, comc¡ fenocrista.is rotacionados e recristalização de microclina, honlblenda e

plagioclásio. Estas evidências caracterizariam um eyento deformacional de alta temperatura

no Arqueano, responsável pela geração de migmatitos e pela desestabilização da biotita +

quartzo para geração de mjcroclina + granada dos remobilizados tonaliticos.

A distribuição regional do evento M2 está relacionada aos elementos

deformacionais da tectônica tangencial (nappes e zonas de cisalhamento tangenciais), com a

foliação 52 de baixo ângulo e subparalela ao acamamento e à superfìcie Sr (So//Sr//Sz, Foto

4.5), fieqüentemente obliterados pelo alto strain da fase D3 (Foto 6.1). Entretanto, nas áreas

de baixo strain D3 constata-se qu.e as estruturas do fabric D2 são penetrativas e intensas nos
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complexos gnáissico-migmatíticos do embasamento e nas faixas de metassedimentos. Nas

rochas do embasamento gnáissico-migmatítico a diferenciação metamórfica em M2 gerou

um bandamento migmatitico Sz definido por homblenda + biotita + plagioclásio (An>20),

caracterizando o fácies anfibolito como predominante nos ortognaisses bandados de

composição tonalítica a granítica, augen-gnaisses e diques anfiboliticos pré-D2, A presença

constante de remobilizados leucocráticos com texturas granoblásticas poligonais nos

feldspatos e mirmequitas no þbric 52 ratifìcam as condições do fácies anfibolito alto com

anatexia, Nos augen-gnaisses e ortognaisses são comuns nódulos de calciossilicáticas e

anfibolitos em paragênese granada + clinopiroxênis + plagioclásio (An>50), com texturas

em coroa de granada envolvendo o clinopiroxênio, sugestivas das condições iniciais do

facies granulito sob pressão intermedi¡i,ria a alta (Yardley 1989).

A paragênese M2 mais freqüente nos micaxistos é definida por micas + anfibólios

+ quartzo, associada a veios e remobilizados anatéticos no fabric 52. Em afloramentos de

baixos strain e grau metamórfico, como no sinforme de Cruzeta e nâ faixa de micaxistos de

Taipu-Ielmo Mannho, foi descnta uma fina alternância de bandas quartzosas e micáceas

anastomosadas por mecanismo de solução por pressão (bandamento S2o), marcando um

incremento precoce da deformação D2 sob condições do fácies xisto verde (250-300'C,

Jardim de Sá 1994). O strain principal F2 paraleliza S2p e 52 gerando uma superficie

composta S2o+S2, freqüentemente paralela ao acamamento So defrnido pelos níveis

quartzosos e aluminosos intercalados (Foto 6.2) Nos setores de fraca recristalização pelo

evento M3 foi definida a paragênese do estagio principal M2 composta por biotita +

muscovita + andaluzita + granada + estaurolita, por vezes com sillimanita descrevendo a L"2,

indicando condições do fácies anfibolito alto de baixa pressão. Nos metassedimentos

aluminosos de algumas áreas do Grupo Seridó foi descrita a paragênese reliquiar pré-D3 de

cianita + estaurolita, sob a forma de inclusões nos porfiroblastos de andaluzita e cordierita

cedo- a sin-S¡ (Sá & Legrand 1983, Souza 1987, Fonseca et al. 1991). De acordo com

Fonseca et al. (1991), a inclusão da estaurolita pela cianita ocorre numa evolução

progressiva de M2, conforme a reação: estaurolita + muscovita + quartzo ) cianita + biotita

+ H2O (Yardley 1989). Desta maneira, as condições mais elevadas de P-T requeridas pela

evolução de M2 seriam obtidas no espessamento crustal gerados pelas estruturas D2



(empurrões e nappes), com subseqüente descompressão e aquecimento relacionado às

intrusões granitóides associadas (ortognaisses Gz, Jardim de Sá 1994),

6.3 - Evolução Metamórfica da Faixa Seridó no Brasiliano

Diversos estudos abordaram a evolução metamórfica da Faixa Seridó,

favorecidos pela ampla exposição de micaxistos pelíticos com fases minerais preservadas.

Mello e Mello (1974) aplicaram o conceito de fácies metamórfico na descrição mineralógica

dessas rochas, reconhecendo o regime de baixa pressão/alta temperatura (baixa-P/alta-T) do

tipo Abukuma em gradiente progradante de oeste para leste.

Na análise detalhada das paragêneses metamórfìcas, outras conhibuições

relacionaram o metamorfismo aos eventos deformacionais (Gama & Albuquerque 1979,

Legrand & Salim 1980, Lima eI al. 1980, Sá & Legrand 1983, Hackspacher & Sá 1984,

Souza 1987) e às condições precisas de P-T do metamorfismo (Gama 1981, Legrand & Sá

1986). Gama (1981), baseado no termobarômetro granada-cordierita, estimou condições de

P-T do facies anfibolito baixo a médio - 820-856"C13,2-3,5 kbar na calibração de Currie

(1971), 550'C/4,0 kbar na calibração de Thompson (1976) - sugerindo um único evento

metamórfico. Uma explicação plauslvel para a diferença de 300oC obtido por Gama (1981)

seria o desequilíbrio dos minerais analisados, refletindo provavelmente um estado de alta

temperatura (-850'C) e um de temperatura média (550'C) retrometamórfico. No entanto, a

maioria dos autores reconheceu uma evolução polimetamórfica integrada à evolução

tectônica da região, tanto para o embasamento (Complexo Caicó) quanto para os

metassedimentos (Grupo Seridó), alcançando o ápice das condições P-T durante a

deformação D2 (evento Transamazônico), com a deformação brasiliana (D3) descrita como

retrometamórfica.

Lima ( 1 986, I 987) estabeleceu um zoneamento regional do metamorfismo

brasiliano, com aumento das condições P-T de oeste para leste (condições mínimas de

550"C12-2,5 kbar e máximas de 600'C/4 kbar) e ápice na Porção Central da Faixa Seridó.

Lima (1992) sugeriu o reequilibrio químìco dos minerais estáveis no primeiro evento

metamórfico na Faixa Seridó, parcial parø a granada e total para a biotita, com gradiente

metamórfìco de 30-40'C/km e incremento metamórfico regional de oeste para leste. Essa

região coincide com um feixe de zonas de cisalhamento e granitóides associados no núcleo
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Foúo 6,1- Dobras Fs afetndo o fabric composto Sz + So, indicada pela alternânoia do níveis ola¡os
(quartzosos) e escuros (mioáceos) subhorizontalizados, em micaxistos sob condições da "Zon¡ da
Estaurolita" e alto rtdin. Aflorameûto na Faixa Seridó (35'58'22"W/5'45'33"S).
Foto 6.2 - Dobras F3 afazndo o fabric composto 32 + S2p + So, definido pela altemânoia onfe níveis
claros (quartzosos) e oscuros (micáceos) formando dobras isoclinais subhorizontais F2, interceptadas
por veios de quartzo precoces em F3, escalonados sinishais e dobrados em F¡. O fino bandamonto
S2o é caracterizado pelo baixo ângulo com relação a S¡. Afloramento na Faixa Seridó a sul de
Caiçara do Rio dos Ventos (36o00'33"W/5"46'41"S).
Foúo 6.3 - Aspecto geral de metassedimentos e gnaisses migrnatizados e milonitizados na ZCCG:
(a) dobras F3 isoolinais sintectônicos à D3 com ampla geração de remobilizados leucocráticos
segundo a foliaçáio milonítica e injeødos no plano axial das dobras; (b) granitóide anatético com
xenólito dos metassedimentos dobrados, com aspecto que sugefe anatexia em níveis profirndos da
crosta. Afloramento nas proximidades de Campina Grande.
tr'oto 6.4 - Gnaissos bandados do embasamento, migmatizados e milonitizados na ZCCG, moshando
níveis de composição granítica com boudinagom sintootônica dexhal. Afloramento nas
proximidades de Campina Grande.
Foto 6.5 - Veios pegmatlticos sintectônicos boudinados e rotacionados com cinemática dexhal em
ortognaisses milonitizados, mostrando as estruturas antitéticas no interior dos boulins e veios de
quartzo ocupando os interboudins.



Foto 6.1 F'oto 6.2

Foto 6.3a Foto 6.3b



da estrutura em flor positiva (região de Caiçara do Rio dos Ventos), ambiente de

espessamento crustal para a região (Jardim de Sá 1994). Nas áreas interceptadas por zonas

de cisalhamento (como na inflexão N-NE do lineamento Patos na região de Santa Luzia e da

ZCCG na região de Campina Grande) ocone ampla migmatização dos micaxistos e dos

gnaisses do embasamento coeva ao þbric D3 dextral (Foto 6.3a), acompanhados por sheets

de leucogranitos que guardam xenólitos dos micaxistos migmatíticos (Foto 6 3b) sugerindo

anatexia nos niveis profundos crosta (Corsini et al. 1992). De maneira geral, a foliação

milonítica na ZCCG possui forte mergulho acompanhando paragênese metamórficas de alta-

T até ampla migmatização. A lineação de estiramento é definida por agregados quartzo-

feldspáticos e sillimanita, com caimento variável desde moderado (-45") a subhorizontal,

freqüentemente mostrando boudinagem nos metassedimentos e gnaisses bandados

migmatizados (Foto 6.4 e 6,5). Os milonitos de alta-T gradam a granitos anatéticos e

migmatitos com estruturas nebuliticas e estromatíticas, que acompanham o fabric D3 (Amaro

et al. 1991b).

Na datação direta do evento tectonometamórfico D3 pelo método K-Ar, foram

sugeridas idades mínimas de 500 Ma nas micas e entre 550-600 Ma nos anfibólios (Brito

Neves ¿, al. 1975,McReath & Jardim de Sá 1979, Galindo 1981). As datações oo{rlte^,

realízadas em micas e anfibólios foram interpretadas como referentes a um evento de alta

temperatura com idade mínima de 544 + 3 Ma e um evento retrometamórfico com idade

minima 505-500 Ma (Figueired o et al. 1992). Os valores recalculados para as temperaturas

de fechamento dos minerais empregados na análise sugerem o ápice das condições P-T em

570-580 Ma, Figueiredo (1992) calculou as taxas de resfriamento em 3-9oC/lr4a, refletindo

um processo de soerguimento lento, em desacordo com os regimes de colisão frontal de

placas (Jardim de Sá 1994). Souza e, at (Submet.) dataram o evento de migmatização que

acompanha a deformação dúctil extensional nas ZCRP e ZCSE em ca.555 t l0 Ma, com

base na análise por microssonda eletrônica dos teores do sistema U-Th-Pb em monazitas

(método descrito em Montel et al. 1996), sugerida como idade da intrusão de plútons

granitóides e básicos coevos (granitóides e básicas de Seninha, Monte das Gameleiras,

Japi). Nas monazitas dos metapelitos migmatíticos da ZCRP, uma idade de 403+28 Ma foi

interpretada como referente ao evento deformacronal tardio no fácies xisto verde. Esses



autores estimaram um período inferior a 25 Ma para os estágios de soerguimento,

resfriamento e exumação dos terrenos do MSJC-MCB,

6.4 - Distribuição Regional do Metamorfismo Bråsiliano nos MSJC-MCB

6.4.1 - Malha PetrogenëtÍca e Diagramas AFM

De acordo com Spear (1993), as diversas sugestões de malhas petrogenéticas para

os metapelitos podem ser divididas em dois grupos: (a) aqueles que assumem composições

fixas de Fe-Mg nos minerais, simplificando as reações continuas de Fe-Mg durante o

metamorhsmo (Albee 1965, Hess 1969, Brown 1975, Labotka 1981); (b) aqueles que

consideram uma solução sólida de Fe-Mg, com controle experimental da malha pelas

detenrinações das reações no sistema KFMASH (K2O-FeO-MgO-AI2O3-SiO2-H20,

Thornpson 1976,Harte & Hudson 1979. Bickle & Archibald 1984, Spear & Cheney 1989),

Para a Faixa Seridó, os trabalhos de Lima ( I 987, I 992) seguiram a metodologia proposta por

Albee ( 1965) e Hess ( I 969), produzindo linhas aproximadas dâs relações P-T,

No presente trabalho é sugerida o diagrama petrogenético P-T parcial calibrado

no sistema KFMASH para as rochas pelíticas (Fig 6.2), conforme as propostas de Harte e

Hudson (1979), Clarke et al. (1987), Spear e Cheney (1989) e Spear (1993). O sistema

KFMASH foi empregado devido à oconência extensiva de faixas de metapelitos na região,

onde as paragêneses metamórficas foram caracterizadas com maior detalhe. Contudo, foram

incluidas algumas das relações de fases metamórficas no sistema CKNASH (CaO-KzO-

Na2O-AI2O3-SiO2-H2O), que representa as principais condições P-T de equilíbrio para

composições variadas de gnaisses quartzo-feldspáticos, e é considerado como subconjunto

para os metapelitos de composições amplas, sobretudo quando acompanhados de anatexia

(Thompson 1974, Spear 1993). Os processos iniciais de fusão parcial das rochas crustais e

controlado pelo sistema CKNASH (Thompson & Angor I 977, Thompson & Tracy 1979). O

diagrama de fases Al2SiO5 apresentado pela linha contínua preta e ponto tríplice H (501"C e

3,8 kbar) foi sugerido por Holdaway (1971), enquanto a linha continua vermelha e ponto

tríplice R (620'C e 6 kbar) foi proposto por Richardson et al. (1968, 1969). O ponto tríplice

de Richardson et al. (1968, 1969) é especialmente correto para as relações de equilíbrio

andaluzita=sillimanita, principal transformação polimórfica do AlzSiOs descrita na região

estudada. A pequena diferença de energia liwe entre as fases Al2SiO5 (reações lentas) e as
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Figura 6.2 - Diagrama petrogenético P-T calibrado no sistema KFMASH para os

metapelitos. O diagrama de fases do AlzSiOs definido pela linha contínua preta e
ponto tríplice H (501"C e 3,8 kbar) foi sugerido por Holdaway (1971), e a linha
contínua vermelha e ponto tríplice R (620'C e 6 kbar) foi proposto por Richardson et
al. (1968, 1969). As áreas coloridas representam as assembléias minerais descritas na

Figura 6.3. As setas contínua e tracejadas representam caminhos P-T-t hipotéticos
envolvendo M¡ e M¡t. Modificado de Harte e Hudson (1979), Clarke et al. (1987),

Spear e Cheney (1989) e Spear (1993). Abreviaturas dos minerais: Ky: Cianita, And
: Andaluzita, Sill: Sillimanita, Bt: Biotita, Chl: Clorita, Musc: Muscovita, Grt
: Granada, St : Estaurolita, Cld : Cloritóide, FeCld = Ferrocloritóide, Cd =
Cordierita, Qtz: Quartzo, Pl : Plagioclásio, Kf : K-feldspato, An: Anortita, Opx =
Ortopiroxênio, Cpx = Ca-clinopiroxênio, As: Aluminossilicato, Alm : Almandina,
L: Líquido (tundido silicático).
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relações de ordem/desordem na ligação Al-Si, além das fieqüentes impurezas de Fe2O3 e

Mn2O3 na sillimanita e andaluzita, podem influenciar as condições de P-T nos limites das

reações de equilíbrio (Spear 1993). Salje (1986) sugeriu o deslocamento de

aproximadamente 200oC para o equilíbrio da reação andaluzita=sillimanita quando a

sillimanita é a fibrolita, tipo predominante na região estudada. Portanto, o ponto tríplice para

a sillimanita fibrolítica ocorre próximo ao proposto por Richardson et al. (1968, 1969),

enquanto para a sillimanita prismática aproxima-se do valor sugerido por Holdaway ( 1971).

O sistema KFMASH foi projetado no plano AFM (Al2O3-FeO-MgO) a partir da

muscovita (Thompson 1957), removendo assim o KzO do sistema sem alterar a posição dos

minerais. Os diagramas AFM da Fig 6 3 mostram a evolução das paragêneses metamórfìcas

durante o metamorfismo progressivo das rochas pelíticas, relacionando as reações quimicas

e as assembléias minerais (campos coloridos), em correspondência com os campos coloridos

distribuídos pela área. Os campos coloridos indicam o zoneamento aparente do

metamorfismo regronal M:, distribuídos espacialmente no mapa regional esquemático da

deformação D3 (Fig. 6 1), de acordo com a conelação entre as paragêneses metamórficas e o

fabric do evento tectonomagmático D3. Desta forma, foi proposto um esquema da evolução

metamórfica para a região com as estimativas de aumento das condições P-T nas

proximidades das zonas de cisalhamento e plútons granitóides.

6.4.2 - Reações Menmórltcas e a Trajetória PTt do Metamorfnmo M3

A combinação espacial entre as assembléias minerais M3 (Fig. 6 3) e o

desenvolvjmento dofabric D3 (Fig. 6.1), numa seqüência temporal, permrtiu a elaboração da

trajetória de pressão-temperatura-deformaçâo-tempo (P-T-D-| para os tenenos estudados. A

elucidação da evolução tectonotermal dos tenenos foi baseada em investigações de campo e

laboratório sobre as microestruturas na inferência das reações metamórficas e trajetória PTt

(Vernon 1996) As principais reações minerais responsáveis pela caracterização das zonas

metamórficas nas rochas metapelíticas e gnáissicas, na ordem do incremento do grau

metamórfico, foram descritas e vinculadas às relações texturais entre as fases minerais.

As paragêneses de baixo grau, como representantes das condições P-T

culminantes, foram descritas em áreas restritas das seqüências metapelíticas e núcleos dos

terrenos arqueanos, caracterizados por feições de baixo strain Dz (Jardim de Sá 1994,

Dantas 1997). As assembléias minerais do fácies xisto verde demarcam, sobretudo, os
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Figura ó.3 - Legenda na próxima página.
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rZona da Andaluzltat
fG - 6OOoC

St+ Ct + Bt + mu3 !Fe-Pelltos
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fot+tln+Br+Kr
tt¡u+Gd+Bt+Kt

Fácle¡ Orenullto dr
Prr¡¡åo tódle

{at * lnr -) or + cd

Figura 6.3 - Diagramas de projeção AFM de Thompson (1957) para as faixas de

metapelitos estudadas, representando as assembléias minerais nos metapelitos de
pressão baixa a intermediária. Os diagramas foram combinados às zonas
metamórfïcas definidas pelas assembléias paragenéticas (quadrados coloridos) e

às principais reações metamórficas (entre parênteses) durante metamorfìsmo
progressivo (setas descontínuas). As abreviaturas dos minerais estão listadas na
Figura ó.2.

ë
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estrigios retrometamórficos de M3 amplamente distribuídos pela região e intensifìcados nas

zonas de cisalhamento tardias. Por vezes, refletem os estágios precoces de M3, como

sugerido por algumas relações texturais e conseqüente inferência das reações de geração das

assembléias minerais. Jardim de sá (1994) descreveu micaxistos com paragêneses que

indicam pico do meûamorfismo sob condições do fácies xisto verde nos sinformes de Cruzeta

e SW de Angicos (Faixa Seridó). As paragêneses, retrometamórficas ou não, encontradas

nos metapelitos de alto-Al e baixo-Al foram:

e gt+ bt*chl*mus
. gt+chl+mus

A associação gt + bt + chl + mus + qtz, apesar de freqüente nos metapelitos de

grau médio a baixo, não é cont¡olada exclusivamente pelas relações de fase do sistema

K¡MASH, devido ao campo de estabilidade restrito da gt + chl, que em reação produz bt +

st. A adição ao sistema de Mno (+ cao) abaixa a temperatura de estabilidade da gt + chl de

525oc no sistema KFMASH para 440-470'c, expandindo o campo de estabilidade da

granada para T < 450'C (Albee 1 968)

As condições de estabilidade da paragênese gt + chl, que definem a,,Zona da

Granada" (T - 530'c, zona verde nas Fig. 6.2 e 6.3), são geralmente alcançadas no sistema

KIMASH pela reação:

. cld+bt+H2O)gt+chl
Nas faixas de metapelitos e terrenos gnáissicos interceptados pelas estruturas

tardias do evento D3, o reajuste das paragêneses de alta-T às condições de ûicies xisto verde

é controlado pelas hansformações (Yardley 1989):

r gf + Al2O5 + bt + H2O ì chl + ¡¡¡5 + Qtz

o gt + bt + H2O ) chl f mus + epídoto

r gt+ bt+ H2O ) bt+ chl+ qtz

o hrn * Ca-pl+ H2O+ CO2 ) chl + epldoto + albita + calcita 4 opacos

. hrn + ¡nortita + H2O ) chl + epldoto +qtz

Estas reações refletem a ampla circulação de fluidos aquosos acompanhando as

condições de strain decrescente, evidenciado pela progressiva concentração da deformação

desde as amplas zonas de cisalhamento de alta-T, passando pela faixas de ultramilonitos e

filonitos retrometamórficos, até as estreitas faixas cataclásticas. Uma evidência ubíqua e
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inconteste da canalização de fluidos ao longo das descontinuidades reológicas é a associação

das paragêneses metamórficas, progressivamente de baixo grau, com veiòs pegmatóides,

quartzosos e carbonáticos. As principais feições texturais descritas para o metamorfismo

retrogressivo, que indicam condições extremas próximas à isógrada da biotita (300400"C),
foram: cloritização da biotita, anfibólios, cordierita e granada, com a clorita ocupando os

necks dos porfiroblastos boudinados (Foto 6.6); muscovitização da andaluzita, sillimanita e

biotita; sericitizaçâo dos K-feldspatos e saussuritização dos plagioclásios; pinitização da
cordierita; transformações das biotitas e hornblendas ricas em Ti para titanita,
desestabilização do ortopiroxênio e hornbrenda marrom para biotita e opacos. o amplo
campo de estabilidade da granada favorece a cristalização cedo-, sin- e tardi-s3 (Foto 6.7),
normalmente poiquiloblástica, com inclusões de quartzo, biotita e opacos, e contomada pela

foliação milonítica tardia (bt + chl + mus). A presença de turmalina zonada nos estágios sin-
a tardi-D3 (Foto 6.8), com incrusões de quartzo e opacos, acompanhada de biotiø e

muscovita, revelam a incursão de fluidos (ricos em boro e flúor) no metamorfismo
progressivo, geralmente canalizados nas zonas de cisalhamento. Estas feições revelam a

evolução metamórfica acompanhando o regime dúctil, dúctil-frágil e fiágil, durante a

progressiva exumação dos terrenos.

Nos metaperitos, a estauroriø forma poiquiloblastos engrobando cristais de
granada + muscovita + biotita + quartzo que acompanham a foliação s3 (Foto 6.9), onde as

formas corroídas da granada e muscovita marcam as reações de desestabilização destes

minerais. comumente, ocolÏem cristais boudinados e rotacionados de estaurorita
acompanhando a foliação s3 da matriz (biotita + granada * muscovita + quartzo),

descrevendo as relações cedo- a sintectônicas. A estabilidade da associação sf + bt define a
"zona da Estaurolita" (T - 550"c, zona amarelo claro nas Fig 6.2 e 6.3), controrada pela
reação:

r gt+ chl + mus ) st+ bt+ qtz+H2o
Para Winkler (1976) o primeiro aparecimento da estaurolita marca o inicio do

fácies anfibolito. Esta reação pode ser expandida em 10-20oc conforme o teor de Mno na
rocha (Spear 1993) As paragêneses estáveis descritas nos metapelitos estudados foram:
r gt+bt+st+mus



Foto 6.7

Foto 6.8

Foto 6.6 - Cresciurento de clorita ttos necks dos porfiroblastos de granada sin-D3 bouditlados ern

rnicaxistos rniloníticos retrometamorfizados para condições cla "Zona da Gt'anada" da Faixa de

Micaxistos de Barra de Santa Rosa. Fotomicrografia coln atunento de 160x e NP.

Foto 6.7 - Crescimento de granadas tardi-D3 em micaxistos miloniticos retrolnetatnorfizados
para condições da "Zona da Granada", com paragênese granada + biotita + clorita -l- muscovita +

quartzo, da Faixa de Micaxistos de Bana de Santa Rosa. Fototnicrografia collÌ alullento dc 40x e
NP,
Foto 6.8 - Cristal de tunnalina zonada sin- a taldi-D3, cotn inclusões cle quzutzo e opaoos,

acompanhada de biotita * rnuscovita na foliação lnilonítica S¡//C¡, etn tnicaxistos envolvidos nas

zouas de cisalhalnento que interceptarn a Faixa de Micaxistos dc Barra de Sarlta Rosa.

Fotorniorografia coln auureltto de 40x e NI'.
Foto 6.9 - Poiquiloblastos cle estaurolita englobando cristais de granada * muscovita + biotita I
quafizo + opacos segurdo a foliação S: sob condições da "Zona da Estaurolita", mostrando

feições de con'osão da grzurada e muscovita, que caracteriznn reações de desestabilização, em

rnicaxistos da Faixa de Micaxistos cle Barra de Santa Rosa. Fotolnicroglafia com autnento de

40x e NX
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. st+chl+bt+mus
o st+chl+mus

O aquecimento contínuo resulta no estabelecimento da "Zona da Cordieriø,' (T -
570oC, zona amarelo ouro nas Fig. 6.2 e 6.3), sob condições de baixa-p (< 5 kbar),

controladas pelas reações no sistema KFMASH:

. chl+ mus ) cd + bt + qtz+ H2O (No sistemaKMASH: Mg-chl * mus ) Mg-cd +

flogopita+qtz+H2O)

r st+chl)cd+bt+H2O
. chl+ mus ) cd + bt+snd +H2O

Esta última reação marca as condições máximas de estabilidade da assembléia chl

+ mus, acima da qual a clorita desaparece do diagrama AFM (yardley er al. 1990).

Contudo, nas rochas com muscovita ausente a clorita é estável em condições de majs alta

temperatura (spear 1993). A reaçâo st + chl ) bt + and + H2o descreve o prrmeiro

aparecimento da andaluzita em coexistêncra corn a biotita nos Fe-metapelitos, mas em

desequilíbrio com a cordierita nos metapelitos aluminosos sob baixa-p (<3 kbar). Nos

micaxistos Seridó, o caráter sintectônico a 53 dos cristais de cordienta é evidente nos

porfiroblastos rotacionados, com traços intemos de biotita + quartzo t muscovita + granada

em continuidade com a foliação 53 da matriz (Foto 6,l0). Nos metapelitos da assembléia cd

+ and são comuns inclusões de turmalina zonada + opacos + muscovita + quartzo (Foto

6.1 I ). Nas faixas de metapelitos estudadas foram descritas as paragêneses relacionadas aos

Fe-metapelitos e Mg-metapelitos:

e gt + bt + st I r¡¡s (Fe-metapelitos)

r and * bt + st + mus (Fe-metapelitos)

. cd + bt + st + mus (Mg-metapelitos)

. cd + bt * mus (Mg-metapelitos)

A "Zona da Andaluzita" (T - 600oC, zona alaranjada nas Fig. 6.2 e 6.3) é:

marcado pelas reações de desestabilização da cordierita com estaurolita e muscovita

produzindo as fases andaluzita + biotita em equilíbrio:

. st+cd à and+bt
¡ cd* mus+qtz ) snd + bt+H2O
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Foto 6.10 - Porfiroblastos sintectônicos dextrais de cordierita em micaxistos sob condições da
"Zona da Cordierita". A foliagão intema está em continuidade com a foliação Ss da matriz,
composta por biotiø + qua.rtzo + granada + muscovita. Afloramento na Faixa Seridó a sul de
Caiçara do P.ro dos ventoyRN (36'00'33"w/5'46'41"S).
Foto 6.ll - Porfi¡oblasto de cordierita poiquilítica com inclusões de turmalina zonada + biotita +
opacos + muscovita + quartzo, em paragnaisses da "Zo¡a da Andaluzita". Fotomicrografia com
aunento de 40x e NX.
Foto 6,12 - Porfiroblastos sigmoidais sintectônicos dextrais de cordierita com inclusões de

andaluzita e nas sombras de pressão são comuns sillirnanita + K-feldspato + granada em
micaxistos sob condìções da "Zona Superior da Sillimanita". A assimetria dexnal dos
porfiroblastos estií combinada a um componente de movimento topo para cim4 caracterizando
uma zona de fanspurrão. Afloramento na Faixa Seridó a sul de Cunais Novos/RN
(36. 18' 24"W I 6. rz', 36"5).
Foto 6.13 - Porfiroblasto de andaluzita ern mic¿xistos sob condições da "Zona da Andaluzita". O
porfiroblasto possui inclusões de granada e estau¡olita e está envolta por cordienta + biotita +
granada. Afloramento na Faixa Seridó entre Cruzeta e Picuí/RN (36'44'24"W 16'25' l2"S).
Foto 6.14 - Porfuoblastos sintectônicos dextrais de andaluzita ern micaxistos sob condições de
hânsição entre a "Zona da Andaluzita" e a "Zona da Sillinranita" (600 < T < 700'C, P-2-4 kbar),
com a foliação intema ma¡cada por biotita + sillima¡rita + granada + h¡n¡alina em continuidade
com a foliação 53 da mafiz, e crescimento de fibroliø + quartzo nas sombras de pressão.
Afloramento no setor cenûo-norte da Faixa de Metassedimentos de Barra de Santa Rosa.
Foto ó.15 - Porfuoblasto srntectômco dextral de cordierita com inclusões de andaluzita e

sillimanita + K-feldspato + quartzo nas sombras de pressão, geralmente associado a veios de
remobilizados com granada, Afloramento na Faixa Se¡idó próximo a Acari/RN
(36.3 1',55"W6.1 8' r 4"S).
Foto 6.16 - Porfiroblastos de andaluzita e¡n micaxistos sob condições de transição enfe a, "Zona
da A¡daluzita" e a "Zona da Sillimanita" (ó00 < T < 700'C, P-2-4 kbar): (a) porfiroblasto
boudinado de andaluzit¿ poiquiloblastica de aproximadamente 50 cm de comprimento, oom
inclusões de granada e biotit4 e crescimento de sillirnanita frbrolítica lnos nccks dos houdins e

acompanhando a L¡; (b) detalhe do afloraneÍto da foto arterior mostrando porfiroblasto de
andaluzita boudinado com crescimento de fibrolita nos necks dos boudins, jwto a porfuoblastos
sintectônicos dextais de andaluziø onde a foliação hterna acornpanha a foliação S: da matriz,
composta de biotiø + sillimanita + muscovitâ + granada. Afloramento no setor cenÍo-norte da
Faixa de Micarrstos de Barra de Santâ Rosa.
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As principais paragêneses envolvendo a cordierita + andaluzita * granada,

comumente como porfiroblastos sigmoidais sin-S3 nos metapelitos estudados (Foto 6. 10 e

6. l2), são as seguintes:

¡ st f gt * bt + mus (Fe-metapelitos)

. st + ând + bt + mus (Fe-Mg-metapelitos)

. ând + bt + cd + mus (Mg-metapelitos)

. cd+bt+mus

. gt+bt+mus

Os cristais de cordierita e andaluzita formam porhroblastos sintectônicos

sigmoidais, onde a andaluzita ocorre como porfiroblastos isolados e/ou como inclusões e nas

sombras de pressão dos porfiroblastos de cordierita (Foto 6.13). Nos poiquiloblastos

sigmoidais e agregados de andaluzita é comum a continuidade da foliação 53 da matriz,

defrnida pelas inclusões alinhadas de granada + biotita + quartzo t estaurolita (Foto 6 l4).

