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GKXAQM M S ROCHAS ULTRATOTÁSSCAS A.F.*Samf*o 
DA REGIÃO DE SAUSUEMO.K LP.&mmãm 

[The Cachoeirinha-Salgueiro belt has Proterozoic age and 
is located in tht Borboreaa Province, NE Brazil. Th* ultrapotassic 
rocks froa Salgueiro region intrudes the Cachoeirinha-Salgueiro belt 
rocks/ N 

" .The ultrapotassies fros Salgueiro region constitutes of 
three units; Serra do Livramento pluton, and two dyke swarms called 
respectively beige alkali feldspar granites and green alkali feldspar 
syenite/quartz-syenite. The Serra do Livramento pluton shows E-H 
direction, boudin shape, width between 0,15 and 2,10 Km, and it» is 
intruded into aetaaorphic rocks and into the Terra Nova complex .1 It 
belongs to the syenitoid line proposed by Ferreira and Sial (1987). The 
beige alkali feldspar granite iyke swarm occurs intruded only into the 
Terra Nova complex, showing width between 2 and 5 a. They show aineral 
lineation. The green alkali feldspar syenite/quartz-syenite occurs 
within an 400 Knr oval area, striking predominantly N-S, cutting rocks 
froa the Salgueiro and Terra Nova complexes, SLP pluton and adjacent 
aetaaorphic rocks. They have suffered brittle deformation. Field 
relationship data in semi-detail scale show that the SLP is the oldest 
unit while the green alkali feldspar syenite/quartz-syenite is the 
youngest one. r-

Detailed geological napping at the Serra das Duas Iraas 
allowed us to establish the dyke swarm chronology. The mapping reveals 
seven intrusion episodes, into the Terra Nova pluton, of green alkali 
feldspar syenite/quartz-syenite and five episodes of bege alkali 
feldspar granite. They alternate between them in space and time, and 
there are evidence that they were intruded under the tectonic control 
of the Pernambuco lineament.3 

J"A systematic whole-rock Rb-Sr geochronology was done in 
the green alkali feldspar syenite/quartz-syenite, and an age of 514,8 
+_ 20,3 Ma was obtained. The initial ratio is 0,710615 + 0,000441. The 
age obtained shows small error and an initial ratio compatible with a 
strong crustal contamination."^ 

Introdução 

Rochas peralcalinas foram identificadas no Cinturão 
Cachoeirinha-Salgueiro (CCS) pela primeira vez por Almeida et ai. 
(1967) e então agrupadas sob a denominação granitóides tipo-
Catingueira. Recentemente Ferreira e Sial (1987), Sial e Ferreira 
(1988}, e Da Silva Filho et ai. (1987