O incremento da temperatura provoca a substituição da andaluzita pelo polimorfo

estável sillimanita, pela reação: andaluzita=sillimanita. Esta substituicão simples

freqüentemente produz sillimanita frbrolítíca intercrescida com muscovita e biotita. A

estabilidade terminal da estaurolita no diagrama AFM do sistema KFMASH, que resulta na

remoção da estaurolita dos metapelitos nessas condições metamórficas, é descrita nas

reações:

. st + mus + qtz ) gt + bt +sill + H2O

.st+qtzàgt+sill+H2O
O primeiro aparecimento da sillimanita como polímorfo estável e a remoção da

estaurolita do diagrama AFM definem a "Zona da Sillimanita" (T - 660'C, zona rósea das

Fig. 6.2 e 6 3). A sillimanita prismática e/ou fib¡olitica ocorrem associadas à granada *
biotita + quartzo constituindo o fabric F3 na matriz dos metapelitos, geralmente contomando

e/ou nas sombras de pressão dos porfiroblastos de cordierita, andaluzita e granada (Foto

6.15), Freqüentemente, a fibrolita ocorre preenchendo os necks dos megaporhroblastos de

andaluzita boudinados cedo- a sin-S3 (Fotos 6.16a e 6. 16b), nas sombras de pressão dos

porfiroblastos de cordierita, andaluzita e granada, por vezes associada a biotitâ vermelha

(Foto 617), e intercrescida com a cordierita (Foto 6.15). A fibrolita normalmente defrne a
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lineação Lx3 nas áreas de strain alto e nas principais zonas de cisalhamento de alta-T (Foto

4.15), acompanhando a cominuição da biotita + quartzo * granada na formação da foliação

milonítica e demais superfÌcies (Ca, S-C, C'). Outras vezes, compõe agregados fibrosos que

interceptam a foliação 53, sugerindo crescimento tardio provavelmente relacionado aos

incrementos de srr¿ss tardi-D¡ e à participação de fluidos metassomáticos (Wintsch &

Andrews 1988). As fases paragenéticas biotita + granada + sillimanita + muscovita

descrevem freqüentemente o fabric milonitico, acompanhando o aparecimento dos

remobilizados granitóides com granada (T - 650'C/P > 3,5 kbar, Foto 6.18). As diferenças

nos hábitos da sillimanita comumente refletem a partição do strain (Vemon 1996). As

principais paragêneses estaveis para a região estudada:

r gt + sill + bt + mus (Fe-metapelitos)

. sill + cd + bt + mus (Mg-metapelitos)

O desintegração da muscovita e a produção de K-feldspato definem a "Zona

Superior da Sillimaníta" (T - 720"C z.ona azul nas Fig. 62 e 6.3), também chamada de

Segunda lsógrada da Sillimanita (Hengeson et al. 1978), controlada pela reação contínua no

sistema KASH:

. mus + qtz ) sill + Kf + H2O

Esta reação descreve a produção de K-feldspato em coexistência com Al2O5 e o

primeiro aparecimento do K-feldspato em metapelitos aluminosos, sendo responsável pela

produção abundante de sillimanita fibrolítica (Yardley el al. 1990). A reação marca o

desaparecimento da muscovita nas rochas com razões K./Na intermediárias e uma redução

considerável na proporção modal da muscovita nas rochas ricas em K (Spear 1993). Com a

remoção da muscovita da assembléia mineral, a projeção no diagrama AFM passa a ser feita

a partir do K-feldspato. Assim, a biotita passa a participar do triângulo AFM diferindo dos

diagramas prévios (Fig. 6 3). Nas rochas que contém Ca, o aparecimento de Al2Os + K-

feldspato ("Segunda Isógrada da Siltimaniø") ocorre em temperaturas cerca de 30oC acima

da reação do sistema sem Ca (Thompson & Tracy 1979) O aumento da T estende a

assembléia Al2Os + pl + Kf + mus para composições mais ricas em Ca (sistema CKNASH),

comumente resultando na reação mus * anortita + qtz ) Kf + sill + H2O, Entretanto, pela

descrição de Thompson e Tracy (1979), esta reação também pode ocorrer a alguns graus

abaixo da reação mus + qtz ) sill + Kf + H2O conforme a solubilidade do Ca na
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muscovita. Contudo, a cordierita é es&ivel na presença de muscovita apenas sob condições

de baixa-P. O sistema KMASH controla a reação para os Mg-metapelitos:

. flogop¡ta + sill ) Mg-cd + mus

Nos metapelitos envolvidos pelo fabric milonítico de alta-T é comum a presença

de sillimanita + K-feldspato nas sombras de pressão e como auréolas dos porfiroblastos de

cordierita, e associados aos agregados granoblásticos de K-feldspato + quartzo e

remobilizados anatéticos sintectônicos (Foto 6.19). A cordierita presente nos metapelitos de

alto grau, em paragênese com granada + biotita + sillimanita + quartzo, ocorre associada a

fundidos leucocráticos (T - 700-750"ClP - 4 kbar, Fig. 6,2), e por vezes intercrescida com

sillimanita (Foto 6.20)

No sistema KFMASH, a associação granada + cordierita em alta-T decorre da

reação.

obt+sill)grt+cd+H2O
A assembléia envolvendo as quatro fases bt + sill + grt + cd, corriqueira nas

faixas metapelíticas da região estudada, é preferencialmente encontrada nos metapelitos de

baixa-P, do que apenas as assembléias com três fases (grt + cd + bt ou grt + cd + sill),

como implica o controle exercido pelo diagrama AFM. Este fato é explicado (1) pela

presença de componentes extras na granada, como MnO, que toma divariante a assembléia

de quatro fases, em detrimento de univariante como pela reação no sistema KIMASH; (2) a

água pura não está presente como fase mineral o que faz com que a reação seja

preferencialmente divariante. A profusão de cordierita nos metapelitos de baixa-P decorre da

mudança de posição dos triângulos trifasicos para composições mais ricas em Fe no

diagrama AFM, com o decréscimo da P (Spear 1993).

As relações de fases das rochas metapelíticas demonstram que foram alcançadas

condições do facies granulito de pressão intermediaria (T > 720"C, zona azul da Fig. 6.2)

com paragêneses estaveis:

r gt+sill+bt+Kf
. sill+cd+bt+Kf

Nos metapelitos estudados estão presentes as fases minerais típicas do fácies

granulito no sistema FMAS (grt + cd + qtz + sill + opx) e no sistema KFMAS (grt + cd +

qtz + Kf + sill + opx). No entanto, a paragênese opx + pl + bt + hrb + grt + Kf + cpx,
224



Foto 6.17 Foto 6.18

Foto 6.19 Ioto 6.20

l-oto 6.17 - Cresciurento de fibrolita associad¿r a biotita vermelha ao redor e nas sornbras de
pressão de porfir'oblasto de granada sintectônica, crn rnicaxistos da "Zona da Sillilnarúta" da
Faixa de Micaxistos cle Barra de Santa Rosa. FotolnicrografÌa conì aulnerìto de 40x e NP.
Fofo 6.18 - Micaxistos sob condições cla "Zona da Sillimanita" na zona de cisalhalnento de
baixo âugulo transcorrente-extensional cla tlorda oeste cla Faixa cle Metassedimentos de Ban'a ile
Santa Rosa (35o58'08"W/6o50'17"S), onde os veios de quartzo cotn grzutacla constitucur
bouclins sigmoidais indic¿rndo rnovimento topo pala baixo.
Foto 6.19 - Porfiroblasto sintectônico dextral de cordierita com sillimanita t- K-feldspato nas

sornbras de pressão e auréolas cle agregaclos grzuroblásticos de K-feldspato + qr¡altzo +
sillirnanita, associados a lemobilizados anatóticos siutectônicos. Afloranìento rìos rnetapelitos da
"Zona cla Sillirnarúta", envolviclos pelo þbric milonítico Dr de alta-T/baix¿r-P
(36.3 l'55"w/6o I B'14"S)
Foto 6.20 - PoLfìroblasto sintectônico clextral de aÌrdaluzita ern nric¿xistos rnigrnatíticos sob
corrclições da zona de transição defìnida pela "Quebra da Muscovita" (660 < "f < 720"C, P-2-4
kbar), oncle sillirnanita +- K-feldspato ocorrent intercresciclos em substituição à anclaluzita e nas

sombras de plessão associaclos à biotita, acourpanhzurclo rernobilizados a:latéticos.
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envolvendo ortopiroxênio como fase estável com hornblenda marrom-verde e biotita

vermelha (enriquecida em Ti, Foto 6.21 ) foi descrita apenas nos terrenos gnáissicos, rochas

metabásicas e nos ortognaisses envolvidos pela ZCRP, estes últimos justapostos aos

metapelitos da faixa de Barra de Santa Rosa progressivamente nas zonas da andaluzita a

srllimanita. Nas rochas envolvidas pela ZCRP são freqüentes níveis com concentrações de

turmalina + cpx r opx + flogopita segundo a foliação milonitica principal (S¡//C:, Foto

6,22), associadas a leucossomas graníticos. De Waard ( 1 965) descreveu o equílíbrio entre

ortopiroxênio e as fases hidratadas (homblenda e biotita) como indicativa dos "granulitos

hidratados" (fácies homblenda-ortopiroxênio-plagioclásio), ou seja, não houve consumo

total da bitotita e/ou hornblenda para geração do ortopiroxênio. Em mármores intercalados

aos paragnaisses migmatíticos do corredor central da ZCRP foi descrita a paragênese

diopsídio + flogopita i forsterita + espinélio (Souza & Jardim de Sá 1993). Ainda na

ZCRP, as metabásicas intercaladas aos metapelitos e gnaisses migmatíticos apresentaram

paragêneses pl + opx + cpx + bt (flogopita) + turmalina + hrb * grt=' qtz + ilmenita

tipicas do fácies granulito (Foto 6.23). Geralmente, essas rochas metabásicas apresentam-se

boudinadas e estiradas em S3//C3 (Foto 6,24), redobrando o fabric prévio (S2+S1, Foto 6.22),

com evidências do início da fusão parcial sin-D3 e geração de grande volume de

remobilizados contendo turmalina e relictos de piroxênios (Foto 6.25).

Nos metapelitos, foj descrita a ocorrência ostensiva de porfiroblastos de turmalina

englobados por cordierita sin-S3 (Foto 6.11), nas zonas de cisalhamentos de alta-T e

migmatitos, As feições de porfiroblastos rotacionados de turmalina sin-S¡//C¡, associados a

megacristais de K-feldspato translúcidos e remobilizados anatéticos (Foto 6 26) e

acompanhando a L3 nos pegmatitos sin-D3 (Foto 6.27). Tais relações sugerem o aporte de

soluções magmáticas ricas em flúor e boro durante M3 canalizadas nas zonas de

cisalhamento, que contribuiram na migmatização dos metapelitos e ortognaisses nos niveis

de crosta inferior (Foto 6.28). Desta forma, os migmatitos seriam os produtos da fusão

parcial dos protólitos anisotrópicos da crosta continental, submetida a deformação

heterogênea e sfres,r diferencial, como indica a migração dos fundidos leucocráticos

segregados para estruturas dilatantes (Brown er al. 1995).



Foto 6.21

,

b

Foto 6.23

Fofo 6'21 - cristal de ortopiroxênio cotno fase estável conr hornblencla rna¡lorn-vercle e biotitavennelha (enriquecida em Ti), em rochas rnetabásicas corn paragênese plagioclásio + biotita +honlblenda + granad-a + K-feldspato i clinopiroxênio iniercilaclas oo.-t".r.,ros gnáissicosenvolvidos pela ZCRP, sob condições da "Zona Superior cla Sillirnanita". Fotornicrografìa cornalultento de 250x e Np.
Foto 6'22 - Aspecto cle gnaisse do elnbasamento rnilonitizaclo sob conclições do fácies granulitode pressâo baixa a intennediária ("zona Superior da Sillirnzulita,,, T > 700oc), rnostrando asconcerttrações de funnalina + clinopiroxênio + q¡¡qp¡r.oxênio + flogopita na fotiaçao principalS'ì' que redobra as foliações préviás Ss//S2 (porçao superior da foto). Aflorarnento na ZCRp(3 6"00' 21 "w6057' 5 g"S).
Foto 6'23 - Cristal de ortopiroxênio ern paragênese típica do fácies granulito corn plagìoclásio r-cli'opiroxênio + flggepita + tu'rnalina + horrblenàa verde-mall.orn + gra'ada * quafizo +illnenita, eln metabásicas intercalaclas aos rnetapelitos e gnaisses rnigrnatíticos ellvolviclos pelaZCRP. Fotornicrografia com aurnento de l60x e Np.
Foto 6'24 - Aspecto do gnaisse clo ernbaszunento envolviclo pela ZCRp corn eviclêllcias do inícioda fusão pa|cial sin-D3 expressa nos artfìbolitos intercalados, bouclinaclos e estirados ern S¡//C¡,cotn paragêllese de clinopiroxênio .t- tunnalina t ortopiroxônio I flogopita. Afloralllelìto rìazcRP (36o00'59"w/6o5 g'20"S).

Foto 6.22Y;*

Foto 6.24
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6.4,3 -Termobarometr¡ø døs CondÍções do Ftícíes Grønulito

No estudo das condições de P-T dos terrenos no fácies granulito da ZCRp e

ZCCG-CCG foram aplicados os métodos convencionais envolvendo o geobarômetro do Al

no anfibólio (Hammarstrom & zen 1986, Hollister et al. 1987, Johnson & Rutherford 1989,

Schmidt 1992) e os geotermômetros plagioclásio-anfìbólio (Blundy & Holland 1990) e

ortopiroxênio-clinopiroxênio (wood & Banno 1973). No Anexo 4 foram apresentadas as

composições químicas médias dos minerais seleclonados para os cálculos termobarométricos

na estimativa do ápice do metamorfismo M3 nos metapelitos migmatíticos (VJ-228),

granulitos máficos (vJ-234) e quartzo dioritos a granodioritos do cornplexo campina

Grande (VJ-32, VJ-34, VJ-36) Os minerais foram analisados com a Microssonda Eletrônica

Camebax da Universitë Blaise Pascal (Clermont-Fenand, França), operando com aceleração

potencial de 15 kV e corrente variando de 90-145 nA.

Os metapelitos granuliticos migmatizados apresentaram variações de T- 781-

8l1oC e P- 3,8-5,9 kbar, enquatito os granulitos máficos intercalados mostraram variações

de T- 799-823oC e P- 3,0-4,5 kbar pelos métodos plagioclásio-anfibólio e Al no anfibólio, e

T- 81 8-973'C no geotermômetro ortopiroxênio-clinopiroxênio. Os anfibólios possuem cores

verde-escuro a acastanhado (Mg-homblenda a homblenda-edenítica) com TiO2 - 0,8-1,63

%,Si - 6,8-7,83, e enriquecidas em Mg (rS# - 0,55-0,69). O conteúdo de anortita nos

plagioclásios varia de 30-35 %An, As biotitas são ricas em TiO2 ?4,5 %), fato comum nas

rochas de alto grau (lndares & Martignole 1985). o ortopiroxênio é enriquecido em

enstatita, com baixos teores de ca e Mn (<0,'1 %), enquanto o clinopiroxênio é enriquecido

em diopsídio, com altos teores em Ca (-22 o/o) e teores variáveis de Fe e Mg Nas amostras

do ccG as varíações são de T- 713-835"c e P- 2,5-5"5 kbar pelos métodos plagioclásio-

anfìbólio e Al no anfibólio, alcançando valores de T- 1160"c(?) pelo método ortopiroxênio-

clinopiroxênio. Os anfibólios (Mg-homblenda a homblenda-edenítica) são verde escuro

enriquecidosemTiO2-0,11-1,9%,Mg(mg# -0,53-0,67) eSi-6,14-7,31 , Oplagioclásio

tem os teores em anortita entre 25-49 o/o{n, O ortopiroxênio é enriquecido na molécula

enstatita, enquanto o clinopiroxênio é rico na molécula do diopsidio.

Sotna et al (Submet.) obtiveram para rochas noríticas do plúton de Seninha,

sintectônico à zcsE e intrusivo no DLD, condições metamórficas variando entre T- 680-

730oC e P- 4,5-5,1 kbar pelo método plagioclásio-anfibólio, e T- 744-856.C pelo método
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ortopiroxênio-clinopiroxênio, concordantes com os valores para a ZCRP e ZCCG. A

coerência entre as relações texturais e as condições P-T, também demonstrada nos métodos

empregados, sugerem que o ápice do metamorfismo granulitico que afeta o MSJC ocorreu

em temperâturas da ordem de 820'C (ou superiores) e pressão baixa (3,0-5,5 kbar).

6.4.4 - Aspectos Gerøis da Migmatízaçäo Assocìada øo Metamorftsmo Brasìlìano

A extensiva migmatização afeta os terrenos gnáissicos e metapelíticos,

normalmente vinculada às zonas de cisalhamento de alta-T e áreas de alto slrain, com

evidências de fusão parcial in si/u de ortognaisses tonalíticos a dioriticos do embasamento

(DLD), estruturas estromatíticas e nebulíticas (Ashworth 1985) nas faixas metapelíticas,

comumente concordantes com o fabric D3 (Foto 6.28, 6.29 e 6 30) O sincronismo da

migmatização com a deformação cisalhante é demonstrada nâ cinemática coerente das fases

de alta-T e no acúmulo dos leucossomas graníticos em estruturas como: o plano axial de

dobras sin-F3, os planos de cisalhamento conjugados, boudins assimétricos que indicam o

crìtério cinemático da deformação (Foto 6,28 e 6.29) e necks de boudins de rochas

anfibolíticas.

Os metapelitos migmatíticos estromatíticos compreendem leucossomas graníticos

a trondhjemíticos intercalados com melanossomas pelíticos aluminosos (restito refiaùário?).

Comumente, os leucossomas formam proporções de volume >25 Yo das rochas mignratíticas

(Foto 6 28 e 6.29), por vezes alcançando -40 % (Foto 6.30). O grande volume de

leucossoma e a intensidade da deformação D3 dificultam a determinação da amplitude de

extração e segregação dos fundidos com base nas evidências texturais (Fitzsimons 1996).

Os leucossomas formam níveis lenticulares com assembléia dominada por grãos poligonais

de K-feldspato pertítico (tipo bulboso), qvartzo e plagioclásio mirmequítico, por vezes com

granada intercrescida com quartzo e cordierita. Os melanossomas constituem níveis de

fabric anastomosado, com a foliação definido por brotita, freqüentemente intercrescida com

sillimanita, envolvendo cristais de granada, plagioclásio mirmequitico, quartzo e homblenda.

Por vezes a migmatização afeta diques anfibolíticos possivelmente pré-D2 (Foto 4.13e),

como sugerem as apófises anteriores aos dobramentos D2. Os leitos e veios centimétricos de

leucossomas e melanossomas intercalados, e a semelhança entre as fases minerais

paragenéticas, sugerem derivação a partir dos metapelitos contíguos. Contudo, o controle



Foto 6.25 - Aspecto geral dos anfibolitos com fusão parcial (Þ700'C) sin-D¡ e geração de

grande volume de remobilizados anatéticos de composição granítica e pegmatóides com
turmalina + relictos de piroxênios- intercalados aos terrenos gniíissicos e metapelíticos
envolvidos na ZCRP (36000'22"W/6"57' 59"S)
Foto 6,2ó - Veios pegmatíticos sin-D3 com K-feldspato translúcido e tunnalina acompanhando a

foliação Sr, ca¡acterizando o aporte de flúor e boro durante D3, associados a remobilizados
anatéticos, ern mìcaxistos rnigmatíticos mìgrnatizados e milonittzados na ZCRP, sob condigões

da "Zona Superior da Sillimanita". Afloramento na ZCRP (36'14' l8"W/6'59'53"S).
Foto 6.27 - Veio pegrnatitrco sin-Dj que intercepta micaxistos rnigmatítìcos milonitizados na

ZCRP sob condições da "Zona Superior da Sillima¡ita" e apresenta cnstals de tun¡alina
acornpanlaldo a foliação Sr. Afloramento na Faixa de Metassedirnentos de Barra de Santa Rosa
(36.14', r 8"V//6's9'53 "S).
Foto 6,28 - Aspecto geral dos micâxistos migrnatíticos milonitizados na ZCRP, sob condigões
da "Quebra da Muscovita" e início da "Zona Superior da Sillimanita" (Þ700'C), mostrando
remobilizados graníticos e veios pegmatíticos com granad4 em proporções de volume >25%o,

formado boudins sigm.oidais dextrals no fabrìc D3. Afloramento na Faixa de Micaxistos de

Barra de Santa Rosa (35o58'18"W6o5 5'36"5).
Foto 6.29 - Micaxistos migmatíticos com paragênese biotita + granada + cordienta + sillimanita
da"Zona Superior da Sillimanita" (T>720'C) e grande volume de remobilizados com agregados

de gtanada + cordierita * quaÍzo azulado + K-feldspato segtrndo o fabric D3, em proPorções de

volurne >257o. Afloramento na ZCBNC, uma das ramificações da ZCRP, a norte de Belém
(35 o3 

1 '49"Wi6.40'27"S).
Foto 6.30 - Aspecto geral dos micaristos migmatítrcos milonitizados na ZCRP, sob condições
da "Zona Supenor da Sillinarita" (Þ720"C), mostrando remobilizados graníticos e veios
pegmatíticos corn grarada^ em proporgões de volume >40o/o, îormado år.rørlirls sigmoidais
dextrais no.fobric D¡. Afloramento na Faixa de Micaxistos de Barra de Santa Rosa a algunas
dezenas de meû.os do aflo¡amenlo apresentado na Foto 6.28 (35'58'18"W6"55'36"5).
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das zonas de cisalhamento sobre os leucossomas implica na migração de pelo menos pafte

do fundido por meio dofabricDs.

Nos terrenos gnáissicos, a migmatização gera estruturas schlieren a estromatíticas

pelas intercalações lentiformes múltiplas de leucossoma quartzo-feldspático e melanossoma,

por vezes separados por mesossoma (rocha parental ?). A migmatização relativa a M3 afeta

os gnaisses bandados e ortognaisses do embasamento interceptados por zonas de

cisalhamento de alta-T e na região do DLD. Os gnaisses bandados possuem textura

granolepidoblástica e bandamento milimétrico bem definido, com quartzo e feldspatos

equidimensionais, e composição variando de granodiorítrcos a tonaliticos, Os ortognaisses

apresentam textura granoblástica a granolepidoblástica, equigranular grossa a média,

bandamento pouco proeminente e tipos variando de sienograníticos a tonalíticos. Diversas

estruturas ilustram o controle exercido pela deformação heterogênea D3 e pelo sfress

diferencial na segregação, migração e acúmulo dos fundidos leucocráticos para estruturas

como: foliação e zonas de cisalhamento (Foto 4 13c e 4 I3d), shear bands conjugadas (Foto

4.7" 4.10,4.12d" 4.12e e 4.13a), zonas de cisalhanento extensionais (Foto 4.8), necks de

boudins (Foto 4.12c) e plano axial de dobras de alto stain (Foto 4,13b). A fusão parcial

promove a perda do fabric prévio (D2 e/ou D3) do protólito, como evidencia a gradação

progressiva para rochas remobilizadas não-foliadas de textura ígnea fina a média"

equigranular a porfirítica, com relíctos aleatórios dos máficos foliados residuais e enclaves

do protólito (Foto 6,3b). Nos mobilizados leucocráticos, as fases paragenéticas

correspondem a K-feldspato pertítico (tipo string) com textura poligonal, plagioclásio

mirmequítico e quartzo, por vezes granada, sillimanita, homblenda e turmalina, comumente

envoltos por níveis ricos em biotita (melanossoma). A presença de diques metadioríticos

porfiríticos intrusivos nos ortognaisses migmatíticos e condicionados às zonas de

cisalhamento (ZCJ. ZCSJC e ZCRJS) atestam a colocação sintectônica de magmas básicos

acompanhando ambientes extensionais de alto grau (Foto 4.2 e 4. I I a). A intrusão dos

diques, seguida da deformação e fusão parcial, ocorreu durante o cisalhamento sob alta-T.

Tais diques são contemporâneos ao alojamento dos plútons dioríticos e dos granitóide

porfirítico de Serrinha, Monte das Gameleiras e Japi, controlado pela deformação D3 de

caráter extensional nas ZCzuS, ZCSE e ZCJ. A intrusão do CCG sintectônica ao sistema

extensional da ZCCG é comprovada pelos elementos cinemáticos que denotam aspectos das
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deformações SPD e PFC: enclaves máficos assimétricos (Foto 4.229), shear bands (Foto

4.22h), porfiroclastos rotacionados do tipo delta, relações S-C (Foto 4.22f), veios e sheets

pegmatíticos assrmétricos, entelhamento de fenocristais de K-feldspato nos tipos porfiríticos.

No CCG são comuns as estruturas de magma mixing e mingling entre os termos

granodioríticos a monzoníticos porfiríticos e os dioríticos, indicando o baixo contraste de

viscosidade, e a ocorrência de xenólitos de granulitos. Os filões pegmatíticos com quartzo +

anfibólio + biotita + K-feldspato + piroxênio recortam os tipos gabro-diorítícos e denotam a

percolação de fluidos controlando a fraturação hidráulica, e provavelmente a segregação dos

termos majs graníticos pela diferenciacão dos termos mais máficos. Estas evidências

sugerem que os termos máficos do CCG representariam, provavelmente, magrnas de

derivação mantélica em underplating elou intrusivos na crosta inferior, canalizados pelo

sistema de zonas de cisalhamento. Estes magmas seriam responsáveis pelo aporte de fluidos

e calor na formação dos granulitos e anatexia da crosta inferior, pela diferenciação e mistura

com fundidos crustais para geração dos variados tipos de magmas de composição granítica a

intermediária.

A fusão parcial das rochas compostas por assembléias de minerals hidratados, na

ausência de fase fluida (H2O-liwe)" foi descrita como "fusão por desidratação" (Thompson

1982, Clemens 1984, Wolf & Wyllie 1991) A geração de tundidos graníticos não-saturados

em água (anzo < 1) está relacionada à dissolução dos minerais hidratados presentes nos

protólitos (muscovita, biotita e anfibólios). Nas faixas metapelíticas estudadas, os

migmatiticos estão comumente associados a metapelitos sob condições superiores à segunda

isógrada da sillimanita, onde ocorreu a desestabilização da muscovita (a¡¡26 < 1). A Fíg. 6.2

mostra que a curva solidus para os granitos (sistema CKNASH) ocorre no facies anfibolito

alto (T - 625"C para P = 5 kbar). Nos metapelitos, a muscovita e a biotita são as principais

fases minerais hidratadas que alcançam fusão com a fase fluida ausente. A água liberada

pela desidratação destes minerais reage com quartzo e feldspatos na produção de fundidos

Ieucograníticos, conforme as reações (Clemmens & Wall 1981, Le Breton & Thompson

1988):

. mus + qtz ) sill + Kf + fundido

. mus + pl + qtz ) Kf + Al2O5 + fundido



¡ bt + AlrOs + pl + qf¿ ) gt + Kf + fundido

r bt + sill + qtz ) gt + cd + Kf + fundido

¡ bt + pl + qtz ) opx + Kf + fundido

Para pressões entre 3 e l4 kbar, a muscovita desidrata prímeiro, produzindo uma

quantidade inicial de fundido, seguida pela biotita que desidrata sob alta-T (> 720"C, Le

Breton & Thompson 1988, Patiño-Douce & Johnston 1991, Gardien et al. l99S). A

quantidade de fundido produzida depende da quantidade inicjal das fases hidratadas, da

proporção relativa de feldspatos em relação ao quartzo, e da pressão em que ocorrem as

reações de fusão (Spear 1993, Gardien et al. 1995). O aumento do volume, decorrente da

fusão crustal por desidratação, conduz o incremento no fluxo cataclástico e ao fraturamento

provocado pelo fundido (Rutter & Neumann 1995). Diversos modelos avaliaram os

mecanismos de geração de magmas graníticos baseados na fusão por desidratação de

assembléias ricas em micas, durante o metamorfismo de alto grau.

o Clemens e Wall (1987) deduziram o início da fusão (P - 1-10 kbar) de assembléias conr

biotita + plagioclásio + quartzo em T - 740-780"C, e assembléias com biotita + Al2Os +

plagioclásio + quartzo em T - 690-71 0"C;

¡ Rutter e Wyllie (1988) defrniram o início da decomposição de biotita em 825 * 25oC, da

formação do ortopiroxênio entre 850-875'C, da dissolução da homblenda e aparecimento do

clinopiroxênio entre 950- 1 000'C, para P : I 0 kbar;

¡ Vielzeuf e Montel ( 1 994) investígaram o início da fusão por desidratação de

metagrauvacas com composição de tonaljtos em 800oC (P - l-20 kbar), com aparecimento

do ortopiroxênio entre 810-970'C (P - 1-12 kbar);

¡ Patiño-Douce e Beard (1995), para biotita gnaisse e quartzo anfibolito sintéticos,

obtiveramoiníciodafusãovariandoentreT-800'C(P=3kbar)eT-930"C(P=l5kbar);

. Os experimentos realizados por Gardien et al. (1995), envolvendo assembléias com

biotita e/ou muscovita (P = I Gpa), demonstraram que: (i) os protólitos apenas com biotita

produziram volumes de fundido granítico metaluminoso inferiores a 15 % abaixo de 900'C

(solidus em 800'C), alcançando 25 o/o em 950oC, e restitos granuliticos com ortopiroxênio;

(ii) os metapelitos a duas micas geraram fundido granítico peraluminoso com 40-600/o



volume entre 800-900oC e restito aluminoso de granada + sillimanita + biotita + quartzo +

plagioclásio;

o Williams et al. (1995) descreveram a geração de fundidos tonalíticos a trondhjemíticos

pela fusão por desidratação de diques anfibolíticos de derivação mantélica intrusivos na

crosta inferior, sob condições de T-750-850oC e P: 1,0 Gpa, A intrusão dos diques teria

ocorrido sob regime de deformação dúctil no facies granulito. O mecanismo de geração dos

diques decorrería do underplating de magmas máficos, que propiciariam o calor e o material

para a geração de magmas félsicos. As zonas de cisalhamento controlariam a redistribuição

do fluxo de calor, a canalização dos magmas para a crosta inferior e a segregação do material

felsico juvenil. Os trabalhos experimentais de Wolf e Wyllie ( 1 995) confirmaram a

segregação de fundidos silicâticos pela desidratação de anfibolitos entre 750-1000"C e I

GPa" pela reação geral: hornblenda + plagioclásio à clinopiroxênio + granada + Al-

hornblenda + ortopiroxênío + fundido;

¡ Recentemente, Singh e Johannes (1996a, 1996b) descreveram o início da fusão parcial do

sistema tonalítico (biotita + plagioclásio + quartzo) entre 750-770oC para P- 2-5 kbar, em

740"C para P = 8 kbar e 700-730"C para P = 10 kbar. Os fundidos resultantes apresentaram

composição granítica a granodioritica com restito granulítico (fundido + ortopiroxênio +

clinopiroxênio + K-feldspato + anfibólio), em baixa-P (< 10 kbar), com zoisita e granada em

alta-P (-12 kbar). A ocorrência do K-feldspato, não descrito em nenhum dos trabalhos

anteriores, corresponde ao início da fusão por desidratação e confrrma o envolvimeno de

processos anatéticos nesse sistema tonalitico (Ashworth 1985). Com o aumento da

temperatura, o fundido é enriquecido em Al2O3" FeO + MgO e Na2O. O fiacionamento de

fundido aumenta de I 1 para 25,8 o/o com o incremento da temperatura de 800 para 950"C,

para P:5 kbar. Rutter e Wyllie (1988) e Patiño-Douce e Beard (1995) descreveram a

formação de clinopiroxênio apenas após a dissolução da hornblenda ou sob condições altas

de P-T.

6.4,5 - Modelos pøra Geração das Condíções de Fácies Granulìto

O fácies granulito e caractertzados pela paragênese de minerais desidratados

(ortopiroxênio, clinopiroxênio, granada, etc.) sob condições de temperatura variando desde

700'C até acima de 900oC e pressão entre 4-12 kbar, com valores médios entre

T-800+50'C e P-7,5+l kbar (Harley 1988, Newton 1985). Os terrenos no facies granulito
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caracterizam os processos operantes na crosta média e inferior concementes a três tipos de

ambientes: 1) compondo faixas no escudo continental representando os niveis profundos da

crosta soerguida e exposta; 2) fatias ou fragmentos tectonicamente transportados; 3)

xenólitos inclusos em magmas basálticos e kimberliticos (Harley 1988). Os metapelitos no

flicies granulito de baixa-P, freqüentemente associados a metamorfismo progradante do

fácies andaluzita a sillimanita e extensiva fusão por desidratação, descrevem ambientes de

extensão regional com ampla anomalia térmica associada (Huppert & Sparks 1988, De

Yoreo et al. l99l).

A origem das rochas no fácies granulito pennanece sujeita a consrderável debate

(Yielzeuf et al. 1990, Vielzeuf & Vidal 1990) As diversas proposições e modelagens podem

ser reduzidas a dois modelos principais contrastantes:

1. Metamorfismo na ausênciâ de fluido, com a queda da atividade d'água

atribuida aos processos magmátrcos (Larnb & Valley 1984, Yalley et al. i990, Valley 1992)

Durante o processo metamórfico não ocorre fluido (H2O) como fase livre, presente apenas

nas estruturas dos minerais e/ou dissolvida nos fundidos - "conceito da degranitização" de

Fyfe (1973). Os granulitos são vistos como restitos deixados após a segregação e migração

dos fundidos graníticos em direção aos ambientes dilatantes da crosta inferior e média,

conduzidos pelo sfress diferencial (Thompson 1990), sob condições de ausência de fluidos e

T > 850oC (Clemens 1990). Desta forma, os granulitos constituem os restitos na presença de

fusões graniticas in situ nas rochas migmatíticas.

2. Metamorfismo carbônico, onde a diminuição da atividade d'água é atingida

pela presença de fase fluida não-aquosa extema (CO2, Touret 1974, Newton ef al. 1980),

como indicam os dados de inclusões fluidas e a restrição dos granulitos essencialmente

como restitos. A atividade dos fluidos nos granulitos conduziram a modelos diversos quanto

à sua natureza (H2O e/ou CO2) e à forma de condução (canalizada ou pervasiva). O amplo

estudo de inclusões fluidas demonstrou que o COz é o fluido dominante (CO2>>H2O>CH4-

N2-sâurnourâs, Touret 1996). A baixa atividade d'água foi atribuída à ausência de fluido

(Thompson 1983), à fusão parcial (Clemens 1990), à percolação por fluxos volumosos de

CO2 (Newton 1987) e à presença de salmouras (Shmulovich & Graham 1996).

Touret ( 1992) sugeriu o modelo de underplating, onde o metamorfismo

granulítico é causado pelo acúmulo de magmas de derivaçâo mantélica na base da crosta,
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que fomecem o CO2 para as reações metamórflicas na crosta inferior. A canalização do fluxo

de COu de origem mantélica pelas zonas de cisalhamento foi o mecanismo proposto para o

metamorfismo granulítico na Índia e Madagascar (Dunai & Touret 1993), Pili (1997)

descreveu a drenagem direta do COz dos fluidos mantélicos pelas zonas de cisalhamento no

fäcies granulito de Madagascar, através de uma interface crosta-manto permeável em

domínio transpressional. Frost e/ al. (1989) sugeríram que a fusão parcial e o fluxo de CO2

nos granulitos são processos resultantes de intrusões magmáticas na crosta inferior que

conduzem o calor e o CO2 derivado do manto, como confirmado por Van der Kerkhoff e¡ ¿/.

(1994) na análise geoquímica de isótopos estâveis. As inúmeras intrusões magmáticas são

canalizadas pelas zonas de cisalhamento, liberando os voláteis de maneira pervasiva

(Wickham et al. 1994,Iyer et al. 1995).

As condições P-T dos granulitos e da curva solidus das rochas crustais

(granitóides alcalinos) se superpõem na preserìça de fluidos (H2O-CO2, Bohlen e¡ al. 1995,

Pili 1997), indrcando a importância dos granitóides e da fusão parcial na gêrrese e na

transferência de fluidos na base da crosta continental. As zonas de cisalhamento dúcteis são

os caminhos preferenciais de migração de fluidos mantélicos e crustais, pela infiltração

pervasrva na rede interconectada de porosidade (Tullis el al. 1991, Thompson & Connoly

1992, Hickman et al. 1995), inclusive na redistribuição térmica na crosta (Beach 1976,

Peacock 1989).

6.5 - Mecanismos Responsáveis pelo Metamorfismo Granulítico e Migmatização no

MSJC-MCB

A fusão da crosta continental decorre dos seguintes mecanismos não-excludentes

(Thompson & Connolly 1995): (l) no suprimento de HzO às rochas em temperaturas acima

das curvas solidi de saturação da H2O; (2) por reações de fusão por desidratação, por meio

de mecanismos de descompressão; e (3) pelo incremento no fomecimento de calor pela

Moho e/ou magmas intrusivos na base da crosta.

Nos ambientes extensionais é corrente a vasta associação de granitóides

intrusivos com rochas nos fácies metamórficos andaluzita-sillimanita de baixa pressão

(Wickham & Oxburg 1987, De Yoreo ef al. 1991) A fusão crustal disseminada requer o

intenso aporte de calor nesses ambientes, decorrente do resfriamento de magmas de
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derivação mantélica intrusivos na base da crosta e/ou em underplating, ou do soerguimento

da astenosfera provocado pelo afinamento da litosfera (Powers & Bohlen 1985, Huppert &

Sparks I 988, Patiño-Douce et al. 1990, Thompson I 990). Miller et al. (1988) sugeriu que os

batólitos do tipo-I, isotopicamente homogêneos, ocorrem em regiões de elevado gradiente

termal, refletindo ampla fusão crustal relacionada à intrusão de magmas mantélicos. Os

granitos do tipo-S onde a geoquímica apresenta algumas características mantélicas podem

ser gerados pela hibridização entre olivina-toleítos de alto-Al e metapelitos aluminosos

(Patiño-Douce 1995). Diversos modelos demonstraram que a acresção de magmas básicos

na base da crosta, provenientes do manto litosférico inferior e/ou astenosfera, constitui a

fonte de calor necessária ao desencadeamento dos processos de fusão por desidratação e

conseqüente geração de granulitos e granitóides na crosta inferior (p.ex. Ellis 1987, Huppert

& Sparks I 988, Spear I 993, Wanen & Ellis 1996)

Harry e Leeman (1995), na modelagem das condições de P-T responsáveis pela

fusão por descompressão durante extensão litosférica, demonstraram a geração de magmas

a partir da fusão parcial dos componentes máficos da litosfera inferior metassomatizada e

com espessura inicial de -125 km (T - 1300'C e profundidades >75 km). A geração de

fundidos de derivação astenosférica, a partir da fusão por descompressão do manto

peridotítico, somente ocorreria com a litosfera submetida a extensão superior a 50 o/o. Nesse

modelo de extensão difusa da litosfera, a localização dos fundidos, resultantes da fusão por

descompressão e do soerguimento do manto, seria controlada pelas estruturas de

cisalhamento simples (p.ex. zonas de cisalhamento, suturas). A interação dos fundidos com

as rochas crustais, ou seja, os processos de fracionamento e anatexia crustal provocada pelo

aporte de calor pelos magmâs mantélicos ascendentes, produziriam magmas com ampla

variedade composicional desde intermediários a ácidos,

Os mecanismos envolvendo apenas o espessamento crustal seriam insuficientes

na geração das temperaturas elevadas necessárias ao metamorfismo de alto grau e à

migmatização dos níveis de crosta inferior a média (Looseveld & Etheridge 1990, Sandiford

& Powell 1991). Esses processos demandam a ingerência de calor advectivo, por meio dos

mecanismos não-excludentes: (1) a partir de intrusões na crosta inferior derivadas da

astenosfera, litosfera inferior metassomatizada e/ou base da crosta (fracionamento e/ou



anatexia); (2) underplating de magmas de derivação mantélica; (3) afinamento do manto

litosférico e soerguimento da astenosfera.

No MSJC-MCB, o controle exercido pelas zonas de cisalhamento dúcteis no

metamorfismo de alta-T, na fusão parcial por descompressão e na intrusão de plútons

granitóides (ácidos a básicos) está relacionado ao afinamento litosférico decorrente do

regime extensional no Brasiliano. As principais evidências que suportam este mecanismo

são:

1. O metamorfismo de alta-T e baixa-P (T > 820.C e p - 3.0-5,5 kbar) com

extensiva migmatização nas zonas de cisalhamento dúcteis contemporâneos ao regime

cinemático transtracional e extensional,

2, O elevado gradiente geotermal (.-60"C/km );

3, Os granitóides intrusivos (elevada R¡Sr) sintectônicos ao ambiente extensional

(Monte das Gameleiras, Dona Inês, Japi, serrinha, ccG) e plútons básicos associados; os

enclaves máficos e as feições texturais de magma mixing e mingling- que sugerem

componentes derivados do manto (Vemon 1983); os xenólitos de granulitos presentes em

alguns plútons gabro-dioríticos (Totoró, ccG, S.J.sabugi) indicando gênese em níveis

profundos (crosta inferior a manto litosferico);

4. As assinaturas gravimétricas e aeromagnéticas regionais e resíduais positivas

associadas às zonas de cisalhamento de alta-T, ao DLD e aos granitóides de composição

intermediária a básica e alcalina, sugerindo a correlação com magmas máficos desde

profundidades do manto litosferico (- 80 km)

Estas feições conelacionam o extenso aquecimento da região às zonas de

cisalhamento e intrusões granitóides, sugerindo ampla fusão parcial da crosta inferior e

manto litosférico, provavelmente relacionado ao soerguimento do manto astenosférico, com

as zonas de cisalhamento profundas (pelo menos profundidades de manto litosferico)

canalizando fluidos de alta-T e magmas crustais e mantélicos (prli et al. 1997).

No contexto do modelo geodinâmico para a Província BorboremaÆaixa Trans-

Sahara, considerando o amálgama de blocos e microplacas continentais alóctones durante a

orogênese Brasiliana (Jardim de sá 199a), a questão da contemporaneidade entre o

espessamento crustal produzido no ambiente transpressional na Faixa Seridó e os sitios

transtracionais do MSJC-MCB poderiam ser compensatórios, produzindo mecanismos
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coerentes de exumação dos terrenos granulíticos e descompressão concomitante à fusão

parcial e espessamento.

Em ambientes análogos, Fitzsimons (1996) e Carson el al. (1997) descreveram

mecanismos de descompressão, com intensa fusão parcial e geração de granitos

sintectônicos, durante transpressão crustal sincrônica a estagio extensional em níveis

superiores da crosta. Os mecanismos de descompressão seriam contemporâneos ao

desenvolvimento das zonas de cisalhamento, responsáveis pelo transporte dos fundidos e

fluidos (magmas e voláteis), pela disseminação do calor e exumação dos terrenos

granulíticos (teclonic unroofing). Com o soerguimento da astenosfera, as zonas de

cisalhamento controlariam a localização do calor necessários às reações da fusão parcial dos

componentes máficos e dos materiais crustais.



7 - GEOARQUITETURA CRUSTAL E

ASPECTOS DAS ASSINATURAS GEOFÍSICÄS DAS ZONAS DE

CISALHAMENTO DÚCTEIS BRASILIANAS

7.1 - Introdução: Os Dados Geofisicos e a Análise Qualitativa

O arranjo litológico e estrutural dos terrenos da porção Extremo Nordeste da

Província Borborema foram apresentados nos mapas regionais em escala 1:250000 do

Projeto Leste da Paraíba e Rio Grande do Norte (DNPM/CPRM 1914) e do Projeto Extremo

Nordeste do Brasil (DNPM/CPRM 1978). Diversos outros trabalhos produziram mapas

geológicos em escalas de detalhe e semi-detalhe no MSJC-MCB, sobretudo os Trabalhos de

Graduação e Dissertações de Mestrado conduzidos pela UFRN, UFPE e UFPB-Campina

Grande, Teses de Doutorado e Livre Docência, geralmente com ênfases nas investigações

detalhadas dos aspectos estruturals, metamórficos e geoquírnicos dos terrenos.

A análise conjunta dos dados geofisicos (gravirnétricos e aeromagnéticos), com

base nas anomalias regionais e residuais resultantes das filtragens no dominio do

comprimento de onda, combinados aos dados geológicos de campo e aos produtos de

sensoriamento remoto, conduziram à modelagem mais ampla e detalhada da estruturação

crustal da região, reflexo das deformações proterozóicas. A interpretação combinada desses

dados, com vantagens sobre os mesmos métodos de investigação isolados e a exemplo de

terrenos proterozóicos e arqueanos em outros continentes, concentrou-se no realce das

feições relevantes à interpretação tectônica do arranjo estrutural bidimensional e

tridimensional da crosta continental no Brasiliano.

No presente trabalho, foram efetuados os realces de anomalias regionais e

residuais de comprimentos de onda variados indicadoras de fontes em diferentes

profundidades da crosta, pela filtragem dos dados de anomalia Bouguer e intensidade

magnética total nos dominios da freqüência e espaço-temporal. Os frltros utilizados foram do

tipo passa-alta, passa-baixa, passa-banda e filtros medianos quadrados (boxcar), definidos de

acordo com os comprimentos de onda que se pretendeu realçar. Esses filtros correspondem

aos processos de transformações lineares que modificam as relações de amplitude e/ou fase

da assembléia de ondas senoidais que constituem os mapas interpolados e os perfts dos

dados geofìsicos. As mudanças são efetuadas pela multiplicação da transformada de Fourier



na obtenção das alterações de amplrtude e/ou fase do conjunto de dados, e então

transformando o espectro dos dados modificados de volta ao domínio do espaço. As mesmas

transformações podem ser obtidas no domínio do espaço pela convolução de filtros com

coeficientes semelhantes às mudanças de amplitudes pretendidas (Gonzalez & Woods 1992,

Milligan & Gunn 1997).

O emprego de vários filtros nos diferentes domínios teve como intuito ampliar os

subsídios de imagens das anomalias residuais e reduzir o efeito das distorções criadas em

função dos tratamentos. Desta forma, buscou-se beneficiar a análise e a interpretação dos

resultados mantendo-se o controle visual, e portanto quaìitativo, das filtragens em relação às

informações geológicas da área. Numa abordagem qualitativa, as anomalias são detectadas

mas a naturezâ fisica das fontes pode ser inferida, sendo as anomalias positivas relacionadas

aos contrastes de densidade e magnetismo/susceptibìlrdade positivos, e vice-versa, onde o

posicionamento geográfico do centro da fonte é obtido com precisão razoävel (Beltrão &

Silva 1993) Uma análise quantitativa requer ìnformações sobre a densidade.

susceptibilidade, geometria, profundidade e extensão das fontes, além da plausibilidade

geológica de um modelo de inversão ou 3-D (Jachens & Griscom 1985, Up de Graf &

Luyendyk 1989), que foge ao escopo deste trabalho.

7.2 - Correlações Entre as Anomalias Gravimétricas e as Feições Geológicas

Na avaliação dos mapas das anomalias residuais, as Fig. 7.1 e 7.2 puderam ser

agrupadas para interpretação, pois apresentaram diferenças sutis quanto aos valores de

amplitude e presença de ruído, A Fig. 7. I mostra o mapa de anomaliâs gravimétricas

residuais obtidas com filtro passa-banda que permitiu a passagem de comprimentos de onda

entre 80 e 250 km, rejeitou comprimentos de onda superiores a 600 km e inferiores a 30 km,

e os valores intermediários foram cosine-tapered. AFig. 7.2 corresponde à filtragem do tipo

passa-baixa que permitiu a passagem de comprimentos de onda maiores que 250 km,

rejeitando os valores inferiores a l0 km e cosine-tapered os valores intermediários. Como

visto na Fig. 3.2, os comprimentos de onda superiores a 300 km tiveram participação nula

nos valores das amplitudes de fontes de até 40 km de profundidade.

As Fig. 7.3 e 7.4 referem-se às continuações para cima de 13 km e 1 km,

respectivamente, que produziram o alisamento de anomalias superficiais de alta freqüência.
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As Fig. 7.2 e 7 .4, comparadas às Fig, 7.1 e 7.3, mantiveram-se parcialmente contidas nas

anomalias de comprimentos de onda longos, o que facilitou algumas das correlações com a

geologia de superficie. As anomalias positivas e negativas estão justapostas e possuem

formas elipsoidais, com comprimentos dos eixos maiores entre 70-150 km, acompanhando a

principal estruturação neoproterozóica da região. A feição marcante dos mapas é o aspecto

alongado das anomalias e dos gradientes íngremes ressaltados pela filtragem. A estimativa

de profundidade média para as fontes dessas anomalias e de 20-25 km, nos níveis da crosta

média-inferior atual.

A anomalia negativa (-13 mGal) sobre a Faixa Seridó tem o eixo maior passando

pela porção central da faixa (região de Cachoeira do Rio dos Ventos) e pelo granitóide

Totoró, se estendendo alguns quilômetros pelo interior da Bacia Potiguar, A Fig, 7.2 mostra

a divisão da anomalia negativa em dois máximos, um centralizado mais a norte" relacionado

à corrtinuidade do plúton Totoró sob a cobertura sedimentar, e outro deslocado para o centro

da faixa. A causa geológica direta desta anomalia é o espessamento crustal da parte central

da faixa de micaxistos em regime transpressional, acompanhado por intensa granitogênese

(p.ex. granito Totoró). Os flancos da anomalia estão controlados por gradientes lineares

positivos que marcam zonas com mudanças abruptas no contraste de densidade" entre a faixa

de metassedimentos e o embasamento gnáissico, correspondente à ZCPJC, na borda leste, e

as ZCLCC e ZCSM na borda oeste, todas definidas por zonas miloníticas em cinemática de

transpurrão. Os estudos das perfilagens sísmicas profundas (Matos 1992) e termobarometria

(Lima 1987, 1992) permitiram a estimativa de 45 km de espessamento crustal para o setor

central da faixa ao final do Brasiliano.

Outra anomalia negativa (-13 mGal) delineia a faixa de micaxistos da região de

Taipu-Ielmo Marinho e os granitóides sin- a tarditectônicos de Taipu, Pitombeira, Nova

Descoberta, Gameleira, Primeira Lagoa e Matão. A disposição alóctone dos micaxistos com

contato basal de cinemática extensional (topo para NE), as estruturas D3 com mergulho

suave para NE e as formas tabulares e ovaladas dos granitóides deftnem a amplitude e a

forma dos comprimentos de onda da anomalia. A centralização da máxima amplitude da

anomalia nas proximidades de Ceará-Mirim é decorrente do provável aumento do volume

dos micaxistos e granitóides, sobretudo os plútons Gameleira, Primeira Lagoa e Matão, sob a



cobertura sedimentar, acompanhando o alojamento transtracional da fatia de micaxistos

durante o Brasiliano. Na Fig, '7.2 ocone outro máximo centralizado sobre o granito Taipu,

separado daquele de Ceará-Mirim por um estreito alto linear relativo que marca uma zona de

cisalhamento transtracional dextral no contato entre o plúton Taipu e a fatia de micaxistos. O

gradiente linear que define o limite ocidental da anomalia é correlato à inflexão de NW para

NE da ZCBJ, acompanhando o padrão coalescente formado entre as zonas de cisalhamentos

sinistrais de trend geral NW (ZCJ, ZCBJ e ZCLP) e a ZCPJC dextral de fre¿d NNE. O

granitóide Pitombeira não está incluso na anomalia negativa como os dernais granitóides da

área, provavelmente devido às feições de stockwork com rochas dioríticas e os enclaves de

rochas gabróicas foliadas (PFC//SPD), mas encontra-se envolvido pela infìexão NE das

zonas de cisalhamento, compondo a borda da anomalia. O limite oriental da anomalia

acompanha o traçado da região costeira, paralela ao limite da crosta continental atual, da

mesma forma que o eixo negativo que segue para sul a partir da região de Natal, Este eixo

negativo solÌe as incursões sinuosas dos gradientes que definem as ZCLP e ZCBJ em

direção ao alto gravimétrico da região das lagoas de Guaraira e Bonfim. Para este região

convergem as zonas de cisalhamento ZCBJ, ZCLP, ZCSE e ZCBNC, o que intensificaria a

deformação num regime transcorrente-extensional (cisalhamento geral) favorecendo a

instalação de magmas mantélicos numa extensa ërea da base da crosta continental,

responsáveis pela anomalia positiva observada no continente.

A anomalia positiva (10 mGal), e gradientes lineares de borda, da parte central da

área acompanha a estruturação dos blocos limitados pelas zonas de cisalhamento

transcorrentes-extenslonais ZCBJ, ZCLP e ZCT, desde a justaposição anastomosada com as

estruturas em leque da ZCPJC, na parte norte, até a provável convergência com as ZCSE e

ZCBNC, a leste. Esta anomala envolve os terrenos arqueanos formados por ortognaisses

TTG e migmatitos bandados granadiferos do Complexo Presidente Juscelino (Dantas 1997).

Para sul, a anomalia delineia o corpo diorítico de Serrinha, entre a porção NNE do batólito

de Monte das Gameleiras e o granito da Serrinha, além das zonas de cisalhamentos

transcorrentes-extensionais que controlam o alojamento desses granitos. Dois máximos de

amplitude (Fig. 7 .2 e 7 .4) estÃo localizados próximo aas cidades de Senador Elói de Souza e

entre Presidente Juscelino e Tangará, provavelmente assinalando maiores proporções de

anfibolitos, metagabros e meta-anortositos, envolvidos pela ZCLP e intercalados nos



ortognaisses e migmatitos dominantes nos terreños arqueanos. A relação morfológica e

cinemática desses terrenos com as zonas transcorrentes e extensionais permite a sugestão do

afinamento crustal para a área, com a instalação de corpos básicos na base da crosta

seguindo a orientação das principais estruturas brasilianas.

A proeminente anomalia negativa (-20 mGal) parcialmente controlada pela

estruturação NE dos ramos anastomosados das ZCRP e ZCCG, abrangendo setores dos

granitóides de Dona Inês, Pocinhos e Areia, e da faixa de micaxistos de Duas Estradas. Na

Fig, 7 .2 duas amplitudes máximas estão definidas, uma centrada no granito Dona lnês e

outra na região entre Duas Estradas e Montanhas (aproximadamente centrada em Jacaraú),

A provável causa dessa extensa anomalia negativa são corpos granitóides, com baixo

contraste de densidades com o embasamento gnáissico, presentes em grande volume nos

niveis rnferiores da crosta, condicionados ao regime transcorrente-extensional do sistema

anastomosado de zonas de cisalhamento, e provavelmente um bloco crustal mais espesso na

região de Jacaraú. Essa anomalia negativa de cornprimentos de onda de primeira ordem

acompanhando setor de alto strain D3 poderia ainda refletir como fonte o manto litosférico

submetido a processos de fiacionamento e fusão parcial sob condições de alta-T,

condicionados a zonas de cisalhamento com raízes mantélicas, a exemplo de orógenos

semelhantes na África (Browne & Fairhead 1983, Halliday et at. 1990, Poudjom Djomani et

al. 1993).

Uma anomalia residual positiva de baixa amplitude ocorre na região da estrutura

em flor negativa de Barra de Santa Rosa, relacionada ao regime transtracional da ZCRP. A

anomalia positìva está expressa linearmente sobre o dominio de mergulhos fortes da ZCRP"

marcado por metamorfismo granulítico e intensa migmatização, com uma anomalia de curto

comprimento de onda coincidente com o granito alcalino de Algodão. Esta anomalia pode

ser atribuída ao afinamento crustal nesse setor, com a ZCRP enraizada no manto litosférico,

provocando a deformação da Moho e favorecendo a instalação em níveis crustais de rochas

provenientes do manto.

Um eixo negativo de baixa amplitude e direção NW engloba parte do bloco

paleoproterozóico, na porção entre os granitóides de Monte das Gameleiras, Caxexa e Japi,

relacionado à continuidade das rochas gnáissicas para esses niveis crustais. Os plútons de

Caxexa e Japi estão relacionados ao gradiente linear positivo que controla a zona de
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cisalhamento de Japi e parte da região de Barra de Santa Rosa, sugerindo prováveis fontes

mantélicas para esses granitóides. O mesmo ocorre com o granitóide Barcelona parcialmente

condicionado aos gradientes lineares positivos das ZCPJC eZCT.

Os mapas de anomalias residuais das Fig. 7 .5 e 7 .6 foram agrupados para

descrição e correlação das anomalias. A Fig. 7.5 é o resultado da filtragem passa-alta que

permitiu a passagem de comprimentos de onda inferiores a 50 km, rejeitou os superiores a

250 km e os valores intermediários foram cosine-lapered. A profundidade estimada para as

fontes realçadas por esse filtro foi de cerca de 7-10 km, em níveis médio-superior da crosta

atual. O resultado pode ser comparado àquele da Fig.2.7 obtida por Lins eI al. (1993), mas

sobrelevando maiores detalhes. A frltragem passa-alta da Fig. 7 .6 permitiu a passagem de

comprimentos de onda inferiores a 30 km, rejeitou os superiores a 250 km e cosine-tapered

os valores intermediários. Os valores de profundidade máximos inferidos f'oram da ordem de

6-9 km. As informações contidas nos mapâs residuais correspondem diretamente às feições

geológicas dos terrenos em superficie, Os comprimentos de onda das anomalias combinam

com a forma dos corpos em superficie (seção XZ do strain D3), os efeitos dos lóbulos de

sinais opostos foram suprimidos, os gradientes são íngremes e controlam os altos e baixos

gravimétricos, conforme a estruturação principal do terreno, Para esses mapas foram

apresentadas exclusivamente as feições complementares ou discordantes daquelas

previamente descritas para os mapas resultantes das frltragens para os níveis de crosta

inferior.

Na Faixa Seridó foram diferencjadas a ampla anomalia negativa do granito

Totoró, na maior parte sob a cobertura sedimentar, daquelas da porção central da faixa de

micaxistos relacionadas às estruturas dômicas F3. reflexos da transpressão e do

espessamento crustal, e às intrusões graníticas. Alguns outros baixos gravimét¡icos foram

individualizados e relacionados diretamente aos corpos granitóides alongados que intrudem

os micaxistos em faixas miloníticas e o embasamento ao longo da ZCPJC,

Na região de Taipu-lelmo Marinho foram distintos os baixos gravimétricos

relacionados à faixa de micaxjstos, com maior comprimento de onda e menor amplitude,

daqueles marcadores dos granitos, que acompanham a forma cartografada dos corpos. Um

estreito e íngreme gradiente separa as anomalias entre os granitos Taipu, Gameleira e
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Primeira Lagoa, descrevendo uma estreita zona de cisalhamento transtracional dextral no

contato entre o plúton Taipu e os micaxistos.

No eixo de anomalias negativas de direção NS paralelo à costa, diversos baixos

foram individualizados sob a cobertura sedimentar, provavelmente designando a ocorrência

de corpos graníticos ovalados e alongados (Suíte Natal ?, Dantas 1997) nesse nível crustal,

semelhantes ao plúton Macaíba. Na região da ZCLP, algumas anomalias menores compõem

um eixo que segue a linearidade da faixa milonítica, sugerindo a intrusão de alguns corpos

graníticos relacionados à cinemática transconente-extensional desta zona.

A anomalia positiva na porção central dos mapas constitui um eixo NNE

virgando para SE, formado por várias anomalias de curtos comprimentos de onda e

amplitudes médias, centralizadas entre as cidades de João Câmara e Poço Branco, Presidente

Juscelino e Tangará. em São Paulo do Potengi, na região central do bloco arqueano, e sobre

o dlorito e granitóide de Serrinha e no DLD. Na borda NE do batólito Monte das

Gameleiras. um gradiente de trend NW acompanha a ZCSSB e separa a anomalia negativa

da porção principal do corpo, da anomalia positiva que marca o diorito Serrinha. Uma

anomalia positiva, controlada pelo trend NNE da ZCBJ, coincide com a forma do granito

Pitombeira. As ZCLP e ZCBJ mantiveram-se delineadas pelos gradientes lineares nas bordas

da anomalia positiva. O afinamento crustal favoreceria o alojamento de magmas básicos-

intermediários em níveis crustais mais rasos (crosta média-superior), fontes das anomalias

descritas, canalizadas pelas zonas de cisalhamento de cinemática transtracional.

A porção norte do plúton Barcelona é controlada pelos gradientes ingremes entre

a anomalia negativa da Faixa Serjdó e a anomalia positiva do bloco arqueano, enquanto na

borda sudeste ocone uma anomalia negativa relacionada a ZCT, sugerindo diferentes fontes

na geração do batôlito.

Um baixo gravimétricos de curto comprimento de onda e alta amplitude coincide

com a forma ovalada do plúton Dona Inês. O eixo de anomalias negativas na região entre a

ZCRP e ZCCG é definido por anomalias centradas na faixa de micaxistos e granitos de Duas

Estradas, na fatia micaxistos de Araras-Solânea e Alagoa Grande, e no setor ocidental do

granitóide de Pocinhos. A ampla anomalia negativa da região entre Duas Estradas e Jacaraú

têm as bordas limitadas pelas ZCMN e ZCRP.



A ZCRP tem sua extensão marcada por gradientes positivos com anomalias curtas

de alta amplitude definindo o plúton de Algodão, a faixa de granulitos, as ramificações de

alta-T (ZCCC, ZCPF, ZCBNC) e a região dos granitóides intermediários de Bananeiras,

relacionada às raízes básicas desses corpos.

Apesar de disposto na borda dos mapas, o granitóide de Picuí está assinalado por

uma anomalia positiva, provavelmente decorrente de corpos básicos instalados em sua raiz

nas profundidades sugeridas.

A porção SE dos mapas é controlada pela ZCCG e zonas de cisalhamento

sinistrais do limite noroeste do MCB, definindo anomalias positivas de curtos comprimentos

de onda alinhadas segundo o trend NE da principal estruturação dos terrenos. Essa

localização das anomalias acompanha o CCG, nas proximidades da cidade de Campina

Grande, e as zonas de cisalhamento no fácies granulito e coln intensa migmatização,

As Fig. 7 .7 e '7 .8 apresentam as filtragens passa-alta aplicadas na distinção das

anomalias de alta freqüência dos níveis superiores da crostâ. Na Fig. 7 .7, o fitro aplicado

permitiu a passagem de comprimentos de onda inferiores a 30 km, rejeitando os superiores a

50 km e cosine-tapered os valores intermediários, A filtragem da Fig. 7.8, complementar à

Fig. 7 .7 , permitiu a passagem de comprimentos de onda inferiores a 10 km, rejeitando os

comprimentos de onda maiores que 30 km, cosine-tapered os valores intermediários. Os

níveis de profundidade máximas inferidas para as fontes que produziriam as anomalias

observadas são inferjores a 7 km. Os mapas possuem diversos altos e baixos gravimétricos

de curtos comprimentos de onda de baixa arnplitude, coincidentes com os elementos

geológicos de superfÌcie. As principais correlações descritas para os níveis inferior e médio

da crosta foram mantidos. Sobre os terrenos cristalinos, além das evidências já descritas nos

mapas das filtragens anteriores, algumas diferenças foram observadas. O gradiente que

delineia a ZCBJ está marcado por anornalias positivas de curtos comprimentos de onda, Esta

feição foi descrita por Moreira el al. (1990) que estimaram para essa região a presença de

corpos graníticos básicos em níveis crustais rasos. Nos domínios transtracionais de Ielmo

Marinho-Taipu e Barra de Santa Rosa, destacam-se os baixos gravimétricos relacionados aos

granitóides e macaxistos. Anomalias positivas curLas assinalam o diorito e o granito

Serrinha, controlados por zonas de cisalhamentos. Na região de Belém, as anomalias

positivas acompanham o trend NE da ZCBNC, indicadora de corpos básico-intermediários
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nesse nivel crustal, em associação com a ZCRP. Na área do granito Japi, as suítes básico-

intermediárias estito delineadas por anomalias positivas que seguem o alto positivo da ZCJ

no /rer?d Nw até a região de santa cruz. o granitóide Picuí esta definido parcialmente por

anomalias positivas, indicando suas raízes básicas em crosta rasa. o granitóide Areia, as

rochas máficas do ccG e o plúton Algodão, controlados pelo sistema anastomosado das

ZCRP e ZCCG, estão destacados por anomalias positivas. Tais anomalias indicam a

presença de corpos básicos-intermediários densos como raízes dos granitóides e zonas de

cisalhamento brasilianas nos níveis da crosta superior atual (< 7 km) A porção norte da

faixa de micaxistos da Barra de Santa Rosa e de Duas Estradas-Pirpirituba estão assinalados

por anomalias negativas, sugerindo a continuidade das faixas de micaxistos assocjadas a

granitóides alongados nesses níveis crustais.

O grande número de anomaltas de curtos comprimentos de onda sob as

coberturas sedimentares indica a intensa deformação nas bordas do continente, em sistemas

de grabens e horsts, com possível aporte de magmas conduzidos pelas estruturas brasilianas

reativadas. Nas regiões de Natal, canguaretama e lagoas do Bonfim e Guaraíra, a correlação

é imediata entre a estruturação crustal no regime frágil e as estruturas frágeis-dúcteis e

dúcteis profundas relacionadas à deformação no evento Brasiliano, como sugere a

linearidade das anomalias e gradientes íngremes de contorno-zero, que delineiam os limites

entre áreas com diferentes densidades. Na região próxima a Natal (05'15'-06'30's/35.00'-

35'45'W) foi reafizada a avaliação da correlação entre as feições deformacionais em

diferentes níveis crustais, e as possíveis rmplicações entre a reativação das estruturas

brasilianas e na neotectôn ica" traTada no item 7.6,

Nos mapas das Fig. 7.9,7 10"7.11,712,7.i3 e7.14, obtidos pela filtragem no

domínio espaço-temporal (filtros quadrados tipo boxcar), a feição mais proeminente é o

paralelismo de isolinhas em relação à margem da crosta continental atual. As amplitudes das

isolinhas, coincidentes com a linha da costa" variam de 30-32 mGal a 15-17 mGal. Esta

linearidade confirma o afinamento crustal atual, com soerguimento da Moho em direção à

interface crosta continental-crosta oceânica, num contexto de margem continental passiva,

decorrente da separação dos continentes Sul-Americano e Afiicano durante o Albiano (100

Ma). Os diversos episódios de esforços influenciaram o estiramento e culminaram com a
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doinínio espaço-tsÌiporal com filn'o quadrado de À: 50lfin.
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Frgura 7.ll - Mapa de anomalias gravimét'icas obtidas a partif de filn'agem no

domínio espaço-temoporal eom filu'o quadrado de À = 40 hl
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Fþura 7.12 - Mapa de anomalias gravimén'icas obtidas a partir de filtrageno no
domínio espaço-t€mporal com filtro quadrado de À = 30 km.
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Frgurc 7.13 - Mapa de momalias gravimétricas obtid¿s a partir de filn'age,m

domínio espaço-teinporal com filro quadrado de À = 20 km.
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ruptura./rifteamento da crosta anisotrópica, controlado pelas extensas zonas de cisalhamento

brasilianas que atuaram como zonas de fraqueza. A distribuição e as interrelações das

anomalias gravimétricas em diferentes níveis de profundidade sugerem a partição mecânica

e a heterogeneidade crustal proterozóica, com prováveis reflexos na estruturação litosferica.

Duas faixas de gradientes positivos foram destacadas: (i) a primeira acompanha a linha da

costa com valores de 12 mGal/km em direção ao oceano, iniciando aproximadamente no

contato entre o embasamento cristalino e as coberturas sedimentares; (ii) a segunda faixa

inicia no contato leste da Faixa Seridó com o embasamento, decorrente do setor com trend

NE da ZCPJC, defletindo para SE na borda sudeste do granitóide Barcelona acompanhando

a zcr, passando a nordeste do granitóide Monte das Gameleiras e a sul do DLD, nesta

região, na altura do paralelo 06'30's, as duas faixas tomam-se paralelas e seguem na direção

zcCG e zonas subsidiárias. Esta faixa contém a isolinha de 0,0 mGal separando dois

grandes blocos: um positivo para ENË, provavelmente menos espesso, englobando o bloco

arqueano do MSJC e o MCB; e outro negativo para wSW, provavelmente mais espesso,

formado pelos blocos paleoproterozóicos do MSJC e parte do sistema ZCRp-ZCCG. como

tais feições estão presentes em todos os mapas residuais confeccionados, desde aquele para

comprimentos de onda de 200 km (Fig 7.9), sugere-se que o afinamento afete desde níveis

litosfericos. O fato da faixa que contém a isolinha zero coincidir com algumas zonas de

cisalhamento brasilianas é mais uma indicação de que parte do sistema de zonas de

cisalhamento possuem raízes litosfericas e podem representar o retrabalhamento

intracontinental de zonas de sutura entre blocos alóctones amalgamados em diversos

episódios,

As principais feições observadas nos mapas de 5 e I km (Fig 715 e 7.16,
respectivamente) são similares, destacando-se o aumento do ruído à medida que diminuem

os comprimentos de onda empregados nas filtragens (diminuição da profundidade na

crosta), sobretudo nos mapas com comprimentos de onda inferiores a 30 km, profundidade

média teórica da Moho atual para a região (ussami et a1.1993, castro et at. 1997a). Tais
ruídos são decorrentes da intensificação das anomalias intracrustais relativas à estruturação

da crosta no Brasiliano. Nos mapas entre 50 e 5 km (Fig. 7.10 a 7.15), a deflexão das

anomalias positivas diminui sua abrangência concentrando-se no eixo positivo relacionado
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F'igura 7.15 - Mapa de æomalias gravimétricas obtidas a partir de filtragenn
domínio espaço-t€rnporal com filtro quadrado de À = 5 km.
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Figura 7.16 -Mapa de momalias gravimétricas obtidas a partir de filtragem
domínio espaço-temporal com filtro quadrado de À = I hn.
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às ZCLP e ZCBJ coalescentes à ZCPJC, e à'correlação de corpos densos nesses níveis

crustais.

Nos mapas inferiores a 30 Km (Fig 7.12 a 7, 16) destaca-se o baixo gravimétrico

relativo delineando a região de Taipu-lelmo Marinho, com a maior amplitude negativa

centrada no granito Taipu. Algumas anomalias positivas (15-20 mGal) acompanham as

ZCBJ eZCLP delineando o bloco arqueano.

As anomalias negativas da porção central da Faixa Seridó e do plúton Totoró

foram diferenciadas nos mapas com comprimentos de onda inferiores a 30 km, o mesmo

ocorrendo para o granito Pocinhos. Entretanto, os granitóides Monte das Gameleiras e Dona

Inês foram somente delineados a partir dos mapas de comprimentos de onda inferiores a 20

km. Os demais granitos e faixas de metapelitos não foram destacados nos mapas residuats

para esses comprimentos de onda. A isolinha de contomo-zero acompanha a orientação NE

da ZCCG na borda oriental do CCG. As isolinhas positivas com trend NE acompanham o

limite do bloco no extremo SSE da área, sugerindo que o sistema separa diferentes blocos

crustais, onde extensas anomalias positivas marcam a estruturação do MCB (ou terreno Alto

Pajeú, Santos 1996).

Os mapas das Fig, 7.17,7.18,7.19,7.20,7.21 e7.22 conespondem aos resíduos

obtidos pela remoção dos mapas de comprimentos de onda de 200 km, 50 km, 40 km, 30

km,20 km e l0 km (Fi9.7.9,7.10,7 11,7.12,7.13 e7.14, respectivamente) das anomalias

Bouguer, Desta forma, os mapas residuais resultantes contém a somatória das anomalias de

componentes de comprimentos de onda variados na dimensão e amplitude, desde as partes

mais rasas da crosta até aquelas do comprimento de onda limite, pois os comprimentos de

onda maiores que este foram eliminados no mapa residual inicial. Estes mapas residuais

apresentaram anomalias em maior número e com maior detalhe do que os mapas resultantes

dos filtros passa-banda e passa-alta no domínio da freqüência. As anomalias foram

delineadas com as formas precisas e coincidentes com os elementos geológicos de

superficie, como os granitóides e zonas de cisalhamento. As anomalias de comprimentos de

onda curtos tendem à coalescência com o aumento da profundidade, compondo anomalias e

eixos de anomalias condicionados ao sistema de estruturas brasilianas. Este fato é mais um

indicio de que as fontes e a deformação cisalhante representam a anisotropia em
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Fþura 7.17 - Mapa de anomalias gravimétricas obtidas a partir do resíduo de
filtagem no domínio espaço-teinporal com filu'o quadrado dc À: 200 km-
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Frgura 7.18 -Mapa de anomalias gravimét'icas obtidas a prtir do resíduo de

filt'agern no domÍnio espaço-teinporal com filtro quadrado de l.: 50 km.
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Figura 7.lg - Mapa de anomalias gravimén'icas obtidas a partir do resíduo de
- 

filtragem no domínio espaço-temporal com filro quadrado de À :40 km.
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Fþura 7.20 - Mapa de anomalias gravimén'icas obtidas a partir do resíduo de
filu'agem no do¡¡rínio espaço-tætporal eorn filt'o quadrado de À = 30 kn.
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Figura 7"21 - iMapa de æomalias graviméu'ieas obtidas a partir do resíduo' de

fileagem no domínio espaço-temporal com filro quadrado de À:20 km.
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Figura 7.22- \{rrya de anomalias gravimétricas obtidas a partir do resíduo de
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profundidades litosféricas, decorrentes da estruturação brasiliana fossilizada na litosfera

estavel atual.

As principais anomalias, já descritas anteriormente, foram mantidas desde os

mapas residuais de 50 e 40 km, sobretudo as anomalias e os extensos eixos de anomalias

positivas que acompanham o sistema anastomosado de zonas de cisalhamento e os

granitóides de Areia, Algodão, Caxexa e CCG, e os baixos gravimétricos sobre os

granitóides de Poço Branco,

Na Faixa Seridó um alto gravimétrico se destaca ZCLCC, desde o mapa residual

de 50 km (Fig 7 1 8) até os de comprimentos de onda de l0 km (Fig. 7 .22), sugerindo que os

efeitos deformacionais associados aos transpurrões afetaram desde profundidades do manto

litosferico. uma anomalia positiva coincide com a continuidade da orientação NNW e NNE

dos transpurrões da faixa sob as coberturas sedimentares. Outras anomalias positivas

ocorrem assinalando os domos transpressionais F3 no interior da faixa, sugerindo que os

efeitos combinados do regime transpressional provocaram a heterogeneidade da crosta

brasiliana pela deformação e soerguimento da Moho e/ou instalação de magmas básicos na

base dos domos e a canalização pelas zonas de cisalhamento.

Algumas anomalias positivas de curtos comprimentos de onda oconem

acompanhando a ZCBJ nos mapas residuais inferiores a 40 km (Fig 719 a 7.22). Nos

mapas residuais de 30 e 20 km (F ig 7.20 e 7.21), tais anomalias constituem um eixo de

lrend NW interligando o eixo principal de anomalias positivas, no setor central do bloco

arqueano, à região das lagoas do Bonfim e Guaraíra. Este fato corrobora à sugestão que a

heterogeneidade crustal alcançada pela intensa deformação no Brasiliano perrnaneceu

controlando a evolução crustal da região, no tempo geológico, condicionando os processos

de reativação das estruturas principais até o presente.

A porção central do bloco arqueano esûl delineada por anomalias positivas desde

os mapas residuais para comprimentos de onda de 50 km, com orientação NNE sob as

coberturas sedimentares na parte norte dos mapas, infletindo para SE nas proximidades da

ZCLP, permanecendo até o DLD, O eixo positivo envolve a área do diorito Serrinha

separando-o do baixo gravimétrico do batólito Monte das Gameleiras por um gradiente

íngreme de orientação NW, marcado pela ZCSSB.



Na região dq plúton Japi, as anomalias são positivas nos mapas de comprimentos

de onda de 50 a 30 km (Fig. 7.18 a7.20), acompanhando o gradiente positivo da ZCJ.

Entretanto, no mapa para 20 km (Fig. 7.21) ocone um alto gravimétrico de comprimentos de

onda curtos concentrados na áreas onde predominam as suítes básico-intermediárias,

enquanto uma anomal¡a negativa maior define o restante do corpo alcalino.

Um eixo de anomalias positivas ocorre no extremo sudeste da ârea, presente nos

mapas desde comprimentos de onda de 50 km, condicionados à orientação NE das zonas de

cisalhamento sinistrais do MCB Nos mapas de comprimentos de onda inferiores a 30 km

(Fig. 7 20 a 1 .22), esta ampla anomalia se desagrega em altos gravimétricos de curtos

comprimentos de onda que formam um eixo de trend ENE, subparalelo aos plútons do CCG

e às faixas granulíticas e migmatizadas da ZCCG, Esta disposição das anomalias acompanha

a estruturação do MCB, e o seu limite com o sistema ZCRP-ZCCG.

7.3 - Mapa de Lineamentos dos Gradientes Aeromagnéticos

Ao mapa de intensidade magnética total foi adicionado um componente de

iluminação direcional de 135oAz e 80o de inclinação, obtido por técnicas de realce dos

gradientes por sombreamento, Além de eliminar os artefatos das linhas de vôo NS, a imagem

de relevo aeromagnético sombreado delineou a extensiva deformação dúctil da área,

propiciando a visualização abrangente dos principais elementos da estruturação crustal

brasiliana na região, de forma mais precisa que o mapa de intensidade magnética total e os

mapas de anomalias gravímétricas regionais e residuais. O mapa de relevo sombreado foi

combinado a todos os mapas regronais e residuais elaborados, de maneira a manter a

correlação entre os componentes deformacionais dúcteis maiores da área e as diferentes

profundidades crustais estimadas pelo método de Dobrin (1976) e inferidas pelas filtragens.

Do mesmo modo que para as anomalias residuais mapeadas, o limite de detecção da

extensão dos gradientes realçados no sombreamento depende da distância entre as linhas de

vôo e da malha de interpolação, sendo aproximadamente de 550 m.

O mapa de lineamentos daFig. T.23 foi confeccionado a partir do mapa de relevo

sombreado, destacando os gradientes íngremes e os limites entre os altos e baixos

magnéticos. As direções NE e NW dominantes nos lineamentos coincidem com o fabric D3

(foliações e lineações) e com o sistema de zonas de cisalhamento brasilianas. Todas as
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princtpais zonas de cisalhamento foram identificadas através dos gradientes magnéticos com

dezenas a centenas de quilômetros de extensão e larguras quilométricas, por vezes

associadas a anomalias nãolineares relacionadas aos granitóides brasilianos. As zonas de

cisalhamento foram delimitadas, independente do estilo do elipsóide de strain e do regime

de cisalhamento predominante (cisalhamento puro, simples ou geral). O destaque na

linearidade dos gradientes magnéticos foi menos evidente no interior dos blocos arqueano e

paleoproterozóicos, concentrando-se em suâs margens. Tais evidências podem ser

interpretadas como a correspondência direta entre a deformação D3 € as anomalías

magnéticas nos processos de estruturação crustal dessa região no Brasiliano, concentradas

no sistema de zonas de cisalhamento que delimitam os blocos mais antigos.

A utilização da amplitude máxima dos sinais decorrentes dos métodos potenciais,

sobretudo da magnetometria, na localização de limites estruturais de blocos, geralmente

marcados por sistemas de falhas e zonas de cisalhamento, possui a grande vantagem dos

resultados serem independentes dos parâmetros do campo geomagnético e da direção das

fontes de magnetização, não sendo necessária a distinção entre magnetização induzida e

remanescente (Roest el ø/. I 992, Roest & Pilkington I 993, Hsu 1 996).

7.4 - Correlações Entre as Anomalias Aeromagnéticas e as Feições Geológicas

O mapa residual da Fig. 1.24 é o resultado do filtro passa-banda que permitiu a

passagem de comprimentos de onda entre 80 e 250 km, rejeítou comprimentos de onda

maiores que 600 km e menores que 30 km, sendo os valores interme diârios cosine-tapered.

A feição de maior destaque é a anomalia positiva de amplitude 85 nT e médios a grandes

comprimentos de onda, de direção EW virgando para NE, que corresponde ao sistema

ZCRP-ZCCG. Os flancos da anomalia são controlados a norte-noroeste pela ZCRP, e um de

seus ramos a ZCCC, e a sul-sudeste pelas ZCCG e ZCGB na região do CCG, composto

dominantemente por quartzo-monzonitos a granodioritos porfiríticos associados a dioritos e

quartzo-dioritos, delineadas pelos gradientes lineares positivos nas bordas da anomalia. Esta

anomalia positiva separa duas anomalias negativas de amplitudes e comprimentos de onda

similares, acompanhando o fabric D3 regional de direção NE. Para norte, a anomalia

negativa envolve a região dos blocos paleoproterozóicos (MSJC), intrudidos pelos

granitóides Caxexa, Japi, Monte das Gameleiras e Serrinha, do DLD e a poção SE dos
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blocos arqueanos. No extremo NW da área estão assinaladas anomal¡as positivas de

amplitude média sobre os blocos arqueanos e as zcr e zcLP. No extremo sE da área a

anomalia negativa abrange os tenenos referentes ao MCB, cujo limite é controlado por

zonas de cisalhamento sinistrais de trendNB, que constituem um sistema anastomosado com

o sistema ZCRP-ZCCG, definido por gradiente ingreme.

Para esta filtragem, a estimativa da profundídade das fontes, pelo método de

aproximação por metade da largura de Dobrin (1976), sugere níveis de crosta inferior

limitados pela profundidade média do ponto curie (25-30 km) acima da Moho atual. Assim,

a anomalia positiva do sistema ZCRP-ZCCG seria condizente com rochas granulitizadas

associadas a corpos ígneos básico-intermediários controlados pelas zonas de cisalhamento

transcorrente-extensionais. o mesmo pode ser inferído para a região dos blocos antigos, com

rochas granuliticas básicas como raízes das rochas arqueanas e fontes semelhantes

condicionadas às zonas de cisalhamento brasilianas. As anomalias negativas de amplitude

média foram correlacionadas às prováveis raízes graníticas resultantes da intensa fusão

crustal durante a deformação D3, com menores contrastes de susceptibilidade, O aporte de

material granítico deconente de intensa fusão crustal poderia ter causado o espessamento

crustal relativo e localizado dessas áreas se, comparadas a região dos sistemas zCRp-zCCG.

A Fig. 7.25 é o resultado do filtro passa-alta que permitiu a passagem de

comprimentos de onda menores que 50 km, rejeitou os maiores que 250 kme cosine-tapered

os valores intermediários. As profundidades estimadas para as fontes corresponderiam as

níveis de crosta média atual ( I 3-20 km).

A área que corresponde ao sistema ZCRP-ZCCG continua caracterizada por

anomalias sigmoidais positivas de amplitudes altas, marcando a inflexão de EW para NE

(terminação em splay do Lineamento Patos) acompanhando a forma dos blocos e corpos

granitóides, condicionados pelas zonas de cisalhamento menores definidas pelos gradientes

lineares. A ZCRP perrnanece delineada por anomalias positivas acompanhando as faixas de

granulitos, migmatitos e corpos básico-intermediários, indicando a continuação desses

corpos em profundidade. A mesma relação se observa sobre as rochas básico-intermediárias

e migmatitos da região de campina Grande, caracterizando a presença de rochas com

elevado contraste em profundidade.



As faixas de micaxistos (Bana de Santa Rosa, Duas Estradas-Pirpirituba e

Araras-Cacerengo) estão assinaladas por anomalias negativas nos setores drstanciados das

bordas miloníticas, que são definidas pelos gradientes lineares positivos referentes às zonas

de cisalhamento que conduziram a a colocação alóctone destas faixas. Os plútons Algodão,

Caxexa, Japi e Dona Inês estão definidos por anomalias positivas de comprimentos de onda

curtos e amplitude média, controlados pelas zonas de cisalhamento, associados às anomalias

negativas de comprimentos de onda médios que envolvem os telrenos laterais. Nenhuma

distinção é observada entre o granito Monte das Gameleiras e a parte sul do DLD, indjcando

a ausência de contraste de susceptrbilidade das fontes. O granito e o diorito de Serrinha são

definidos pelo alinhamento de anomalias positivas curtas, designando suas prováveis raízes

básicas.

A região dos blocos arqueanos e caraclerízada por anomalias negativas e longas,

associadas às anomalias positivas e curtas, todas de baixa amplitude, diretamente

relacionadas aos tipos litológicos de menor ou maior susceptibilidade em profundidade As

anomalias positivas e curtas ocorrem condicionadas aos lineamentos que corespondem às

zonas de cisalhamento D3. Na porção NW dos blocos, região do granito Barcelona e das

coalescências ZCT, ZCLP e ZCPJC, â anomalia positiva é maior e provavelmente indicativa

de raizes básicas e/ou granutilizadas controladas por essas zonas de cisalhamento.

Na porção SE do mapa predominam as anomalias negativas de comprimentos de

onda longos, controlados pelos gradientes lineares que marcam as zonas de cisalhamentos e

acompanham a forma sigmoidal dos blocos menos afetados pela deformação D3. Algumas

anomalias positivas e curtas ocorrem condicionadas aos gradientes marcadores das zonas de

cisalhamento.

O mapa de anomalias residuais da Frg. 7 .26 foi obtido a partir de filtro passa-alta

que permitiu a passagem de comprimentos de onda inferiores a 30 km, rejeitou os superiores

a 50 km e cosine-tapered os valores intermediários, AFig.7 .27 destaca as anomalias obtidas

pela filtragem passa-alta que permitiu a passagem de comprimentos de onda inferiores a l0

km, rejeitou as superiores a 30 km e cosine-tapered os valores intermediários. As

profundidades estimadas para as fontes das anomalias foram de 8-12 km para a Fig. 7.26 e

inferiores a 8 km para a Fig. 7.27. Desta forma, ambos os mapas são complementares e
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destacaram anomalias com fontes localizadas, ao menos, nos níveis superiores da crosta

atual.

A região do sistema ZCRP- ZCCG está definida pela associação de anomalias

positivas de comprimentos de onda médios a curtos e anomalias negativas de comprimentos

de onda curtos. As anomalias posrtivas delineiam, isoladamente, as ZCRP e a ZCCG,

sobretudo a área das rochas básico-intermediárias do CCG, e parcialmente as áreas do

granitóide Pocinhos. As anomalias negativas acompanham algumas zonas de cisalhamento

estreitas, marcadas por diversas fatias sigmoidais de granitóides, e as faixas de

metassedimentos integradas ao sistema, Desta forma, ficou caracterizada a correspondência

direta entre a geologia de superficie e as anomalias decorrentes da crosta superior. As

anomalias positivas marcariam a continuação dos corpos básicos-intermediários e faixas

granulíticas controlados pelo sistema de zonas de cisalhamento desde a superficie até a base

da crosta, enquanto as anomaljas negatrvas estariam relacionadas ao alojamento de fundidos

graníticas associadas às zonas de cisalhamento resultantes dos processos de fusão parcial,

As faixas de metapelitos (Barra de Santa Rosa, Araras-Cacerengo, Duas Estradas-

Pirpirituba), em áreas afastadas dos limites marcados por faixas miloníticas, estão

assinaladas por anomalias negativas de comprimentos de onda médios.

Os plútons Algodão, Caxexa, Japi, Areia e Barcelona estão definidos por

anomalias positivas curtas e de amplitude baixa, confirmando as raizes básico-intermediárias

desses corpos. Os granitóides Dona Inês, Monte das Gameleiras, Serrinha e Picuí estão

marcados pela combinação de anomalias positivas, sobre os fácies básico-intermediários, e

negativas curtas e de amplitude baixa sobre as porções graníticas dos corpos.

O setor do núcleo arqueano e o DLD estão caracterizados por diversas anomalias

positivas e negativas de comprimentos de onda curtos e médios e amplitudes variadas. As

anomalias positivas de comprimentos de onda curtos estão centradas nas áreas onde ocorrem

corpos básicos-intermediários e granulíticos. Outra característica é o condicionamento das

anomalias positivas às zonas de cisalhamento que delimitam o bloco arqueano e o contato

com os terrenos paleoproterozóicos, indicando a presença de corpos básicos associados aos

granitóides controlados pela deformação brasiliana.

A feição mais marcante nos mapas aeromagnéticos residuais (Fig. 7.25, 7.29,

7 .30, 7 .31, 7 .32, 7 .33, 7 .34 a 7 .35), obtidos por filtragem (tipo boxcar) no domínio espaço-
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Figura 7.i0 - Mea de anomalias aeromagnéticas obtidas a partir de filtragem
no domínio espaço-temporal com filtro quadrado de À=30 km.
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temporal, é a anomalia positiva de comprimentos de onda longos e amplitude alta, cuja

direção virga de EW para NE acompanhando o sistema anostomosado das ZCRP-ZCCG,

ramificações do Lineamento Patos (ZCPA). Esta feição separa dois blocos com anomalias de

caracteristicas diferentes: o bloco a NNW, com anomalias negativas de comprimentos de

onda longos e amplitudes altas, que corresponde aos terrenos arqueanos e

paleoproterozóicos do MSJC, onde o efeito da deformação D3 concentra-se nas zonas de

cisalhamento de direções NW e NE, e na proximidade dos granitóides brasilianos; e o bloco

a SSE com anomalias positivas de comprimentos de onda longos e amplitudes baixas, sobre

os terrenos que correspondem ao MCB (ou terreno Alto Paleú, Santos 1996).

A anomalia positiva do sistema ZCRP-ZCCG mantém-se com amplitude alta e

comprimentos de onda médios a longos em todos os mapas residuais (Fig 7.28 a 7.35),

sugerindo que as feições geológicas descritas em superfìcie, como a intensa granutilização e

migmatrzação das faixas miloníticas, os plútons básico-intermediárias e alcalinas sin- a

tarditectônjcos à deformação D3, correspondem à repercussão da intensa estruturação crustal

no Brasiliano, marcada pela deformação da Moho em regime transcorrente-extensional, com

canalização de fluidos magmáticos e calor de fontes profundas, descrevendo a intensa

influência do manto litosférico nas transformações dos diferentes níveis crustais.

Nas faixas de metapelitos associados aos granitóides sin- a tarditectônicos, as

anomalias positrvas de amplitude média delimitam os setores de grau metamórfico (fácies

granulito) e strain mais elevados, associados às zonas de cisalhamento subverticalizadas e

aos plútons alcalinos e básico-intermediários, enquanto as anomalias negativas demarcam os

setores de médio grau metamórfìco (fácies anfibolito) e fabric D3 subhorizontal. Nos mapas

residuais para níveis crustais mais rasos (Fig 7.33, 7.34 e 7.35), as anomalias positivas

mantém a demarcação do traçado das zonas de cisalhamento de alta-T e dos plútons básico-

intermediários e alcalinos, sugerindo a continuidade em níveis de crosta rasa das rochas

granulíticas e/ou basicas que formam as raízes desses corpos em profundidade.

As anomalias negativas sobre os blocos arqueanos pennanecem com

comprimentos de onda longos e amplitude elevada nos mapas de 50 a 30 km (Fig 7.28 a

7.30), envolvendo os granitóides Japi, Caxexa, Monte das Gameleiras, Serrinha e o DLD,

Essa feição carateriza a ausência de contraste de susceptibilidade entre as rochas que

constituem as raízes dos granitóides e do domo, com relação a bases dos blocos arqueanos,
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Figura 7.34 - M4a de a¡romalias aeromagnéticas obtidas a partir de filtragem
no domínio espaço-tenporal com filn'o quadrado de À:1 kn.
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A partir do filtro de comprimento de onda de 20 km (Fig. 7.31), anomalias negativas

elipsoidais delimitam os blocos arqueanos, circunscritos pelas zonas de cisalhamento, e

parcialmente o bloco paleoproterozóico, o DLD e os granitóides Monte das Gameleiras e

Serrinha. Nos terrenos arqueanos. a disposição dessas anomalias negativas sugere a

diferenciação de pelo menos dois blocos arqueanos, onde a ZCLP constitui o limite entre

eles. Esta mesma feição distingue o bloco arqueano do bloco paleoproterozóico e DLD, com

Iimites definidos pelas ZCT, ZCSE e ZCSJC. Nos blocos arqueano, paleoproterozorco e

DLD, as anomalias positivas de comprimentos de onda curtos ocorrem condicionadas às

zonas de cisalhamento nas bordas dos blocos, e em setores dos granitóides brasilianos.

No bloco do extremo SSE dos mapas, as anomalias positivas possuem amplitude

média a baixa nos niveis crustais mais profundos (Fig 7.28 a 7 3l) Na região entre os

paralelos 7o45'-8'00'5 as anomalias são de amplitude alta, demarcando terrenos em

contraste com o restante da ârea, provavelmente com rochas granulíticas e básicas em crosta

média-inferior Um aspecto marcante e a disposição lentiforme das anomalias

acompanhando a forma anastomosada dos blocos controlada por lineamentos que definem a

concentração da deformação D3 em suas margens. Progressivamente para os níveis crustais

mais rasos surgem anomalias negativas e positivas de comprimentos de onda curtos e de

amplitudes baixas (Fig, 7 .32 a 7 35\, que geralmente delineiam a forma dos granitóides

relacionados às zonas de cisalhamento brasilianas.

7.5 -Perlis Geoflsicos

7.5.1 - Localização dos Perfìs SelecÍonados

A partir dos mapas geofìsicos regionais e residuais foram realizados perfis que,

combinados aos mapas e perfis geológicos esquemáticos, apresentam uma compilação das

estruturas crustais abrangendo toda a região. As representações bidimensionais dos perfis

em escala regional facilitam a observação das variações dos valores e da frequência dos

dados gravimétricos e aeromagnéticos de um bloco a outro" permitindo a comparação destas

variações com a geologia de superficie. Desta forma, obtêm-se subsídios na estimativa dos

mecanismos geodinâmicos controladores da forma e profundidade do embasamento e do

manto litosférico numa região (Woodside & Verhoef 1989) As variações das anomalias

gravimétricas e aeromagnéticas relacionadas aos perfis geológicos esquemáticos
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selecionados, permitiram a conespondência com a profundidade estimada das fontes,

inclusive da Moho, sugerindo para os diferentes segmentos da região estudada uma

estruturação condicionada às estruturas brasilianas,

Os perfis foram selecionados de forma a ilustrar as principais feições geológicas

da ârea e suas relações estruturais no arcabouço tectônico regional, tendo sido tomados

perpendicularmente aos principais lrends da deformação D3. As disposições dos perfis no

teneno estão definidas nas Fig. 7 .36 e 7 .37, respectivamente para os dados gravimétricos e

aeromagnéticos. Os perfis são os mesmos para ambos os dados geofisicos, exceção feita ao

perfil AA' que está fora dos limites de abrangência dos dados aeromagnétícos.

O perfil AA' tem direção EW ao londo da latitude 5'45'00"5, aproximadamente

entre as cidades de Lages e Natal, passando por Caiçara do Rio dos Ventos. Os terrenos

envolvjdos correspondem à porção central da Farxa Sendó ate a fatia de micaxistos de Ielmo

Marinho-Taipu, passando pelo bloco arqueano a norte de Riachuelo e Santa Maria. O perfil

BB' apresenta direção N50"E desde a região de Picuí até Ceará Mirim, atravessando os

blocos arqueanos e paleoproterozóico até a faixa de micaxistos de lelmo Marínho-Taipu. O

perfil CC' tem direção N45'W entre as cidades de Picuí e ltabaiana, atravessando o bloco

paleoproterozóico, a faíxa de metapelitos de Barra de Santa Rosa e o sistema ZCP.P-ZCCG,

próximo à cidade de Campina Grande. O perfil DD' tem direção EW ao longo da latitude

6'00'00"S desde a porção central da Faixa Seridó até o litoral do Rio Grande do Norte,

interceptando os blocos arqueanos. O perfil EE' tem direção N60"W e engloba desde

terrenos da porção central da Faixa Seridó até o litoral da Paraíba, atravessando os blocos

paleoproterozóico e arqueano, o granito Serrinha, o DLD e a faixa de micaxistos de Duas

Estradas encoberta pelos sedimentos costeiros,

7.5.2 - Peda Integrados dos Anomaliss Bouguer e Intensídade Magnéfica Total

Numa primeira abordagem foram realizados quatro perfis comparativos

envolvendo as anomalias Bouguer e de intensidade magnética toøl (Fig 7.38).

A Fig. 7.38a apresenta a assinatura das anomalias para o perfil BB'. Os blocos

paleoproterozóico e arqueano estão caracterizados por valores Bouguer negativos (-15 a -5

mGal), que tendem a valores inferiores a -15 mGal no granito Picuí e em direção a Faixa

Seridó. A inversão da polaridade dos valores Bouguer ocorre relacionada à ZCLP (valor 0

mGal), seguindo progressivamente positiva para as bordas da crosta continental atual. A
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Figura 7.36 - Mapa do arcabouço geológico com a localização das seções geológicas e anomalias
gravimétricas para a Porção Extrerno Nordeste da Provfncia Borborema, região de abrangência
dos hatamentos por filEagenrs regionais e residuais dos dados gravimétricos.
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asslnatura Bouguer está definída por patamares e inflexões que marcam, respectrvamente, os
blocos do embasamento e as zonas de cisalhamento em seus rimites, sugerindo que os brocos
sejam progressivamente menos espessos em direção à costa. o bloco arqueano controlado
pelas ZCLp e ZCBI, com anomalias de até 15 mGar seria o menos espesso do perfìI, A
assinatura magnética possui ampritudes entre -r 00 e -5 nT, distribuídos em comprimentos de
onda 

'ongos, 
que marcam os blocos do embasamento, e picos côncavos de comprimentos de

onda curtos que locarizam as zonas de cisalhamento nas margens dos brocos. As ampritudes
magnéticas relativamente maiores e menores sugefem, respectivamente, maiores e menores
volumes de rochas de alta densidade instaladas no interior e nas raízes dos blocos, por vezes
controladas pelas zonas de cisalhamento.

No perfil cc' (Fig 7 38b) a assinatura Bouguer está caracterizada por diferentes
patamares de amplitudes relativas, relacionados aos brocos crustais segmentados pela zonas
de cisalhamento brasilianas. o broco pareoproterozóico possui varores que variam de -r0 a _

20 mGar e -5 a -100 nT de NW para SE em direção à faixa de micaxistos de Barra de santa
Rosa e às áreas onde a defonnação neoproterozóica é mais intensa, Na região de Barra de
santa Rosa e ZCRp, a assinatura Bouguer tende a valores entre -10 e _17 mGal marcando ogrande volume de granitóides presentes na rrea (p.ex. pocinhos, ccG). As anomarias
magnéticas invertem a polaridade para essa região, com valores variando entre -10 e i50 nT,
estando as máximas amplitudes localizadas sob¡e as faixas de intensa deformação brasiliana,
com granulitização e migmatização generalizadas e corpos básico_intermed iários. As
mínímas amplitudes ocoffem marcando os granitóides em ambas as assinaturas. Esses fatos
demonstram a intensa participaçâo de fluidos mantélicos e diferenciados durante os estágios
da deformação brasiliana.

No perfir DD', (Fig 7.3gc) as variações da assinatura Bouguer demonstram
novamente o afìnamento crustar de w para E, desde a porção centrar da Faixa seridó até as
bordas da crosta continental, definindo os brocos do embasamento com diferentes espessuras
e controlados peras zonas de cisalhamento bras ianas. A anomaria Bouguer inverte a
polaridade na região do broco arqueano, erevando pauratinamente os valores da amplitude
até 38 mGal na linha de costa, com inflexôes côncavas marcando as zcLp e ZCBJ, que
também têm suas locarizações definidas pelos picos côncavos da assinatura magnética. Estes
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fatos comprovam a importância dessas zonas de cisalhamento na estruturação cn¡stal e na

canalização de fluidos mantélicos, durante os processos deformacionais no Brasiliano.

A Fig 7.38d mostra a assinatura Bouguer para o perfil EE' caracterizada pelo

baixo gravimétrico de amplitude inferior a -10 mGal da Faixa seridó, pela inversão de

polaridade relaclonada à ZCT na borda do bloco arqueano e pela assinatura positiva de até

l0 mGal no DLD limitado pela ZCBNC. No setor entre a ZCBNC e a ZCMN a assinatura

gravimétrica é negativa (-3 Mgal). A assinatura Bouguer sugere o afinamento crustal de w
para E com inflexões diretamente relacionadas às zonas de cisalhamento brasilianas. As

localizações dessas zonas de concentração da deformação estão bem definidas pelos picos

côncavos e positivos da assinatura magnética,

7.5.3 ' Perfts Integrødos das Anomsl¡as Gravimétricas e Aeromøgnéticas Resulføntes das

Filtragens nos Domínios da Freqüência e Espaço-Temporal

As anomalias gravimétricas e aeromagnéticas regionais e residuais obtidas nas

filtragens nos domínios da freqüência e espaço-temporal foram referenciadas aos perfis

geológicos esquemáticos, de forma a demonstrar a eficiência dos procedimentos de

filtragens, independente do domínios empregados, na avaliação do comportamento da crosta

a diferentes profundídades e a estreita relação espacial das anomalias com a geologia de

superficie, sobretudo dos elementos da deformação neoproterozóica. As assinaturas

gravimétricas e aeromagnéticas de cada perfìl foram obtidas a partir dos mapas de anomalias

regionais e residuais discutidos nos itens anteriores. Desta maneira, buscou-se a coerência

das interrelações de critérios bidimensionais e das correlações de dados espaciais que

permitissem a modelagem eficiente da crosta brasiliana na região.

¡ Perfa Integrados døs Assinaturas Gravimétrícas no Domínio dø Freqüencía:

A Fig 7.39 apresenta os cinco perfis geológicos esquemáticos combinados às

assinaturas gravimétricas regionais e residuais obtidas em filtragens passa-banda e passa-

alta, representados na Fig. 7.36.

No perfil AA' (Fig. 7.39a), a assinatura senoidal da filtragem passa-banda define

a Faixa Seridó, a faixa de metapelitos de lelmo Marinho-Taipu e os granitóides associados,

descritos pela parte convexa e negativa da curva. O bloco arqueano está marcado pela parte

côncava e positiva, Como a filtragem passa-banda empregada ressaltou os níveis profundos
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da crosta, tal assinatura .seria condizente com uma maior proporção relativa de rochas

mantélicas de alta densidade sob o bloco arqueano menos espesso. A filtragem passa-alta

para a crosta média-superior produziu assinatura com maior freqüência (ruído) e menor

amplitude, onde as zonas de cisalhamento estão definidas por picos côncavos positivos e os

granitóides e faixas de micaxistos por picos convexos negativos, clara indicação da

continuidade das zonas de cisalhamento possivelmente condicionando rochas mais densas

para esses níveis crustais.

Os perfis BB' e DD' (Fig 7 39b e 7.39d) praticamente interceptam as mesmas

unidades que o perftl AA', com as assinaturas das anomalias gravimétricas guardando as

mesmas características. No conjunto dos blocos arqueanos e paleoproterozóicos, a

sinuosidade com variação de polaridade da curva da filtragem passa-bânda é um indício das

espessuras diferenciadas entre os blocos, condicionando a profundidade da Moho. Na

assinatura da filtragem passa-alta, picos côncavos mais largos definiram a posição de

algumas zonas de cisalhamento, enquanto outras zonas vizinhas não foram marcadas,

provável indicação da coalescência dessas zonas em profundidade. Um importante fator na

filtragem passa-alta é o incremento na freqüência da curva em direção à costa, demonstrando

a intenso fraturamento na margem do continente.

Para o perfil CC' (Fig. 7.39c) a curva senoidal da filtragem passa-banda associa

um baixo de anomalias para o granito Pocinhos, bloco paleoproterozóico e parte do sistema

ZCRP-ZCCG, provavelmente devido ao volume de fluidos graníticos gerados da extensiva

fusão crustal, comparados aos altos gravimétricos nas laterais do bloco paleoproterozóico e à

ZCCG, com as rochas básico-intermediárias e alcalinas do CCG. Na filtragem passa-alta, a

assinatura gravimétrica define picos de anomalias positivas relacionadas à faixa de

micaxistos de Barra de Santa Rosa, com rochas alcalinas intrusivas, e à ZCRP, no fäcies

granulito e com a participação de fluidos mantélicos ou derivados, mantendo o baixo relativo

para o granito Pocinhos e bloco paleoproterozóico.

No perfil EE' (Fig. 7.39e) a assinatura da filtragem passa-banda caracteriza o

bloco paleoproterozóico por um baixo de pequena amplitude ( I mGal), uma inflexão

positiva de pequena amplitude marca a ZCSE e o granitóide Serrinha, enquanto um amplo

baixo define a área entre o DLD e a f¿ixa de micaxistos Duas Estradas. A assinatura da

filtragem passa-alta define as principais zonas de cisalhamento com picos côncavos e
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positivos, como nos demais perfis. Tais efeitos são decoffentes da ampla fusão crustal na

região do DLD, com produção de fluidos de composição granítica, associados às zonas de

cisalhamento que deformam a Moho e canalizam fluidos mantélicos para diferentes niveis da

crosta.

o Perfa Integrados das Assinaturas GravimétrÍcas no Domlnio Espaço-Temporal:

As anomalias gravimétricas no domínio espaço-temporal foram combinadas aos

perfis AA', BB'e CC'. Ao perfil AA' foram empregados todos os mapas de anomallas

regionais e residuais avaliados nos itens anteriores, enquanto que para os perfis BB' e CC'

utilizou-se apenas os mapas de comprimentos de onda de 200 km, 50 km, 30 km e l0 km

acompanhados de seus residuais,

Para os perhs AA' e BB' (Fig. 7 40 e 7 41) todas as assinaturas regionais dos

diferentes comprimentos de onda caracte zam o afinamento crustal desde a Faixa Seridó até

os limites da costa, com os traçados das curvas mostrando blocos com diferentes espessuras,

evidência que se intensifica nos perfis para menores comprimentos de onda e nos residuais

(para os níveis de crosta mais rasos, Fig. 7 .40c. 7 .40d, 7 .40e,7 .4lc e 7 .41d). As assinaturas

residuais de 200 km e 50 km para os perfis AA' e BB'(Fig 7 40a, 7.40b, 't.41a e j 4lb,

respectivamente) demonstram a Faixa seridó mais espessa e o bloco arqueano menos

espesso com raízes de alta densidade. Em direção à costa ocorre o aumento da freqüêncta da

assinatura (ruído), provável indicação da intensa deformação e magmagênese afetando as

bordas da crosta continental desde niveis crustais profundos.

No perfil BB'(Fig7a1) foram destacadas as diferentes espessuras dos blocos

paleoproterozóicos e arqueanos, com indicação da coalescência em profundidade das zonas

de cisalhamento definidas por picos côncavos largos. A partir das assinaturas residuais de 50

km (Fig. 1 .41b) até as de menor comprimentos de onda (Fig. 7 .41c e 7 .4ld), ou seja desde

níveis de crosta inferior até crosta superior, toma-se evidente a associação dos picos

positivos às localizações das zonas de cisalhamento e dos picos negativos aos granitóides e

faixas de metapelitos, em superficie, Todas essas evidências sugerem que as zonas de

cisalhamento brasilianas nesse setor (ZCPrc, ZCT, ZCLP e ZCBJ), correspondem a

estruturas que interceptam todas os níveis crustais, às vezes com coalescência,

provavelmente alcançando e deformando a Moho.



6..Oì\ $l

""þ "f-J"/ /v'/ .N\t\Ñ

Figura 7. 40 - Legenda da próxima página.

(B) ¡z

21

Ë
o
E
- lA

E
;8
(¡
!
È0
oc

.8

.18

(A)

=
9zt
È

E 'l€
;
o

=0
E
oc{

0



/+ ¿1,.

(D) ¡r

2a

=(,
: tô

E
;s
(,
s
E0
o
t

.8

.t6

(C') gz

2a

â
o
- la

E
;8
o
j
E^
o
=

-.t ,.\

'"\"r..-'\ ¡"\ ¡ri iíit 
,,rj

Figura 7. 40 - Legenda da próxima página.



,'@
/.,, .t

o/@

tit

\\
Fó

(F) 
32

21

-tt

(E)
s2

21

Figura 7,40 - Perfis integrados das allomalias gravimétricas resultantes da filtragem no
domínio espaço-temporal por filtros quadrados (A) de I = 200 km e seu residual, (B) de
l,:50 km e seu residual, (C) de ¡,= 40km e seu residual, (D) de l, = 30 km e seu
residual, (E) de l, = 20 km e seu residual e(F)de I= l0 km e seu residual, e do esboço
geológico simplificado para a seção AA', Anomalia regional (Á,/) e ¡esidual (Qn) A
segão AA'esta localizada na Figura 7.36.

o
E
- ,t8

E
;8

(9

=!o
o

â
o
E
- le

E
;8

o
g
!o
Ê

,ì /'\ i1

'"-"'\.¿\ itf ¡tí !j\../' v I i
$

290



21

'16

ã
o
E

Ei"
E .1,

<E

ö0

.8

Figura 7. 4l - Legenda da próxima página.

291



OP(D)

,t. rij,T" 'T

\
2CLP

/Yr
,-14 \l rz¿^>c- -.

.16

(C) s2

2a

=
(9

5,',

;8
(,

!o
o

,5 r.
E

.a, I
E

o
go
E
ot
rf

-8

Figura 7.41 - Perfis integrados das anomalias gravimétricas resultantes da filtagem no
domlnio espaço-temporal por filtros quadrados (A) de i" = 200 km e seu residuall(B) de
À =.50_km,e sel residual, (C) de l, = 30 krn e seu residual, (D) de À = l0 km e seu
residual, e do esboço geológico simplificado parâ a seçilo BB'. Àómafia regional ( Â/);
residual (7¡;r,). A seção AA'esta localizada na Figura 7.36 .



Para o perfil cc' os traçados das curvas das firtragens regionais de 200 km, 50

km, 30 km e l0 km (Fig.7.42a,7.42b,7.42c e7.42d) confirmam as características descritas

nas filtragens no domínio da freqüência, de baixos relacionados ao espessamento crustal

para a Faixa seridó e ao granito Pocinhos. Nas curvas de 30 km e l0 km (Fig.7.42c e 7.42d)

nota-se o alto relacionado à faixa de micaxistos de Barra de santa Rosa e à ZCRp, com os

baixos gravimétricos localizados nos corpos graníticos, e a inversão da polaridade

relacionada à ZCCG e às rochas do CCG. Todas as assinaturas residuais marcâm com picos

côncavos e positivos o setor da faixa de Barra de Santa Rosa e a ZCRp, com a acentuação da

correspondência entre as zonas de cisalhamento e os picos positivos individualizados e

aumento da freqüência nas curvas em direção à crosta superior. Esses fatos demonstram que

a deformação brasiliana na região da faixa de Barra de Santa Rosa e no sistema ZCRp-

ZCCG atingiu níveis do manto litosférico, constituindo uma zona de extrema importância na

transferência e distribuição de calor e de fluidos mantélicos pela crosta continental

brasiliana.

¡ Perfn Integrados das Assinøturos Aeromagnëtícøs no Domínia da Freqüência:

Os perfis integrados BB', CC'e EE' foram realizados a partir dos mapas de

anomalias aeromagnéticas obtidas pela filtragem no domínio da freqüência (Fig 7 .43,7 .44 e

7.45). Estes perfis mostram a distribuição e a interrelação das anomalias em diferentes níveis

crustais, correlacionando-as diretamente com a geologia do terreno e favorecendo a

comparação com os dados gravimétricos.

Para os perfis BB' e EE' as curvas para profundidades de crosta inferior (Fig.

7.43a e 7.45a) apresentam amplitudes positivas para a região dos blocos arqueanos e

paleoproterozóicos, sugerindo a presença de rochas básicas como raízes dos blocos. As ZCT,

zcLP, zcslc, zcsE, zcBNc e ZCMN foram definidas por picos positivos, desde níveis

de crosta inferior até crosta superior (Fig. 7.43b, 7.43c, 7.43d, 7.45b, 7.45c, 7.45d)

sugerindo que estas zonas de cisalhamento interceptam toda a crosta, condicionando rochas

básico-intermediárias de origem mantélica,

o fato de maior destaque no perfil cc' (Fig. 7.44) é o alto magnético que

caracteriza a faixa de Barra de Santa Rosa e o sistema zcRp-zcc3 com elevada amplitude

(100 nT) desde as filtragens para a base da crosta inferior (Fig.1.44a). Em direção à crosta

superior (Fig. 7.44b, 7.44c, 7.44d), o aumento da freqüência (ruído) permitiu a
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Figura 7.43 - Perfrs integrados d¿s anomalias aeromagnétìcas resultantes dâ filtragem no
domínio da freqüência por filtros passa-banda (A) e passa-alta (8, C, D) e do isboço
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individualização por picos positivos das zonas de cisalhamento, dos plútons alcalinos (p.ex.

Algodão, Caxexa) e das associações máficas do CCG, enquanto a fatia de micaxistos de

Barra de Santa Rosa e o granito Pocinhos foram destacados por baixos aeromagnéticos. Este

fato demonstra o controle das condições deformacionais do sistema ZCRP-ZCCG no

soerguimento da Moho, condicionando os processos como a fusão crustal, a diferenciação

magmática, o metamorfismo de alto grau e a canalização de fluidos mantélicos em diferentes

niveis da crosta nesse setor,

No perfil EE', a assinatura das anomalias aeromagnéticas para a crosta inferior

(Fig. 7.45a) caracteriza com baixo magnético a região do DLD e do granito Serrinha, e com

alto a região das ZCBNC e ZCMN, indicação da estreita relação das zonas de cisalhamento

com a deformação da Moho. Nos demais perflrs (Fig, 7 .45b,7 .45c,7.45d), progressivamente

em direção à crosta superior, essa conelação com picos positivos pennanece inalterada para

as zonas de cisalhamento. No entanto, para a região do DLD e plútons brasilianos surgem

picos positivos relacionados, provavelmente relacionados à corpos básicos e intermediários

presentes desde níveis de crosta inferior-média.

. Perfn Integrados das Assinaturas Aeromagnëtícas no Domlnio Espaço-Temporal:

Os perfis integrados resultantes das filtragens no domínio espaçotemporal para

os perfis BB', CC' e EE' (Fig. 7 46, 7 47, 7 48), nos comprimentos de onda de 50 km, 30

km, 1 0 km e 5 km, apresentam as mesmas características e interpretações feitas para os

perfis no domínio da freqüência. Todavia, as assinaturas das anomalias mostram-se mais

alisadas e concentrando os ruídos nas áreas dos granitóides e zonas de cisalhamento.

No perfil BB' (Fig. 7.46), as localizações das ZCT e ZCLP foram melhor

definidas pelas assinaturas de 10 km e 5 km (Fig.7.46c,7.46d), e nas anomalias residuais de

50 kn (Fig. 7.46a), com ruidos de menor amplitude nas filtragens para a crosta média-

superior e superior (Fig. 7.a6b). As curvas para comprimentos de onda de 50 km e 30 km

(Fig. 7.46a, b) indicam a forma geral da superficie magnética da crosta para essas

profundidades, com definição das zonas de cisalhamento relacionado apenas às anomalias

residuais. A mesma observação pode ser mantida para os perfis CC'e EE'. Entretanto, a

associação dos picos positivos com as zonas de cisalhamento na assinatura residual de 50

km é uma indicação definitiva da continuidade das zonas de cisalhamento até pelo menos

profundidades da Moho.
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Figura 7.45 - Perfrs integrados das anomalias aeromagnéticas resultantes da filtragem no
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passâgem de À < l0 km, rejeita I > 30 knl e os valores intermedrarios foral¡ cosine-
lapercd. As seções estão localizadas na Figura 7.37.
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No perfir cc'(Fig 7.47), a faixa de Barra de santa Rosa e o sistema ZCRp_
ZCCG foram definidas por anomarias magnéticas positivas em todos perfis, desde os
comprimentos de onda de 50 km e 30 km (Fig. 7 .47a e 7 .47b). os picos positivos para a
ZCRP e ccG são individualizados nas assinaturas inferiores a l0 km (Fig. 7 .47c, 7 .47d). As
anomalias residuais de 50 km (Fig. 7.47a) marca com picos positivos as principais zonas de
cisalhamento, mesmo aquelas subhorizontais na borda da fatia de micaxistos de Barra de
santa Rosa' o sistema zcRp-zcc?, o ccG e as zonas de cisarhamento sinistrais do MCB
o bloco paleoproterozóico, o granito Pocinhos e o MCB estão definidos por assinaturas
negativas em todos os perfis" condicionados por anomalias positívas que indicam as zonas de
cisalhamento nas bordas.

Para o perfir EE'(Fig 7 4g), o residual de 50 km marca com picos positivos a
região do diorito serrinha e das ZCT, ZCSJC e ZCSE, e com rargo pico positivo as ZCBNC
e ZCMN, indicando a possíver coalescência destas zonas em profundidade, os setores do
bloco paleoproterozóico e do DLD foram definidos por assinaturas negativas de baixa
amplitude em todos os pernis (Fig, 7.4ga até 7.4gd), limitado nas bordas peras zonas de
cisalhamento com assinaturas positivas bem definidas nos perfis das Fig. 7 .4gc e 7 .4gd.

7.6 - Reativação Tectônica Meso-cenozóica na Região Litorânea de NatavRN com
Base nos Dados Gravimétricos, Imagens Landsat S-TM e GEMS/Banda X

Na região contida entre os paralelos 05.15'-06.30,s e os meridianos 35o00,-
35"45'w, que engloba a áreas urbana e periurbana de Natal e seus entornos, foram avaliadas
as implicações da reativação meso-cenozóica das estruturas brasirianas, com base na
correlação das filtragens dos dados gravimétricos para níveis crustais intermediários e
superiores, com os mapas integrados de lineamentos topográficos, das estruturas frágeis
interpretadas e dados de campo em áreas específicas,

o soerguimento orogênico da região, e conseqüente arrefecimento progressivo do
principal episódio deformacionar, é bem defrnido pelo retrometamorfismo das zonas de
cisalhamento de alta-T em faixas miloníticas de baixa-T e urtramiloniticas, seguidas por
estnrturas cataclásticas tardias. A distribuição descontínua da deformação D3, numa etapa
tardia, controla a concentração dos deslocamentos em faixas estreitas superimpostas às
zonas de cisalhamento principais. Estas faixas estão comumente expressas por lineamentos
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longos, por vezes escalonados, espacialmente bem definidos e com o mesmo trend das zonas

de cisalhamento de alta-T, e conespondem às falhas assinaladas nos mapas regionais pré-

existentes (DNPM/CPRM 1974, 1978) Outras estruturas tardi-brasilianas, como as íÌaturas

de extensão subverticais, são geralmente transversais aos trends da deformação dúctil,

freqüentemente condicionando veios de quartzo e pegmatíticos.

Recentemente, alguns estudos reportaram à evolução neotectônica da região de

Natal baseados na interpretação morfotectônica das estruturas frágeis correlacionadas aos

dados gravimétricos (Bezerra et al. 1994, Fonseca 199ó, Fonseca et at. 1997). Estes estudos

demonstraram, baseados no arranjo das anomalias Bouguer, o alinhamento direcional entre

as zonas de cisalhamento brasilianas e as falhas de trend geral NE e NW que condicionam

os grabens e horsts da faixa litorânea. Bezena et al. (1996) sugeriram processos de

reativação no intervalo Pleistoceno Médio-Holoceno, em função dos sedimentos de terraços

fluviais de drenagens atuais terem sido afetados por falhas que interceptam os granitóides

brasilianos na região de Natal-Macaíba. Torres (1994)" a partir da análise dos padrões de

deslocamentos de falhas nos afloramentos da Formação Barreiras, nas proximidades da

região epicentral de João câmara, apresentaram um modelo onde o eixo o¡ do sfress (eixo

de compressão máxima) está orientado Nw-sE e o eixo 03 do slress (eixo de compressão

mínima horizontal) estrl orientado NE-sw, compondo um sistema de Riedel entre duas

zonas de cisalhamento com trend EW, a ZCPA e a zona de cisalhamento de Fernando de

Noronha em o/fshore. Estes autores sugeriram que as principais orientações das falhas

sismogênicas são EW, NS e N60-70'E. Ainda sobre a reativação dos elementos da

deformação brasiliana, oliveira (1994) demonstrou para a região metropolitana do

Recife/PE a correlação direta entre as zonas de cisalhamento da terminação do lineamento

Pemambuco e as principais falhas que controlam os grabens e horsts costeiros, confon¡e o

arcabouço estrutural interpretado dos mapas de anomalias Bouguer.

As anomalias gravimétricas regionais nas principais bacias intracratônicas

sugerem uma compartimentação estrutural, com uma 6rea de expressivo afinamento crustal

limitada nas zonas de cisalhamento neoproterozóicas (castro & Medeiros lgg7) A
influência das zonas de cisalhamento brasilianas na estruturação e condicionamento da

reativação crustal na região define-se ainda nas áreas de espessamento laterais - blocos



Iaterais à área de estiramento e ruptura - centradas sobre as Faixas Seridó e Noroeste do

Ceará, ambas com espessamento crustal no Brasiliano (Jardim de Sá 1994)

7.6,1 - Mapa dos Líneamentos FnÍgeis e/ou DúcteÍs-Frdgeis e das Anomølías

Gravimëtricas Pøra a Crosta Média e Superior

Na avaliação dos mapas de anomalias gravimétricas em diferentes comprimentos

de onda na região litorânea de Natal destacou-se o grande número de anomalias de curtos

comprimentos de onda sob a cobertura sedimentar. Estas anomalias demonstram a intensa

deformação nas bordas do continente, em sistemas de grabens e horsts, com provável aporte

de fluidos magmáticos conduzjdos pelas falhas extensas e profundas (Fig 7.a9). Da mesma

maneira que na correlação entre as estruturas dúcteis e as anomalias gravimétricas regionais

e residuais, foram selecionadas filtragens nos domínios da freqüência e espaço-temporal para

profundidades desde a crosta média até superior, ou seja ambientes deformacionais de

caráter frágil-dúctil e frágil. O mapa da Fíg 7.50 foi obtido a partir de fìltragem no domínio

da freqüência com filtro passa-alta que permitiu a passagem de comprimentos de onda

inferiores a 30 km, rejeitando os superiores a 250 km e cosine-tapered os valores

intermediários. Este mapa apresenta as anomaljas residuais para o conjunto da crosta

continental, de tal forma que favoreça a comparação entre às anomalias residuais das

filtragens para os níveis crustais diferenciados

No domínio da fiequência" os filtros selecionados foram (a) o fÏltro passa-alta que

permitiu a passagem de comprimentos de onda inferiores a 30 km, rejeitou aqueles

superiores a 50 km e cosine-lapered os valores intermediários (Fig 7 51 ); (b) o {iltro passa-

alta complementar que permitiu a passagem de comprimentos de onda inferiores a 10 km,

rejeitaÍìdo os superiores a 30 km e cosine-tapered os demais valores (Fig. 7.53) Os filtros

quadrados do domínio espaço-temporal escolhrdos foram aqueles com comprimentos de

onda de 20 km e l0 km (Fig 7 .52 e 7 ,54, respectivamente).

Os mapas de lineamentos de contomo-zero foram obtidos a partir dos mapas de

anomalias gravimétricas residuais para comprimentos de onda inferiores a 30 km (Fig. 7 55),

entre 20 km e 10 km (Fig. 7 .56), e inferiores a 10 km (Fig. 7 .57). Este procedimento permite

a definição das bordas dos corpos ou estruturas causativas das anomalias residuais em

profundidade. Os mapas exibem os principais trends dos elementos lineares condicionantes

das variações gravimétricas que constituem o arcabouço estrutural da região, quanto à
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Figura 7.49 - Arcabouço gælógico da regiâo cosæira de Naar/RN com
indicações das principais falhas inf€ridas da aálise dos mapas
gravimét'icos rbiduais.
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obtidas aprtir de filtagem no domínio da freqäência com filtro passa-alta

que permiæ a pass4g€m de À < 30 km' rejeita ì'> 2501m e cosíne-tapered
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Fþura 7.51- Mapa de anomalias gravrmén'icas da região eosteira de Natal/RN
obtidas a partir de filt'agem no domínio da freqüâreia eonn filn'o passa-alta

que pennite a passagem dc À < 30 knL rejeita À > 50 km e cosiz¿-tapei,ed
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Figura 7.52- Mapa de anomalias gravimétneas da região eosteira dc Natai/RN
obtidas a partir do resíduo dc fiXu'agCI-n no domínio espaço-temporal eom
filtro quadrado de À = 20 km.
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Figura 7.53 - Mapa de anomalias gi'avimét'ieas da região eosteira de Natd/Rhi
obtidas a partir dc fi.ln'agem no domínio da freqtiêneia eom filt'o passa-alø

que pømite a passagern de À < l0 km, rejcita À > 30 L<ln e cosine-tapered.
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Figura 7.54 - |tt¿p¿ de æromaüas gravimétneas da região eosteira dc Natal/RN
obtidas a partir do resíduo de filtragem no domínio espaço-tempord eom
filtro quadrado de À = i0lsn.
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Figura 7,55 - Mapa de lineamentos gravimétricos de contomo zero realizado com base
na imagem da Figura 7.51 ¡ obtida pela filtragem para comprimentos de onda
inferiores a 30 km.
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localízação e distribuição espacial nos diferentes níveis da crosta continental. Os trends

foram acrescentados ao mapa geológico simplificado daFíg.7.49 como falhas inferidas por

gravimetria. A análise da orientação azimutal (rosáceas) desses lineamentos sugere uma

compatibilidade com os trends das feições topográficas lineares das principais falhas

condicionantes dos grabens e horsts na região costeira.

Nos mapas da deformação frâgil para os terrenos costeiros, baseados nos métodos

de interpretação visual e na conelação morfotectônica" as principais orientações detectadas

estão presentes em número restrito, enquanto as direções próximas a NS e EW são restritos a

ausentes. Entretanto, estas orientações condicionam aspectos geomorfológicos importantes

na área, como a estruturação de vales, os contatos do embasamento com a cobertura

sedimentar e o traçado da linha costeira, geralmente condicionando os alinhamentos de

beachrocks e as falésias da Formação Barreiras.

Nos procedimentos de realce e detecção por frltragem direcional dos elementos

lineares de alta fieqûência nas imagens, foi dada ênfase aos lineamentos relativos aos

elementos da deformação Íiágil e frágil-dúctil (falhas e fraturas) tardi- ou pós-deformação

brasiliana, conforme os princípios descritos nos itens 2.1 e 3.1, A principal diferença

consrstiu na classificação dos lineamentos extraídos como referentes às estruturas frágeis,

com base nas características intrínsecas a essa classe de lineamentos, quais sejam (a) a

extensão continental, (b) a orientação azimutal retilínea, (c) a densidade descontínua, (d) os

padrões paralelos (diferenças de azimute inferiores a 30o) a ortogonais (diferença de azimute

superiores a 60'), (e) a ausência de inflexões nurn único feixe, (f) o comportamento

interseccional, e (g) o caráter interceptor independente dos aspectos geoìógicos.

Os filtros direcionais de melhor realce dos lineamentos foram os filtros Prewitt

[(a) a (d)] e Sobel [(e) e (Ð] de dimensão 5x5" com amplíação linear do contraste por

transformante logarítmica:

(a)0-l -l 0 0 (b)0 0-l -l 0 (c)0-1 0
10-1-1 0 0-1-r01 -r-1 0
110-1-1 -l-1 0ll -1-t0
0ll0-1 -l 0ll0 -l-r0
00r10 01100 0-1 0

0 (d)0-1-1-l 0
I -1 -1 -l -1 -1
r 00000
I 11111
0 0lll0



(e) 0 -t -2 -2 -3
10-3-4-2
2 3 0-3-2
2 4 3 0-1
32210

(f)-3 -2-2-t 0
-2-4-3 0 |
-2-3032
-l 0342
01223

O tratamento digital das imagens por técnicas de filtragem direcional, aliado à

interpretação visual monoscópica das imagens filtradas, permitiu a confecção dos mapas das

Fig. 7.58, 7.59 e 7.60 que mostram a distribuição espacial e a orientação azimutal dos

padrões de lineamentos para o setor entre 05o00'-08o00'S e 34"30'-36'00'V/, envolvendo

áreas costeiras e parte do embasamento cristalino. O conlunto de lineamentos interpretados

visualmente, referentes à deformação frágil, foram agrupados segundo as orjentações

azimutais dominantes, de maneira a facilitar as comparações com os elementos morfológicos

do terreno (traçado da linha costeira, contatos entre o embasamento cristalino e a cobertura

sedimentar, orientações dos vales, etc.) e as combinações aos demais mapas de Iineamentos

e rosáceas. A Fig, 7.58 apresenta o sistema de lineamentos com orientações entre Nl5oE e

N80'E, predominates na ârea, que no embasamento cristalino são parcialmente coincidentes

com os principais trends da deformação brasiliana e controlam os vales das drenagens

principais, A Fig 7.59 descreve os lineamentos com orientações entre N15'W e N70oW,

que conjugados aos lineamentos do mapa anterior são os principais controladores da rede de

drenagens desse setor da Província Borborema. Esses lineamentos definem a marcante

orientação (N l5'W) da linha costeira entre Natal,{RN e João Pessoa/PB, e os principais

contatos entre o embasamento cristalino e as coberturas sedimentares deste setor. Na região

do embasamento cristalino próxima a N atal (acima do paralelo 6"30'5, aproximadamente),

as orientaçôes dos lineamentos são coincidentes com a principais estruturas da deformação

dúctil, Na Fig. 7,60 estão defrnidos os lineamentos com orientações próximas a NS e aqueles

entre N85oE e EW responsáveis, juntamente com os lineamentos N15'W a N70oW, pela

geometria chanfrada da linha costeira. Os lineamentos próximos a EW são coincidentes com

as orientações do sistema de diques mesozóicos, freqüentes por toda a região, de extensas

falhas que interceptam o embasamento cristalino e marcam os contatos com a cobertura

meso-cenozóica na porção norte da área,

À análise visual dos lineamentos foram acrescidas as observações metodológicas

descritas por Wise et al. (1985) para detecção de feições topográficas lineares e subparalelas
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Figura 7.59 - Mapa esquemático de lineamentos da deformação frágil tardi- a pos-

brasiliana do Setor Extremo Nordeste da Província Borborema. Na Faixa Litorânea foram
localizadas as cidades de Nat¿l/RN e João Pessoa./PB. Os lineamentos apresentados

correspondem àqueles com orientações entre NlsoW e N7(P1V.
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Figura 7,60 - Mapa esquemático de lineamentos da deformação frágil tardi- a pós-
brasiliana do Setor Extremo Nordeste da Provlncia Borborema. Na Faixa Litorânea foram
localizadas as cidades de Nat¿l/RN e João Pessoa/PB. Os lineamentos apresentados
correspondem àqueles com orientações próximas a NS e entre N85oE e EW.
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de escala regional (Amaro 1995) A integração das metodologias permitiu a confecção dos

mapas das Fig. 7.61, 7.62 e 7.63. Estes mapas correspondem aos chamados enxames de

lineamentos, termo definido por Wise et al. (1985), que enfatizam a grande população dos

maiores e mais proeminentes lineamentos topográficos que afetam a superficie terrestre, O

principal intuito deste procedimento foi o emprego de metodologias que permitissem uma

abordagem morlotectônica, no reconhecimento de elementos estruturais que condicionassem

feições morfológicas no terreno. Nos procedimentos de análise visual, os enxames de

lineamentos topográficos foram representados por rosáceas, calculadas com base na

normalização dos dados brutos em curvas gaussianas, como detalhado por Wise el al. (1985)

e Oakey ( I 994) Os valores referentes ao comprimento, azimute e latitude/longitude dos

lineamentos foram computados pela digitalízação dos pontos extremos e analisados nos

histogramas de azimute ÍÌeqüência, cujos valores de azimute médio, altura e largura azimutal

na meia-altura foram transformados nos diagramas de rosáceas. As rosáceas foram

localizadas nos centros de áreas quadradas com l5' vs. 15' de latitude e longitude, num total

de 49 rosáceas que corespondem a aproximadamente 480 lineamentos detectados (Fig.

7.61). As pétalas das rosáceas foram agrupadas de acordo com a orientação azimutal nos

quadrantes NE ou NW, e pelos trends predominantes (Fig. 7.62 e 7.63, respectivamente)"

facilitando a avaliação do paralelismo, reprodutibilidade e mudanças de direção entre os

enxames e a comparação com os aspectos geológicos e geomorfológicos do terreno. A

organização do enxame de lineamentos topográficos em padrões ortogonais ou conjugados

não caracierizam uma datação relativa dos mesmos, apenas sugere uma origem simultânea

(p.ex. sistema de Riedel). A correlação visual entre péølas adjacentes favorece a

compreensão da distribuição e correspondência regional dos enxames de lineamentos

topográfrcos entre as áreas quadradas de 15' vs. 15'. A análise da dissimetria da rede de

drenagem foi realizada concomitante à extração dos enxames de lineamentos, como forma

de controle da metodologia, e permitiu a configuração do padrão retangular ou angular nas

regiões de cobertura sedimentar e dendrítico a retangular para os terrenos do embasamento.

A combinação dos mapas de rosáceas das feições topográficas lineares, dos

mapas de padrões de lineamentos interpretados visualmente e dos mapas de lineamentos de

gradiente-zero demonstra uma nítida associação dos enxames de lineamentos topográficos

com os principais trends estruturais que caractertzam a deformação dúctil neoproterozoica
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Figura 7,61 - Conjunto de rosáceas para os enxames de lineamentos do Setor
Extremo Nordeste da Provincia Borborema. As 49 rosáceas integram a totalidade
de 480 lineamentos extraldos na região. Na Faixa Litorânea foram locallzadas as

cidades de Natal/RN e João Pessoa/PB.
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no embasamento (N70-75'E), com repercussão nos terrenos sedimentares da Faixa Costeira

(Fig. 7.6a). Os vales de primeira ordem do principal padrão de drenagem regional ocorrem

segundo este lrend (rios Paraíba, Miriri, Mamanguape, Potengi, Piúm)" e entre N60-50oE

(rios Gramame, Curimataú, Jundiaí). As drenagens de segunda e terceira ordem

acompanham os demais trends, sobretudo entre N40-60'V/ (rios Gurinhém, Trairi, demais

riachos e córregos) No entanto, os lineamentos com orientações NS-N20'W, N25-40'E e

N85"8-EW-N85.W, estes últimos entre os paralelos 05'00'-06"30'5, não apresentam

correspondência direta com as estruturas dúcteis do embasamento e não condicionam

extensos vales. Nos terrenos da Faixa Litorânea tais orientações definem as estruturas

frágeis que controlam o traçado da margem costeira, formado por falésias da Formação

Barreiras e linhas de beachrocks, relações de contato entre as coberturas sedimentares e o

embasamento, e parte da organização dos segmentos das drenagens em todas as ordens.

As modificações na direção, as interrelações e as transições entre os enxames de

lineamentos topográficos nos diversos domínios do terreno ocoñem por superposição e

jamais por curvatura abrupta, caso dos elementos da deformação dúctil, Isto indica a estreita

correlação entre os lineamentos e os elementos da deformação frágil Ûuntas/fraturas e

falhas). As relações de intersecção, que mostram cruzamentos altemados" ora dos

lineamentos de trend NW sobre os de trend NE, ora dos lineamentos de trend NS e EW

entre si e sobre os demais, evidenciam um fator de contemporaneidade entre estas feições,

provavelmente atuantes num sistema conjugado. A análise dos lineamentos quanto ao

paralelismo, retidão e extensão mostra que não há apenas relação com os aspectos

localizados da topografia, sugerindo que apesar dos processos de ÍÌaturamento âtuarem na

crosta superior, os campos de slress formadores das estruturas afetaram desde niveis

profundos da crosta. l)esta forma, sugere-se que os padrões de fraturamento definidos pelo

enxame de lineamentos topográficos sejam interpretados como feições regionais

representantes de estruturas frágeis extensas e largas, que em profundidade assumem

comportamento dúctil, provavelmente reativando estruturas as zonas de cisalhamento

brasilianas, principais modeladoras da crostâ continental na região.
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Figura 7.64 - (A) Rosáceas dos lineamentos de contorno zero dos mapas
gravimétricos residuais comparados à (B) rosácea dos lineamentos referentes as
estrutwas fráget s.



7.6.2 - As Feições Grøvìmétricas, Geomëtrìcas e as Estruturas Proterozóicas Reativadas

O mapa da Fig, 7.50 apresenta as anomalias gravimétricas para o conjunto da

crosta continental na área, com os gradientes e anomalias residuais de longos e médios

comprimentos de onda acompanhando os blocos arqueanos do MSJC, os granitóides e a

faixa de micaxistos de estruturação brasiliana, O bloco arqueano do MSJC esta definido pelo

eixo de anomalias positivas que envolve ainda o granitóide de Seninha e parte do DLD,

condicionado pelo gradiente íngreme que delinea a ZCBJ e aZCLP. Uma anomalia positiva

ocorre desde áreas oceânicas até os terrenos entre a Lagoa Guaraíra e a região de Nísia

Floresta, indicando considerável afinamento crustal para essa área, se comparada às áreas

vizinhas. Outra anomalia positiva envolve terrenos da Bacia Potiguar na porção NW do

mapa" acompanhando a orientação N20oE da região sismogênica de João Câmara. A área da

faixa de micaxistos de lelmo Marinho-Taipu e os granitóides associados estão defìnidos por

anomalias negativas" que sugerem a continuação destes tenenos sob a cobertura sedimentar

até aproximadamente os limites do continente. As anomalias negativas de curtos

comprimentos de onda que compõem um eixo quase paralelo à linha de costa, a SSW de

Natal, índicam provavelmente corpos granitóides como aquele de Macaíba, recobertos pelos

sedimentos costeiros.

As Fig. 7.51 e 7.52 mostram anomalias positivas e negativas em maior freqüência

e comprimentos de onda curtos para os níveis de crosta média a superior, cuja distribuição

espacial e a forma estão condicionados aos corpos granitóides e a algumas partes das zonas

de cisalhamentos, sobretudo aquelas de direção geral NE (p.ex. a terminação da ZCRP). Na

área sob a cobertura sedimentar surgem viirias anomalias de curtos comprimentos de onda

que quando interligadas constituem eixos de trends gerais NS, EW, N20'E, N25oW e

N50'W, compatíveis com os ttends dos enxames de lineamentos topográficos para a ârea

(Fig.7.6l ) e evidenciando o controle dos lineamentos sobre as estruturas frágeis-dúcteis e

frágeis (Fig. 7.58,7.59 e 7.60). O mapa de lineamentos de contomo-zero da Fig 755,

apresenta lineamentos com extensão média de 15 km que, localmente nos terrenos ão

embasamento, possuem direções coincidentes com os elementos da deformação dúctil

brasiliana. Este mapa define lineamentos próximos ao trend geral da Falha de Samambaia na

porção NW da área. As direções principais dos lineamentos são NS, EW, N40o-50oE e

N40"-45oW coincidentes com feições da morfologia costeira (falésias, linhas de beachrocks,
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cúspides praiais, desembocaduras das principais drenagens, margens de lagunas e lagoas) e

exercem o controle sobre as anomalias negativas e positivas.

Os mapas das Figs 7 .52 e 7 .53 apresentam as anomalias residuais para

profundidades de crosta superior, representadas pela alta freqüência dos comprimentos de

onda curtos. Os granitóides de Taipu, Gameleira, Macaíba e Serrinha tiveram suas formas

defìnidas por anomalias negativas, mas a major concentração de altos e baixos altemados

ocorre nos terrenos sob a cobertura sedimentar. O nítido aumento na freqüência das

anomalias nos mapas sugere uma intensa estruturação da região costeira nessas

profundidades crustais, em sistemas de grabens e horsts. Essas estruturas foram

individualizadas no traçado dos lineamentos de contorno-zero, marcadores dos padrões de

falhas mais relevantes que condicionam o basculamento dos blocos entre si (Fig 7.56). A

disposição espacial, a extensão e as direções preferenciais desses lineamentos (NS, N40'-

50"8" N40"-45'W e EW) são condizentes com o controle direcional exercido sobre

elementos geomorfológicos e geológicos, tais como: o traçado dos vales da rede de

drenagem, o escarpamento de encostas litorâneas e no interior do continente, a estruturação

da linha costeira, a orientação e a segmentação da bacias fluviais e trechos praiais, o contato

entre o embasamento e as rochas sedimentares meso-cenozóicas, as zonas alagadiças e a

estruturação dos corredores dunares.

A Fig. 7.54 apresenta as anomalias residuais de comprimentos de onda curtos,

mantendo a tendência de alta fieqüência condizente com a estruturação da porção rasa da

crosta superior. Os altos e baixos gravimétricos são os mesmos descritos para as Figs. 7.52 e

7.53, com a mesma disposição geográfica mas com abrangência espacial reduzida pelos

efejtos da defonnação frágil O mapa de lineamentos de contomo-zero decorrente (Fig 7 57)

mostra a maior densidade espacial dos sistemas de falhas de menores comprimentos

individuais (< 8 km) e com a população melhor definida em torno das direções principais

NS, N40o-50oE, N35"-45"W e EW, semelhantes àquelas descritas anteriormente.

Os altos gravimétricos de Natal e Tabatinga, com valores de 8 mGal, e os baixos

de Pirangi-Pamamirim e da margem esquerda do Rio Potengi, onde os valores atingem -10

mGal, já foram descritos anteriormente (Bezerra et al 1993). No entanto, a combinação das

Fig. 7.55, 7 .56 e 7 .57 . favorece a melhor individualização dos altos e baixos gravimétricos e

a comparação com os elementos geológicos e geomorfológicos do terreno. Desta maneira,
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outras anomalias são destacadas como os altos gravimétricos das áreas da Ponta de Santa

Rita (4 mGal), Muriú (3 mGal), Punaú (8 mGal), Macaíba (4 mGal), o alto alinhado N40'W

entre São Gonçalo do Amarante e Cearâ Mirim (6 mGal), Nísia Floresta (8 mGal) e os

baixos gravimétricos das áreas de Monte Alegre C4 mGal), margem direita do Rio Trairi (-4

mGal), vale do Rio Maxaranguape (-4 mGal) e vale do Rio Jundiaí (6 mGal). O graben de

Canguaretama está definido por um baixo gravimétrico (-6 mGal), enquanto a área entre a

Lagoa Guaraíra e Goianinha por alto gravimétrico (4 mGal) alinhado N45"E, prolongado

para o continente e coincidente com a terminação da ZCSE e ZCBNC, uma das ramificações

da ZCRP.

A inspeção visual das imagens resultantes dos procedimentos de filtragem

direcional das imagens Landsat 5-TM e das cópias offset do radar GEMS/Banda X, aliados

aos trabalhos de campo, permitiu a confecção da Fig, 7,65. O mapa evidencia os padrões de

de distribuição espacial, orientação azimutal e cinemática dos sistema de falhas para a região

entre Natal e Baía Formosa. Este mapa mostra ainda a disposição de seções transversais aos

principais vales neste setor da faixa litorânea que combinam os dados geológicos,

geoelétricos e de poços. No região de Canguaretama, as sondagens geoelétricas efetuadas

por Queiroz et al. (1985) e os dados de poços obtidos por Bezerra (comum.pes.), indicam

um desnível superior a 70 m entre o bloco central rebaixado (graben) e intensamente

dissecado, com altitudes entre 0-12 m, e os blocos laterais soerguidos, com altitudes

superiores a 70 m (seção AA' Fig. 7.66), controlados por falhas normais e transtracionais

dextrais. Na área da Lagoa Guaraíra e Goianinha, as anomalias gravimétricas positivas

acompanham o lrend N45"E do vale controlado por falhas transtracionais dextrais (seção

BB', Fig. 7.66). A seção BB'mostra o bloco rebaixado com desnível vertical superior a 40 m

na base da Formação Baneiras. As falhas de trend N45-50oE são conjugadas com as falhas

normais de trend N45-50"W na região do vale do Trairí, e o par condiciona as bordas da

Lagoa Guaraíra. Diversas lagoas ocorrem no bloco soerguido a nordeste do vale do Trairí,

orientadas nas direções N60oE e N40-45'W, sugerindo um controle tectônico dessas feições

morfológicas. A seção CC'(Fig 7.66) mostra a Formação Barreiras com espessura superior a

80 m no bloco rebaixado e com 20-50 m nos blocos soerguidos. A correspondência

geométrica com as intensas anomalias gravimétricas positivas sugerem o efeito decorrente
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do alojamento de rochas básicas e o afinamento crustal controlados, provavelmente, pelas

zonas de cisalhamento brasilianas e/ou reativações posteriores. Na região da cidade de

Natal, o meio-graben do Rio Potengi é preenchido por cerca de 350 m de rochas.

sedimentares (seções DD'e EE', Fig7.66), onde os sedimentos miocenos da Formação

Barreiras conespondem a250 m, enquanto no bloco soerguido a espessura dos sedimentos é

de 250 m. Esta assimetria na espessura dos sedimentos justifica as anomalias negativas para

o meio-graben e positiva para o horst. Os grabens e áreas de depressões estão delimitados

por falhas normais e transtracionais, e mostram conespondência com as anomalias

gravimétricas negativas devido às maiores espessuras dos sedimentos nestas áreas.

Além das evidências apresentadas sobre a reativação das estruturas proterozóicas,

como as correlações geométricas e gravimétricas, outras feições sugerem a reativação das

estruturas no Terciário-Quatemário, tais comot os lineamentos que afetam os depósitos

terciário-quatemários, os segmentos de drenagens, a correspondência dos lineamentos com

escarpas de falhas quatemárias, as variações nas profundidades e espessuras dos depósitos

sedimentares quatemários a pliocênicos e o contato destes depósitos com as rochas da

Formação Barreiras e com as coberturas dunares recentes, controlados por lineamentos

(Bezena, comun,pes.). Nessas falhas" os dados de campo e as feições morfológicas nas

imagens assinalam uma combinação dos componentes transcorrente e normal do strain

(Bezena, comun.pes.).

Os líneamentos correspondem às zonas de intensa formação de fraturas e falhas

que mantém o alto mergulho à medida que avançam nos primeiros quilômetros da crosta

frágil. Estas zonas de fraqueza facilitariam a percolação de água. o intemperismo e a erosão

diferenciada, dando origem às feições topográfrcas (Isachsen 1976). Esta é uma evidência

geométrica da reativação das estruturas neoproterozóicas em episódios subseqüentes,

provavelmente até o recente, como confirmam a associação dos epicentos dos terremotos aos

trends de algumas das principais zonas de cisalhamento neoproterozóicas (N20-40"E,

Assumpção et al. 1985, Takeya et al. 1989). A freqüente sucessão de estruturas e litologias

associadas refletiria o resfriamento e o uplift dos terrenos nos estágios finais da orogênese

Brasiliana. No entanto, as estruturas que definem os enxames de lineamentos topográficos

nem sempre são proeminentes e conspicuas sobre o fabric e/ou unidades lito-estrufurais do

embasamento (Wise el al. 1985). Estas estruturas representariam ambientes onde padrões
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extensionais diversos poderiam atuar isolados, combinados ou alternados, em função da

sucessão dos esforços tectônicos globais e/ou regionais que determinariam a disposição dos

campos de srress, do estilo deformacional (uplifl, extensão, transconência, regimes

combinados) impingido à camada dúctil subjacente, e do tempo decorrente na atuação dos

esforços.

O modelo da tectônica de placa rígida descreve o calapso da litosfera continental

em blocos e flakes controlados por sistemas de zonas de cisalhamento e falhas que são

submetidos a episódios complexos de deslocamentos relativos, rotação e deformação intema.

Este comportamento da litosfera continental pode ser atribuido às variações laterais dos

esforços produzidos pela presença de um fabric orogênico pré-existente, com estruturas

prévias como zonas de cisalhamento, falhas e contatos composicionais. Essas zonas de

fraqueza tendem a, preferencialmente, acomodarem repetições do strain do que constituirem

novas zonas de deslocamento (Holdsworth et al. 1996), Tal processo foi referido com o

termo geral herança estrutural, sendo que os elementos resultantes podem ser classificados

em dois grupos geneticamente distintos. estruturas reativadas, em que os incrementos

regionais do slress (ou strain) soÍìem mudanças na orientação entre deslocamentos

sucessivos; e estruturas recorrenles, onde os incrementos tectônicos regionais pennanecem

quase constantes.

Os processos de herança estrutural influenciariam a ruptura entre os continentes,

condicionando a instalação preferencial de sistemas de riftes ao longo dos cinturões

orogênicos, mesmo quando a direção da extensão não fosse normal ao prinapal trend

estrutural do orógeno (Vauchez et al. 1997b). Este fato é confirmado pela anrsotropia

mecânica da Iitosfera, controlada pela anisotropia de fluxo no manto litosférico,

caracterizada pela análise da anisotropia sismica na olivina (Silver & Chan l99l ) A

anisotropia mecânica é preservada enquanto as condições de temperatura nâo provoquem

modificações no fabric das rochas mantélicas (Bamrol et al. 1997 , Vauchez et al. 1997b).

Desde o término da orogênese Brasiliana, o continente Sul-Americano foi afetado

por regimes alternados de tectônica extensional e compressional, com a instalação da

margem Andina no Paleozóico Superior e da margem Atlântica no Cretáceo Inferior

(Cobbold 1996). Os efeitos do estilo tectônico extensional ou compressional no inte¡ior do

continente Sul-Americano, foram dependentes das relações entÍe a lazão de convergência da
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margem Andina, da razão do escoamento da placa oceânica de Nazca em subducção

(margem W do continente) e da posição do polo de rotação que controlou a movimentação

do drift entre os continentes Africano e Sul-Americano. Conseqüentemente, a intensidade e

orientação dos campos de s/ress instalaclos no continente foram função direta da distância

em relação ao polo de rotação dos continentes. A deformação intracontinental foi mais

intensa nas áreas onde estn¡turas pré-existentes foram reativadas,

No Paleozóico Superior predominou regime compressional. Do Triássrco ao

Cretaceo Inferior uma tectônica extensional rniciou a ruptura entre a América do Sul e

África paralelamente aos cinturões neoproterozóicos circum-Atlântico Sul, resultando em

sistemas de riftes que reativaram as estruturas prévias proterozóicas e paleozóicas.

Especificamente a região Nordeste do Brasil foi intensamente âfetada pelos dois estágios

finais de rifteamento e geração da crosta oceânica no Atlântico Sul (Neocomiano-

Barremiano Inferior), quando ocorreram os principais períodos de reativação das zonas de

cisalhamento neoproterozóicas e extensiva ruptura crustal (Chang et al. 1988, Matos I 992).

Nestes estágios (fase sin-rifte ll de Matos 1992) foram formadas várias bacias

intracratônicas em semi-graóens invariavelmente controladas pela reativação das zonas de

cisalhamento neoproterozóicas, segundo esforços extensionais NW-SE Um padrão de falhas

compondo um par conjugado NE vs. NW, trends destacados nos diagramas de rosáceas das

Fig. 7 61 e 7 ,64 e de lineamentos das Fig. 7 .58 e "1 .59, foram descritos em toda a região

costeira e embasamento próximo (p,ex. falhas de Camaubais, Afonso Bezerra, Samambaia,

Natal) como deconentes da tectônica mesozóica ou mais ¡ovem (?), Este sistema de falhas

ocorre associado às falhas direcionais NS que provavelmente correspondem às estruturas

geradas na fase rifte (Fonseca 1996).

O deslocamento dos esforços extensionais para direção próxima de EW na

abertura do Atlântico Equatorial (fase sin-rifte III, Banemiano Superior) representou o

principal episódio de estiramento da crosta e estruturação da geometria de riftes da margem

passiva do Nordeste do Brasil. Estes esforços geraram ambientes transtracionais associados

a falhas transformantes/transcorrentes que afetaram a litosfera, conduzindo à ligação entre o

Atlântico Sul e Equatorial e a completa separação dos continentes Sul-Americano e Africano

(Aptiano). O regime tectônico compressional atuante do Cretáceo Superior ao presente

produziu a inversão das baclas, falhas reversas e transcorrentes pela reativação das falhas
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norrnais e transconentes dos episódios tectônicos anteriores, A localização da região na

margem continental sul-americana implica na influência dos esforços compressivos globais

decorrentes dos deslocamentos relativos entre a Cadeia Meso-Atlântica e a Cadeia Andina,

associados às tensões distensivas da margem continental (Assumpção 1992). Esta

deformação neotectônica descreve padrões de estruturas ÍÌágeis com orientações

preferenciais NE, NW e NS, refletidas nas feições morfológicas de superficie e integradas à

expressiva atividade sísmica da região (Fonseca et al. 1997, Caldas el al. 1997,Dantas el al.

1997, Bezena et al. 1997), O par conjudados de falhas com trends NE e NW,

predominantes na Faixa Litorânea, forma ângulo agudo de 60o-70o cujo bissetor

corresponde à orientação do eixo de compressão máxima horizontal (s/ress horizontal

máximo) de drreção EW, que aliado ao eixo de distensão NS pode ser o principal

mecanismo responsável pela geração de tais falhas no Cenozóico (Assumpção i992),



I - CONSTDERAÇÕES FINAIS

8.1 - Introduçâo

Na recente proposta de evolução geodinâmica neoproterozóica para o Setor

Setentrionai da Província Borborema , que envolve a Faixa Seridó e os terrenos gnáissico-

migmatíticos adjacentes, Jardim de Sá (1994) apresentou um modelo de orógeno

transcorrente definido pela interação de blocos crustais e litosféricos com movimentos

laterais ao longo de zonas de cisalhamento de alta-T enraizadas em detachmenls na crosta

média-inferior e/ou manto litosférico. Para a porção central da Faixa Seridó e terrenos

ocidentais (TRP), as estruturas em flor positiva e duplexes transcorrentes-compressionais,

referentes à deformação D3, configuram um regime transpressional, marcado pelas relações

de baixo ângulo entre as foliações 53 e C3, com mergulhos moderados a fortes conjugados ao

baixo rake da Lx3. Essas feições estruturais estão acompanhadas por metamorfismo de alta-

T/baixa-P, ampla migmatização e granitogênese sincinemáticas. No setor oriental (MSJC-

MCB), a deformação D3 câracteriza sítios transtracionais-extensionais controlando a

geometria de faixas de mícaxistos e granitóides, provavelmente sincrônicos às estruturas

transpressionais da porção central da Faixa Seridó (Jardim de Sá 1994, Jardim de Sá et al.

1997b, Macedo et al, 1997, Souza e¡ a/. Submet,). Os dados gravimétricos indicaram

espessamento crustal para o setor central da Faixa Seridó e aftnamento crustal

acompanhando as estruturas extensionais no MSJC (Moreira el al. 1989a, Líns et al. 1993).

As características petro-estruturais, as assinaturas geoquímicas e geocronológicas das suítes

de granitóides favoreceram a reconstituição de algumas feições da litosfera neoproterozóica

na geração dos magmas identificados nesses setores da Provincia Borborema (Letenier et al.

1990, Galíndo 1993, Jardim de Sá I 994, Dantas 1997, Jardim de Sá et al. 1997b, Galindo el

al. 1997), (a) as suítes de rochas dioríticas com afinidade cálcio-alcalina potássica a

shoshonítica denotam uma fonte mantélica subcontinental antiga enriquecida e com

assinatura tipo arco; (b) as suítes de granitóides porhríticos (tipo ltaporanga) com afinidades

subalcalina,/monzonítica derivadas de fonte crustal do tipo-I com composição intermediária;

(c) suíte de leucogranitos derivados de fusão crustal de metassedimentos; (d) as suítes

alcalinas supersaturadas derivadas de fonte mantélica enriquecida (e/ou metassomatizada)

pela percolação de fluidos através de zonas de cisalhamento, ou de magmas básicos que
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induzem à fusão crustal em ambiente marcado pelo afinamento litosferico e soerguimento da

astenosfera conduzido por zonas de cisalhamento com raízes mantélicas.

No contexto da evolução geodinâmica da cadeia orogênica Brasiliana./Pan-

Afiicana no Gondwana, diversos trabalhos reconheceram a continuidade das principais

feições estruturais e petrogenéticas entre a Província Borborema e a Faixa Trans-Sahara

(pex. Caby et al. 1991, Jardim de Sâ et al. 1991, Boullier 1991, Brito Neves & Cordani

1991, Affaton et a1.1991, Ngako e/ al. 1992, Black & Liégeois 1993, Castaing et al. 1993,

Liégeois et al. 1994, e referências ali contidas), destacando-se as revisões e sínteses

realizadas por Murphy e Nance (1991) e Jardim de Sá (1994). Nas porções internas da

Província BorboremaÆaixa Trans-Sahara, o ápice do Ciclo Brasiliano/Pan-Africano estaria

caracterizado pelo retrabalhamento transcorrente de microplacas continentais antigas e

polideformadas, acopladas ao manto litosférico sub-continental, e segmentos precoces do

Neoproterozóico. Nesse ambiente insere-se o MSJC-MCB formado por um mosaico

heterogêneo de blocos crustajs paleoproterozóicos aglutinados em tomo de um núcleo

arqueano. A crosta continental do núcleo arqueano foi gerada por acresção durante

diferentes episódios magmáticos de retrabalhamento da protocrosta siálica antiga

(Paleoarqueano) e geração de segmentos de crosta juvenil (Meso- e Neoarqueano). No

Paleoproterozóico destacam-se os processos de acresção lateral e colisão com extensivo

retrabalhamento da crosta arqueana, geração de crosta juvenil e aglomeração sucessiva de

arcos magmáticos, referido como orogênese TransamazônicaÆburneana. A tectônica

contracional resultaria numa deformação tangencial penetrativa (D2) sob condições do facies

xisto verde a anfibolito, marcada por dobras recumbentes e zonas de cisalhamento

tangenciais, e acompanhada por granitogênese (G2) de afinidades cálcio-alcalina polássica a

subalcalina (monzoníticas e shoshonítica). Dantas (1997) sugere a instauração de um

protocontinente paleoproterozóico pela justaposição entre os blocos paleoproterozóicos e

arqueanos, com a conseqüente consolidação do MSJC ao final do Ciclo Transamazônico.

Os dados obtidos até o presente conduziram à interpretação da evolução

geodinâmica dos terrenos da Província Borborema./Faixa Trans-Sahara num modelo de

orógeno transconente durante o Ciclo Brasiliano/Pan-Africano (Caby et al. 1981, Boullier

1 991 , Jardim de Sâ et al, 1991 , Liégeois et al. 1994), conforme o modelo clássico de Molnar

e Tapponier (1975). As principais feições que favorecem ao modelo geodinâmico proposto
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foram apresentados, provavelmente sucessivos no tempo: (i) a interação por colisão obliqua

dos crátons do Oeste Africano/São Luís, Congo/São Francisco e Leste do Sahara, com

subducção restrita de crosta oceânica (Jardim de Sá 1994, Liégeois et al. 1994); (ii) o evento

acrescionário em regime transcorrente/transformante (ca. 850-600 Ma) de terrenos

alóctones (microplacas continentais) e crosta continental juvenil (arcos magmáticos

associados), gerada nos estagios precoces desse sistema ou durante eventos prévios (p.ex. o

eyento ca,950 + 50 Ma no DZT), intermediários entre as placas continentais principais, (iii)

retrabalhamento intracontinental por zonas de transcorrência no estjlo extrusão lateral de

blocos em regime colisional do tipo Tibetano (ca. 580 + 30 Ma), após a amalgamação das

placas e microplacas continentais antigas e juvenis, O ápice do metamorfismo nas zonas de

cisalhamento alcançaria o fácies anfibolito de alta-T a granulito e anatexia, acompanhado

por granitogênese com assinatura alcalina a subalcalina (monzonítica e shoshonítica). A

cinemática transcorrente dextral predominante nas zonas de cisalhamento principais sugere

a colisão oblíqua das placas continentais, com transporte das microplacas para SW,

culminando com o retrabalhamento por transcorrência das zonas de sutura, a exemplo da

África Ocidental (Boullier 1991 , Castaing et al. 1994).

Neste capítulo, além da síntese dos trabalhos efetuados e dos resultados obtidos,

pretende-se uma combinação das informações analisadas nas etapas precedentes em seções

esquemáticas para a crosta continental-manto litosferico sub-continental do MSJC-MCB,

adequadas ao quadro evolutivo proposto para a Província Borborema na orogênese

Brasiliana./Pan-Africana. Como referência à evolução tectonometamórfica desses terrenos,

foram compendiados alguns aspectos dos modelos numéricos e analógicos que simularam os

parâmetros próximos daqueles deduzidos para a litosfera heterogênea e anisotrópica da

Província Borborema, tais como os efeitos dos contrastes reológicos verticais e horizontais

na propagação do campo de deformação, a localização da deformação em zonas de

cisalhamento e a transferência de fluidos por meio das zonas de cisalhamento em escala

litosférica. No entanto, a modelagem definitiva desses terrenos, em analogia aos processos

modemos de formação/colagem de orógenos, deveria ainda incorporar: (a) um modelo

crustal/litosferico quantitativo 2Vz -D derivado das anomalias geofïsicas; (b) uma avaliação

consistente da polaridade dos ambientes deposicionais, graus metamórficos e feições

estruturais, com relação às idades relativas dos terrenos suturados; (c) suporte de dados de
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sísmica de reflexão; (d) modelagem tridimensional dessa litosfera neoproterozóica

heterogênea submetida a deformação em regime colisional.

Ao final, os principais resultados obtidos nesta Tese, sobretudo os tratamentos

digitais de produtos de sensoriamento remoto e dados geofisicos, foram recapitulados e

avaliados consoantes à cartografia geológica e geofisica, com destaque para o fabric
tectônico em regime transpressional-transtracional sob condições de alta-T/baixa-p, na

melhoria da compreensão do arcabouço georógico regionar do MSJC-MCB no
Neoproterozóico. No que concerne às investigações futuras, foram consideradas algumas
perspectivas referentes a tópicos específìcos e regionais.

8.2 - Seções Esquemáticas e Síntese dos Modelos Analógicos

os modelos clássicos de colisão continental demonstraram que as amplas

variações na intensidade e a partição do strain influenciam os padrões complexos de

evolução tectonometamórfìca dos orógenos, Essas variações estão relacionadas
principalmente às mudanças na velocidade e orientação das margens convergentes (p.ex.

convergência normal, oblíqua, indentação, delaminação mantélica, espessamento ou
estiramento litosferico) e à geometria irregular das margens continentais (Tapponier et al.
1986, England & Houseman 1989, Vauchez & Nicolas r99r). Nos modelos analógicos, a
representação desses parâmetros variáveis são combinados ainda aos mecanismos fisico-
mecânicos controlados pelas propriedades inerentes dos materiais que compõem a litosfera
continental. Na análise da estruturação vertical da litosfera foi demonstrado que os

principais parâmetros de controle do comportamento reológico são a temperatura e a

composição mineralógrca (Nicolas & Poirier 1976). A variação da resistência dos materiais

com a profundidade na litosfera foi modelada nos perfis reológicos (Ranalli & Murphy 19g7,

Ranalli 1995, 1997) que comparam a resistência à fricção (que aumenta rinearmente com a
pressão) e a resistência ao creep (fluxo estacionario, velocidade da deformação constante
sob sfress e temperatura constantes) para uma dada velocidade de deformação (que decresce

exponencialmente com o aumento da temperatura). Ranalli (1995) apresentou uma
compilação dos resultados experimentais dos parâmentro s do creep para rochas e minerais
predominantes na litosfera, e demonstrou o aumento na resistência ao creep çom o
decréscimo no teo¡ de silica para as rochas silicáticas sob regime dúctil. Este dado implicou
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na interpretação de uma estruturação reológica em camadas para a litosfera continental. Esta

representação estratificada da litosfera continental denotou as variações na

resistência,/viscosidade com a profundidade, relacionando as diferentes camadas

composicionais, os nível geotérmicos e as velocidades de deformação sob condições

geodinâmicas diversas. Esta configuração para o comportamento reológico da litosfera

continental foi confirmada em modelos experimentais e dados geofisicos (p.ex, Fadaie &
Ranalli 1990, Dary & cobbold 1988, 1991, Ji & zhao 1993), com inúmeras evidências

provenientes dos estudos tectônicos e geoquímicos (Nicolas & Boudier 1975, Mercier &
Nicolas 1975, Nixon 1987, Taylor & McLennan 1995). A estratificação da litosfera

continental comportâ uma crosta superior de rochas sedimentares e granitóides (ricas em

quartzo), uma crosta inferior composta por granulitos ácidos e básicos (ricos em

plagioclásio), e um manto superior lherzolitico (ricos em olivina, Nicolas et at. 1972).

Entretanto, na escala da tectônica de placas o principal desvínculo mecânico oco¡¡e entre a

litosfera e a astenosfera (Ranalli 1987) A diferenciação na crosta continental decorre das

reações metamórficas que acompanham as modificações nas condições p-T com a

profundidade e dos processos de fusão parcial que favorecem à tendência a uma crosta

superior ácida e uma crosta inferior básica e desidratada, As interfaces entre as diferentes

camadas reológicas correspondem, provavelmente, às zonas com comportamentos reológicos

transitórios entre aqueles das camadas homogêneas (Handy 1994). Entretanto, o modelo em

três camadas para a litosfera continental considera a existência de interface reológica

abrupta entre as camadas.

As diferentes composições mineralógicas, as condrções de p-T e as variações nas

velocidades da deformação controlam as transformações texturais que induzem à localização

da deformação e o desenvolvimento das zonas de cisalhamento na litosfera continental. A

crosta superior frágil é caracterizada pela deformação heterogênea acomodada pela ruptura e

movimentação em planos de falhas, acompanhando mecanismos de cataclase e deformação

intracristalina (dissolução por pressão e deslocamentos intracristalinos, Hirth & Tullis

1994). A crosta superior-média de composição média granítica (quartzo + feldspatos +

micas) apresenta deformação dúctil heterogênea sob temperatura superior a 300-350.C. As
heterogeneidades do material e variações nos parâmetros fisicos do sistema induzem às

instabilidades visco-plásticas que favorecem a localização da deformação em zonas de
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cisalhamento, sobretudo devido à recristalização dinâmica e às transformações

mineralógicas sincinemáticas que diminuem a resistência das rochas (Vauchez 1987). Na

crosta inferior-média, a alta temperatura (600-750oC) favorece os fenômenos de

deslocamento por deslizamento, migração e recristalização dinâmica dos grão minerais,

sobretudo quartzo e plagioclásio cálcico (Seront et al. 1993). Neste nível crustal, a ampla

fusão parcial sincinemática que freqùentemente acompanha as zonas de cisalhamento denota

sobretudo heterogeneidades geométricas e reológicas na localização da deformação

(Tommasi 1995). Para o manto superior litosferico (T- 800-1000'C), as evidências sugerem

o predomínio da deformação por recristalízação dinâmica da olivina e da enstatita (Boudier

et al. 1988, Rutter & Brodie 1988, Drury et al. 1991)

Os modelos analógicos e numéricos, simuladores da deformação da litosfera

continental com heterogeneidades vertical e horizontal, elucidaram algumas das

interrelações entre os mecanismos fìsico-mecânicos e a distribuição espacial das anomalias

gravimétricas e das bacias e cadeias de montanhas (Ricard & Froidevaux 1986, Daly &

Cobbold 1988, 1991, Burget al. 1994). Ricard e Froidevaux (1986) avaliaram a distribuição

preferencial dos comprimentos de onda envolvidos na boudinagem e/ou flambagem da

litosfera submetida à tectônica extensional e/ou compressional. No modelo proposto, a

heterogeneidade reológica vertical da titosfera foi representada pela crosta superior

competente (espessura de I 5 km), crosta inferior incompetente (espessura de l5 km), manto

litosférico competente (espessura de 60 km) e astenosfera incompetente (espessura - æ) ,

com interfaces reológicas abruptas (Fig 8.1) Os resultados sugerem que o padrão de

deformação (flambagem e/ou boudinagem) da litosfera, marcado pela altemância entre altos

e baixos da topografia e gravimetria, é result¿nte de instabilidades simultâneas no manto

litosferico e na crosta superior, com comprimentos de onda preferenciais da ordem de z:
4H (onde 2 = comprimento de onda e -È1 = espessura da camada). Para os padrões de

deformação com comprimentos de onda entre -200 km e 30-40 km, a crosta superior sofre

boudinagem e o manto litosferico mostra alternância entre boudinagem e flambagem. Burg

et al. (1994) apresentou para orógeno colisional do tipo Platô Tibetano o modelo analógico

com litosfera subdividida em quatro camadas de regimes frágil e dúctil alternados. Nesse

modelo, a espessura total inicial das camadas controla a flambagem regular da litosfera em

comprimentos de onda de primeira ordem (-200 km), e conseqüentemente a deformação do
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Figura 8.1 - Modelos analógicos para os padrões de
deformação da litosfera continental composta por uma
crosta superior fragil (densidade : P : 2,8; espessura :
H = 15 km) , uma crosta inferior dúctil (p : 2,8; H : 15

km) e um manto litosférico frárgll (p :3,2: //: 60 km),
sobrejacentes à astenosfera(p :3,15; H:oo ). Os perfis
tepresentam a deformação para compfessão ou extensão
com comprimentos de onda de (a) -150 km, (b) 70-80
km, (c) 50 km e (d) 30 km. Os resultados mosüarn a
boudinagern da crosta superior em todos os
comprimentos de onda e a deformação alternada enre
flambagem e boudinagem para o manto litosferico.
Modifiõado de Ricard e Froidevaux (1986).

Fisura 8.2 - Secão crustal esquemáticaDara a região dos blocos arqueanos do MSJC
ao-nnál do Cicló Brasiliano. Äs anomalìas eraviñétricas regionais deflrnem a forma
seral da Moho. e consecüentemente a estrutúração (espessurá) dos diferentes blocos,
íuserindo a boûdinasem'da crosta. As anomaliab eraviinétricas residuais descrevem a
ãiíoosiceo crustal dós eranitóides (básicos e ácidos) e das zonas de cisalhamento
6ràiitlaäas transoressionãis (ZCPJCì e transtracionais (ZCLP e ZCBJ). Abreviaturas:
ZaPJC : Zona äe Cisalhamento Piôuí-João Cãmara, ZCLP : Zona de Cisalhamento
laioa das Þedras. ZCBJ : Zona de Cisalhamento Eiom Jesus, FTIM : Faixa Taipu-
Ielñro Marinho.
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manto litosférico, enquanto os comprimentos de onda de segunda ordem (20-30 km)

condicionam a deformação da crosta superior fiágil (Martinod & Davy 1992). Para um

modelo analógico semelhante submetido a extensão, Allemand e Brun (1991) demonstraram

a boudinagem da crosta inferior dúctil e do manto litosférico frágil, com a ascenção da

porção inferior do manto litosferico dúctil e da astenosfera. Esse deslocamento é transferido

através da crosta inferior até a base da crosta superior frágil, onde promove a formação de

rifte simétrico. No modelo esquemático da Fig. 4.1 l, uma litosfera em três camadas (com

baixo contraste de viscosidade) representaria os blocos menos espessos (microplacas,

terrenos alóctones, crosta juvenil) em interação por colisão com a placa litosférica mais

espessa (cráton). Os comprimentos de onda mais longos refletiriam a deformação da Moho

formando lóbulos em direção à crosta inferior (menos competente), ou seja, promovendo o

soerguimento da Moho e manto litosférico (mais competente), conforme os modelos de

Ricard e Froidevaux (1986) e Burg et al. (199a). Os comprimentos de onda de segunda

ordem afetariam a interface entre crosta superior e crosta média-inferior, ou entre os regimes

frágil e dúctil, com as cúspides em direção à camada mais competente sugerindo a

boudinagem da crosta superior com formação dos riftes (Allemand & Brun 1991). O

soerguimento da Moho modificaria o campo térmico na base da crosta alterando, ao menos

localmente, o comportamento reológico desse setor da crosta pelo underplatlng e alojamento

de magmas diferenciados na crosta média a inferior. Pili et al. ( 1997) calcularam o

soerguimento da Moho entre 10-14 km sob as principais zonas de cisalhamento de

Madagascar. Essa instabilidade mecânica favoreceria a nucleação das zonas de cisalhamento

no manto litosférico ou crosta inferior e a propagação da deformação através da crosta,

comumente canalizando o luxo de fluidos. A combinação entre as instabilidades do manto e

da crosta, em seus comprimentos de onda respectivos, induzem a nucleação de zonas de

cisalhamento inteiramente em níveis crustais. A disposição das zonas de cisalhamento

acompanharia a trajetória das elipsóides de strain frnito que descrevem a refração do fabric

no contato entre as camadas mais e menos competentes, conforme os leques convergentes ou

divergentes da clivagem desenvolvidos nas camadas competentes ou incompetentes,

respectivamente, submetidas a flambagem (em destaque na Fig. 4. 1 I ). Algumas

heterogeneidades reológicas localizadas, como a presença de corpos magmáticos

parcialmente consolidados, favorece a propagação dessas zonas e afeta a trajetória do fabric,
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conduzindo à coalescência com as demais e/ou o detachment na base da crosta. A Fig 8.2

apresenta uma seção esquemática para o setor entre a ZCPJC transpressional e os blocos

arqueanos do MSJC, dominantemente em regime transtracional e extensional, mostrando a

correlação entre as anomalias gravimétricas regional e residual, o controle exercido pelas

zonas de cisalhamento sobre o alojamento dos granitóides e a estruturação da crosta. A

assinatura gravimétrica de primeira ordem define a forma da Moho e, por conseguinte, o

arranjo da crosta em blocos com diferentes espessuras. As anomalias de curtos

comprimentos de onda demarcam os corpos granitóides de composições variadas instalados

em diferentes níveis crustais, condicionados parcjaì ou totalmente às zonas de cisalhamento

transtracionais e transpressionais, geralmente com raizes mantélicas que sugerem a

derivação de magmas básicos de origem mntélica. A combinação desses fatores sugere a

estruturação geral em boudinagem para essa porção crustal do MSJC.

Os modelos geodinâmicos de colisão continental sugerem a geração de placas

litosféricas continentais através de processos acrescionários sucessivos em tomo de núcleos

cratônicos, aliados à amalgamação de terrenos alóctones (microplacas continentais). Os

extensos deslocamentos envolvidos nos processos colisionais são comumente acomodados

por zonas de cisalhamento (Daly 1986, Avouac & Tapponier 1993) que evoluem ao

retrabalhamento transcorrente intracontinental. como no contexto da orogênese

Brasiliana/Pan-Africana (Boullier 1991, Liégeois et al. 1994, Jardim de Sá 1994). O arranjo

complexo caracteriza as placas continentais como um mosaico heterogêneo de propriedades

mecânicas anisotrópicas, em função da aglutinação de blocos com espessuras e fluxos

térmicos variados, diferentes idades e fabrics prévios (Banuol et al. 1997, \auchez et al.

1997b). Essa heterogeneidade reológica lateral e as irregularidades geométricas dos limites

das placas conduzem às variações locais no comportamento mecânico da litosfera

continental e à localização da deformação (Tommasi 1995). No modelo numérico proposto

por Tommasi & Vauchez (1997) para a evolução mecânica de parte da Província

Borborema, representada por dois dominios de baixa viscosidade (bacias sedimentares) e um

de alta viscosidade (cráton) submetida a compressão oblíqua constante, foi demonstrado que

o campo do strain finito é heterogêneo (Fig. 8.3). A localização, a intensidade e a repartição

da deformação dependem da geometria e do contraste de viscosidade entre os blocos com

diferentes heterogeneidades e a litosfera circundante. A deformação por cisalhamento
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simples inicia-se nas extremidades dos principais contrastes de heterogeneidades, propaga-se

a paftír dos domínios de baixa viscosidade e coalescem em sistemas de zonas de

transferência que circundam blocos pouco deformados. A deformação por cisalhamento puro

ocorre preferencialmente localizada nos domínios com baixa viscosidade. A Fig. 8.3

demonstra a ramificação do sistema de zonas de cisalhamento a partir da extremidade do

bloco mais viscoso e a propagação coalescente das zonas de cisalhamento dextrais com

rrends NS e NE, as sinistrais com trends NW e dos regimes transpressionais dextrais nos

domínios menos viscosos, acompanhando o fluxo direcional imposto pela distribuição

espacial das heterogeneidades. Os modelos mostram estreita correspondência com o campo

de strain finito do sistema de zonas de cisalhamento da Província Borborema na margem

norte do Cráton do São Francisco: as principais zonas de cisalhamento transcorrentes

dextrais (p.ex. os lineamentos Patos e Pemambuco) transferem a deformação para as faixas

metassedimentares (p.ex. as faixas Orós e Seridó), e ramificam-se contornando blocos

menos deformados (p.ex. os duplexes nas zonas de cisalhamento de Tataj uba e Potengi); nas

faixas metassedimentares ocorre a repartição da deformação em zonas transcorrentes

dextrais e domínios de strain coaxial (p.ex, as faixas Orós e Seridó); as zonas de

cisaihamento sinistrais de trend geral NW geradas nas extremidades dos domÍnios menos

viscosos (p.ex, as zonas de cisalhamento Japi e Trairí), presentes nos modelos mas não

reconhecidas em campo por Tommasi e Vauchez (1997). No entanto, os modelos não

esclarecem a formação dos domínios transtracionais de cinemática sinistral e trends NE no

DZT e com trends NW no MSJC, contemporâneos ao regime transcorente-transpressional

predominates nos demais teffenos.

Diversos trabalhos relataram o amplo controle exercido pelas zonas de

cisalhamento sobre a deformação da crosta continental durante uma orogênese (p,ex. White

& Bretan 1985, Handy 1989). Entretanto, permanecem incertezas sobre a transferência do

mecanismo que controla o regime deformacional ao manto superior, ou seja, se a

característica da deformação localizada nas zonas de cisalhamento permanece no manto

superior ou se é uniformente distribuída (p.ex. Drury et al. 1991, Vissers et al. 1995,1997).

A seção esquemátlca propostâ na Fig. 8.4 sintetiza a estruturação BrasilianaÆan-Africana no

setor que engloba os terrenos da Faixa Seridó (porção centro-sul) e o MSJC-MCB, coèrente

com ¿Is principais feições geológicas e geofisicas discutidas anteriormente. As zonas de
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Figura 8.4 - Seção crustal esquemática para o MSJC-MCB ao final do Ciclo Brasiliano. A estrunração dos blocos, a disposição das zonas de
cisalhamento (tanscorrentes, ftanspressionais e fransüacionais) e do plutonismo brasilianos foram baseados nas faições geofisicas (gravimétricas e
aeromagnéticas), dados estruturais e geoquímicos discutidos nesta tese. Neste modelo, ¿ìs zon¿¡s de cisalhamento principais estariam enraizadas no
manto e provocariam a üansposição da Moho e porção superior do manto litosférico sub-continental. As anisoûopias mec6anicrß e o fluxo de calor
anômalo na base da crosta, decorrente do soerguimento da astenosfera" processos de underplating e canalização de fluidos (magma e volíteis) pelas
zonas de cisalhamento, favorecem a progressão e a coalescência das zonas de cisalhamento, bem como a anatexia e a diferenciação magmátiõa na
crosta. Os corpos granitóides e mosüam evidências de mogma mixing e mingling (enclaves máficos), xenólitos das encaixantes e alguns preservam
as raízes brásicas.
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cisalhamento transpressionais e transtracionais, instaladas respectivamente na Faixa Seridó e

na Faixa de Micaxistos de Barra de Santa Rosa, promoveriam a deformação da Moho e

porção superior do manto litosferico, e atuariam como condutos preferenciais na

transferência de fluidos (magmas e voláteis) e na advecção do calor mantélico para os níveis

crustais. Esse processo conduziria à progressão vertical da fusão parcial na crosta e a

freqüente associação lateral entre as seqr-iências metassedimentares de médio grau

metamórfico, rochas migmatíticas sinanatéticas e granitóides sintectônicos diferenciados. Os

granitóides preservariam resquícios da origem mantélica e/ou crustal nas raízes básicas dos

plutons e/ou nos enclaves dos magmas parentais que descrevem os processos de magma

mixing e mingling" bem como xenólitos das seqüências encaixantes. As condições

metamórficas regionais de alta-T/baixa-P sin-D3 dos tenenos do MSJC-MCB e Faixa Seridó

teriam origem nos mecanismos de extensão litosferica. relacionada à fusão parcial por

descompressão e, provavelmente, sucedendo ao evento transpressional (Carson er al 1997),

pela transËncia anômala de calor a partir da astenosfera pelos fluidos canalizados nas zonas

de cisalhamento. O armadilhamento de magmas mantélicos quentes na base da crosta

(underplating, Huppert & Sparks 1988) altera localmente o campo térmico e favorece o

processo de diferenciação magmática da crosta continental pela fusão parcial da crosta

inferior. Estes fatores diminuem significativamente a resistência das rochas e desencadeiam

o desenvolvimento de zonas de cisalhamento que controlam o alojamento de magmas na

crosta (Fleitout & Froidevaux 1980, 1982, Dell'Angelo & Tullis 1988, Vauchez & Nicolas

1991, Rutter & Neumann 1995). A intrusão dos magmas contribuiria no abrandamento

localizado das propriedades termomecânicas da crosta continental e, portanto, na nucleação

e propagação das zonas de cisalhamento (Tommasi et al. 1994, Neves ef a/. 1996). Os

estudos geofisicos e geoquímicos que sugerem a integração mecânica entre a crosta e o

manto sub-continental (p.ex. Plamerovâ et al. 1993, Pavlenkova 1995) facilitam a

argumentação a favor do padrão de fluxo heterogêneo (cisalhamento geral não coaxial)

instalado no manto litosferico por meio de zonas de cisalhamento, responsáveis pela

percolação de fluidos, metassomatismo e enriquecimento geoquímico mantélico (TRL, LIL,

razões Is,. altas e I¡¿ baixas, Downes 1990). Conforme a rntensidade do strain heterogêneo,

A deformação da Moho variaria conforme a geometria e intensidade do strain heterogêneo,

possivelmente gerando formas de níveis dobrados e transpostos e até geometria em bainha
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(?).Esses fatores sugerem para o soerguimento do manto litosferico um mecanismo

intermediário entre aqueles da intrusão do manto em estado sólido ou de múltiplas intrusões

de magmas derivados do manto, propostos por Pili el al. (1997). As evidências da sísmica de

reflexão confirmam o desenvolvimento de zonas de cisalhamento em níveis profundos da

litosfera, tanto em ambientes compressionais quanto extensionais, sugerindo uma

homogeneidade mecânica entre o manto subcontinental e a crosta (Wamer & McGeary

1987, Flack et al. 1990, Vauchez & Egydio-Silva 1992, Plomerovâ et al. 1993, Pavlenkova

1995). Kelemen e Dick (1995) descreveram a ocorrência de zonas de cisalhamento dúcteis

no manto superior condicionando o fluxo de magma dunítico. A percolação de fluidos

através dessas zonas facilitariam a fusão mantélica pela diminuição da temperatura solidus

do peridotito e o enriquecimento geoquímico do manto litosferíco (sobretudo LIL e TRL,

Etheridge et al. 1983. Ellis & Maboko 1992). Este processo estaria na origem dos magmas

básicos enriquecidos, e/ou na geração de ambientes contaminantes para os magmas

provenientes da astenosfera, canalizados à crosta pelas zonas de cisalhamento litosféricas.

A Fig 8.5 relaciona a natureza e a distribuição dos fluidos nas zonas de

cisalhamento brasilianas do MSJC-MCB, com base na proposta de Pili (1997) para a

litosfera continental pan-africana de Madagascar. Com base nas informações apresentadas

até o momento, as zonas de cisalhamento seriam as principais responsáveis pela drenagem

de fluidos mantélicos e/ou crustais e pelas transferências entre as camadas com reologias

contrastantes da litosfera. No esquema proposto por Etheridge et al. (1983), a distribuição e

o escoamento dos fluidos estariam restritos às células convechvas condicionadas aos estratos

reológicos da crosta continental, e as zonas de cisalhamento seriam as únrcas estruturas que

permitiriam a transferência de fluidos pela crosta dúctil, provavelmente desde o manto

litosferico, No processo de percolação pervasiva ou canalizada. as interações fÌsico-químicas

entre os fluidos quentes e as rochas alteram as características reológicas dos diferentes

níveis crustais induzindo à localização da deformação em zonas de cisalhamento. Esses

mecanismos de infiltração e redistribuição dos fluidos na crosta conhnental incorrem nos

processos mineralógicos de recristalização dinâmica e nucleação, que acompanham os

rehometamorfismo sincinemático e beneficiam o desenvolvimento de ramificações e

coalescências entre as zonas de cisalhamento crustais. Tais processos seriam resposáveis

pela geração das mineralizações de caráter econômico relacionadas às cadeias
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BrasilianasÆan-AÍìicanas. O desenvolvimento de zonas de cisalhamento extensionais e

transpressionais, como no Setor Extremo Nordeste da Província Borborema, está

caractenzado por ampla anomalia geotémica que permeabiliza a interface crosta-manto,

como sugere a infrltração de CO: de origem mantélica e grande proporção d'água (Pili

1997) Essas zonas de cisalhamento litosféricas promoveriam ainda a drenagem de COz-HzO

derivados do magmatismo básico instalado na base da crosta, relacionado ou não às zonas de

cisalhamento, e dos materiais crustais, Para Pili et al. (1997), as zonas crustais canalízariam

apenas fluidos ricos em HzO de origem crustal e por distâncias de até dezenas de

quilômetros. O volume de fluido drenado e transferido é ñmção da quantidade de magma

alojada na crosta, do contexto geotectônico (convergência, rifteamento, etc.) e dos espaços

disponíveis abertos pelo regime deformacional instaurado. No metassomatismo das zonas de

cisalhamento, decorrente da infiltração dos fluidos com CO2 mantélico, são comuns

diopsidio, flogopita, fluorapatita e fluorita, que indicam similaridades com o

metasssomatismo no manto, relacionado às interações com magmas carbonatados, Pili

(1Ð7) sugere o alojamento de carbonatrtos nas raízes das zonas de cisalhamento potJenam

propiciar as emanações de COz e òs condições necessárias à geração dos granulitos

(Fourcade et a/, I 996). O tempo de duração da anomalia térmica controlaria o

funcionamento da drenagem e transferência de fluidos entre o manto e a crostâ, mas

comumente esta atividade suplanta a duração do episódio tectônico responsável pela geração

das zonas de cisalhamento litosféricas (Nicollet et al. 1995). A intensa atividade

metassomática nessas estruh;r¿s no Br¿slliano/Pan-4fi-icano produziram a atteração química

do manto litosférico, marcado pelo enriquecimento em TRL e LIL. A disposição espacial

dessas "cicatrizes" brasilianaVpan-africanas metassomatizadas influenciaram na reativação

do magmatismo alcalino nos eventos térmicos fanerozóicos da África (Black & Liégeois

1993, Lee et al. 1996), como sugere a correspondência entre a ZCAC e a Linha Vulcânica

dos Camarões (Fìg. 2.1, Poudjom Djomani et al. 1995, 1997), e entre a Zona de

Cisalhamento Sul-Queniana e o wlcanismo alcalino (fonolitos) mio-pliocênicos a

quaternários no Rifte do Leste da África (Cardon et at. 1997),



8.3 - Principais Conclusões e Perspectivas

A presente Tese apresenta uma contribuição metodológica à combinação de

técnicas de processamento digiøl de imagens de sensoriamento remoto Landsat 5-TM e

geofÌsicas às informações litológicas e estruturais dos tenenos polideformados da região

semiárida do Nordeste do Brasil A analise integrada desses tratamentos permitiram a

incrementação da cartografra geológica-geofisica e acrescentaram algumas considerações

sobre o contexto geodinâmico da crosta continental do Setor Extremo Nordeste da Província

Borborema (MSJC-MCB) no BrasilianoÆan-Africano.

e Na estratégia metodolôgica empregada nos tratamentos dos produtos do GEMS/Banda X

e Landsat 5-TM, o criténo condutor foi a interpretdção visual monoscópica das ilnagens

monocanais e composições coloridas, combinada ao conceito da unidade de paisagem. No

processamento digital das imagens Landsat -5-TM foram aplicadas técnicas de filtragem

direcional (filtros Sobel, Prewitt, Kirsch e Laplaciano) e composições coloridas (RGB, IHS,

ACP, Razões de Bandas, HRGB) na detecção e realce do sistema de lineamentos e na

diferenciação espectral da principais unidades litológicas, Esses tratamentos digitais,

combinados às informações de campo e demais abordagens metodológicas, permitiram; (i) a

caracterização dos domínios de baixo e alto strain D: delimitados pelo arranjo geométrico

complexo de zonas de cisalhamento brasilianas com trends gerais NW (ZCJ, ZCT, ZCPL,

ZCSSB e ZCBI\ e NE (sistema ZCPA-ZCPIC-ZCRP-ZCCG e suas ramificações ZCPF.

ZCCC, ZCGB, ZCBNC, ZCMN); (ii) a distinção espectral entre as principais unidades

litológicas no setor entre Japi e Campina Grande, conduzindo à reorganização espacial

dessas unidades litoltSgicas previamente conhecidas (granitóides e faixas metassedimetares)

e a definição de novas unidades e estruturas do fabric D3. O emprego de medidas da

espectrometria de reflectância em amostras de mão de rochas e minerais desse setor,

demonstraram uma ampla possibilidade de aplicações geológicas. como: (i) o diagnóstico

dos principais minerais constituintes das rochas pela posição das feições de absorção, e pela

comparação entres as formas das curvas espectrais das rochas e dos minerais; (ii) o

agrupamento das rochas ern categorias espectrais, baseado no albedo e na forma das curvas

espectrais, que podem refletir características petrogr¿ificas e geoquímicas intrínsecas (p.ex.

porcentagem modal relativa entre os minerais félsicos e máficos); (iii) a detecção de

variações sutis nos conteúdos geoquímicos de rochas petrologicamente análogas (p,ex, os
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teores em Fe, Ca, Mg, Al e OH, entre as suítes alcalinas de Japi e Caxexa + Algodão). As

comparações entre as disposições das assinaturas espectrais nas faixas referentes às bandas

do Landsal 5-TM (bandas l-5 e 7) beneficiaram na conformação de um método estatístico

de seleção dos melhores conjuntos de bandas do Landsat 5-TM na distinção das litologias

analisadas, de modo mais efetivo que os métodos clássicos FIO (Chavez et al. 1982) e

INDEX (Crippen 1989). A interpretação visual das imagens resultantes desses conjuntos de

trios e razões de bandas, combinadas nas diferentes técnicas de processamento digital,

estendida aos terrenos adjacentes comprovaram a aplicação à cartografia geológica de

reconhecimento e semi-detalhe, pela excelente coûelação com as unidades geológicas

previamente defrnidas e pela detecção de novas unidades ainda não cartografadas até o

presente (Fig. a.1). Como sugestões à continuidade das investigações em aplicações

geológicas tem-se:

= A ampliação das medidas espectrais in situ e em amostras de mão para

diversas unidades litológicas, agrupadas de acordo com critérios petrográficos e/ou

geoquímicos, na organização de um "bancos de dados" contendo as assinaturas espectrais de

rochas nos diferentes teffenos, como base prévia para os trabalhos de cartografra temática;

= A aplicação dessa metodologia ao mapeamento dos granitóides

neoproterozóicos e fanerozóicos da Província Borborema, em acordo ao projeto de pesquisa

desenvolvido em cooperação pela UFPE, UFRN e LJFBa (Sial et al. 1996), que permitiria a

combinação das respostas espectrais e dos melhores conjuntos de imagens digitais do

l,andsat 5-TM ao acervo de dados geoquímicos e petrológicos disponiveis para os dez

grupos geoquírnicos de granitóides identificados; a partir dessa prerrogativa, permitindo na

diferenciação petrológica e geoquímica entre as suítes e mesmo variações em uma mesma

suíte em outros setores da Província Borborema;

+ O estudo das interação fluido-rocha, desde os processos envolvendo a

drenagem de fluidos mantélicos e crustais pelas zonas de cisalhamento brasilianas até à

circulação de fluidos hidrotermais, e as possibilidades do condicionamento de

mineralizações de interesse econômico (p.ex. ouro, urânio, tório, flogopita, micas refratárias)

a exemplo de orógenos do Brasiliano/Pan-Africano em outros continentes;



=+ A modelagem metalogenética para os terrenos afetados por. zonas de

cisalhamento de alto grau metamórfico;

=l Na mesma linha de interesse do ponto anterior, o estudo sobre a influência do

metassomatismo Brasiliano/Pan-Afiicano relacionado ao sistema de zonas de cisalhamento

na reativação da crosta continental em eventos térmicos posteriores.

=r A combinação dessa abordagem metodológica, envolvendo a espectrometria

de reflectância de rochas e minerais aplicadas aos problemas geológicos, aos processamentos

digitais com imagens de alta resolução espectral.

o A abordagem sistemática das condições P-T permitiram a confecção do mapa

esquemático da distribuição do metamorfismo neoproterozóico (M3) relacionado à

defonnação dúctil e granitóides brasilianos (Fig 6. l) O ápice do rnetamorfisrno alcançou

condições do fücies anfibolito alto a granulito hidratado, associado à extensiva

migmataação das rochas do embasamento e das faixas metassedimentares, concomitante ao

desenvolvimento das zonas de cisalhamento transpressionais, transtracíonais e extensionais.

Para essa deformação dúctil de alta-T/baixa-p foi definida a idade de 575 * 25 Ma

(metapelitos granulíticos, Souza et al Submet.), correlata ao alojamento sintectônico de

granitóides em 555 + 10 Ma (norito do granitóide Serrinha) no MSJC-MCB. Na Faixa de

Metassedimentos de Barra de santa Rosa, as medidas termobarométrícas pelo

geotermômetro plagioclásio-anfibólio (Blundy & Holland 1990) e pelo geobarômetro do Al
no anfibólio (Hammarstrom &. zen 1986. Hollister et at. l9t7 , Johnson & Rutherford 19g9.

schmidt 1992) indicaram T-781-81l"c e P-3,8-5,9 kbar para os metapelitos granuliticos

migmatizados, enquanto os granulitos máficos intercalados mostraram variações de T-799-
823oc e P-3,0-4,5 kbar pelos métodos plagioclásio-anfibólio e Al no anfibólio, e T-g1g-

973oc no geotermômetro ortopiroxênioclinopiroxênio (wood & Banno 1973). para o ccG
os valores obtidos mostraram variações de T-713-835'c e p-2,5-5,5 kbar pelos métodos

plagioclásio-anfibólio e Al no anfrbólio. Essas informações termobarométricas, aliadas aos

dados de campo, às feições petrográficas e aos modelos experimentais, sugerem para a

geração do fácies granulito e da migmatização os mecanismos de fusão por desidratação de

magmas básicos, com provável derivação mantélica, instalados na base da crosta e/ou em

underplating e/ou condicionados às zonas de cisalhamento com raízes mantélicas que
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transpõem a interface crosta-manto. Essas zonas de cisalhamento litosféricas promovertam a

canalização e redistribuição do fluxo de calor e fluidos (ricos em CO2 mantélico) necessários

à fusão dos magmas básicos na ausência de vapor, à segregação de fundidos félsicos, à

progressão vertical da fusõo parcial, à hibridização dos fundidos e ao metamorftsmo

granulítico. O regime extensional no MSJC seria quase-sincrônico (concomitante a

subseqüente) ao regime transpressional na porção central da Faixa Seridó, onde a ampla

fusão parcial e a granitogênese (plútons e pegmatitos sincinemâticos) marcariam os

mecanismos de descompressão, conforme contexto similar proposto por Carson et al. (1997)

para a Antártida. 0 espessamento crustal na Faixa Sendó teria como compensação mecânica

a extensão no MSJC-MCB, provavelmente promovida por processos de boudinagem da

crosta continental e/ou litosfera continental. A datação de 403 + 38 Ma corresponderia ao

retrabalhamento do .fabric de alta-T em condições retrometamórficas de baixa-T (T <

530"C), decorrente do soerguimento e exumação dos níveis profundos da crosta. Entretanto,

para confirmação e aprofundamento desses resultados sugere-se:

= A ampliação do quadro geocronológico, sobretudo sobre a sincronicidade do

funcionamento e o resfiiamento das zonas de cisalhamento em regime transpressional e

fransfraçional, basçada nas mçdidas das difçrçnîcs assçmblétas mplamórfiçâs em

cristalização sucessiva (p.ex. microssonda em monazitas, U/Pb em zircões, o0Ar/3eAr 
em

micas e anfìbólios);

+ O detalhamento termobarométrico das condições P-T-t da deformação dúctil e

granitóides sintectônicos neoproterozóicos;

= O estudo do ambiente tiinârnico de geração e segreção de funtjidos Ra crosta

inferior e migração para a crosta média.superior, controlados pelo slress diferencial e slrain

heterogêneo nas zonas de cisalhamento;

= O estudo das inclusões fluidas na determinação da natureza, distribuição e

transferência dos fluidos sin- a tardimetamórfìcos (HzO + COz) que percolam os diferentes

níveis da litosfera continental canalizados pelas zonas de cisalhamento, sobretudo nos

domínios de fácies granulito e extensiva migmatização, em relação a repartição heterogênea

do strøin;



+ A geoquímica comparativa de isótopos estaveis C-O-H de minerais e litologias

variadas (rochas carbonáticas, granitóides, metabásicas, migmatitos sintectônicos) entre as

áreas de baixo strain e nas zonas de cisalhamento principais, na caractenT,ação do

escoamento dos fluidos.

r Os tratamentos por filtragens nos domínios da freqüência e espaço-temporal dos dados

geofisicos (gravimétricos e aeromagnéticos) mostraram-se coerentes na caracterização dos

contrastes de densidades e suceptibilidade em diferentes níveis do manto litosférico-crosta

continental, em função dos comprimentos de onda, A correlação das assinaturas geofisicas

com as feições geológicas permitiu a proposição do enraizamento mantélico das zonas de

cisalhamento, que exerceriam o controle efetivo na deformação da crosta inferior-manto

litosferico subcontinental. As anomalias geofisicas regionais e residuais refletem à

çstruturação imposta pela fohriç D:, demonstrado no condiçionamçnto çxçrçido pçlas zonas

de cisalhamento na geometria de blocos crustais com características geológicas

(geoquímicas e geocronológicas) contrastantes, no alojamento de granitóides sintectônicos

de origem mantélica, nas condições metamórficas do fácies granulito e na migmatização. A

interpretação combinada dessas informações conduziram à modelagem da estruturação

crustal no MSJC-MCB, marcada pela transposição da Moho e o soerguimento do manto

litosférico, ç/eu magmas mqntéliços derivados, acompanhando o regime transtracional e

extensional nas zonas de cisalhamento. A comparação entre as anomalias gravimétricas

residuais para a crosta superior, os enxames de lineamentos topográficos, as feições

morfotectônicas e os dados de campo sugere a reativação do sistema de zonas de

cisalhamento brasllianas, provavelmente em episódios sucessivos no regime frágil, desde o

resfriamento e upltft dos tenenos nos estâgios {inais da orogênese Brasiliana, No Cenozóico,

essas estruturas reativadas formariam um dos principais padrões de Èlhas que controlam

grabens e horsts na Faixa Litorânea do Nordeste. Entretanto, uma descrição precisa da

evolução geodinâmica desses tenenos e a modelagem das heterogeneidades mecânicas da

litosfera continental exigiria o aporte das informações sugeridas anteriormente em

complemento às abordagens como:

= A ampliação da rede regional de perfis geofìsicos transversais aos principais

terrenos tectonoestrati gráficos estruturados no Brasiliano;
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=+ A modelagem em 2 %-D das feições geofìsicas relacionadas aos granitóides e

zonas de cisalhamento brasilianas;

- A integração com dados aerogamaespectrometricos (U, Th, K)

imprescindíveis: (i) no refinamento do mapeamento geológico; (ii) no detalhamento das

propriedades gcofrsiças c gçoquímiças das unidadçs lilológicas; (iii) na modelagem da

produção de calor local e por inferência imediata um retrospecto sobre a produção de calor

no Neoproterozóico,

= A modelagem 3-D da deformação dúctil brasiliana, considerando-se as amplas

variações nos aspectos geológicos laterais/verticais e nos gradientes geotérmicos, reflexo da

heterogeneidade reológrca e anisotropia mecânica da litosfera continental no

Neoproterozóico.
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Anexo 3 - Dados estatísticos referentes à cena 214/065 do Landsat 5-TM empregados
tratamentos digitais de parte do Setor Extremo Nordeste da província Borborema.-

Tabela 43.1 Dados ostatisticos da cnna 214/065 do Landsâf-TM do Setor
No¡deste d¿ da

Tnbela 43.2 - Coeficientes de correlação das seis bandas não-termais do Lûndsst.
TM do Sctor Ext¡€mo Nordesto da provincia Borborema usados nos cálculos das

Tsbels 43.4 - CoÊficlentes de corelação dos auto-verores refer€nr€s às pC,s obtidas
com as seis bandas não-te¡mais do Landsat-TM do Seûor Extremo No¡deste da
Província

Tsbela 43,5 - Matflz de cova¡iância enûe os auto.vetores e Es seis bandffs não-
tormais do Landsat-TM do Sofor Extremo No¡deste da província Borborema usados

TMI TMz I TM TM4 TM5 1Nt1
r.000
0.892 t00
0.904 09 t.000

\44 ,0.057 00 .0.Ì55 1.000
0.658 o1 0.?21 0.22t

TM? 0.783 o', 0.849 -0 064 I t.00(

Tabela 43.3 - Matnz de covanâncra para as seis bandas nño-ten¡a¡s do Landsal

PC2 j PC4 PC5 '.7

TMI 0-t27 0.108 -0 7¡ I t4
TM? 0.205 0.046 .347 ,0.238 0t .0.87

0.349 o 221 -0.255 4 0.462
I 0.13 3 -09 0.239 0_098 o o74 0.062

0.784 -0 .0.524 -0.292 -0 t45 0.027
0.37 t 0 ì4 -0.023 0.878 o )76 -0.1l3
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Anexo 4 - Composições químicas médias de alguns minerais das amostras selecionadas para os cáculos termoba¡ométricos na
rcg¡ão da ZCRP (amostras YJ-228 e VJ-234) e CCG (amosûas VJ-32, VJ-34 e VJ-36). Os símbolos dos minerais: Bio :
Biotita Hb : Homblendq Pl = Plagioclasio, Opx = Ortopiroxênio. CPx : Clinopiroxênio. As análises foram realiz¿das na
Microssonda Camebax do Insti¡rt de Geologie, Unìversité Blaisc Pascal. CÌermont-Fenand (França).
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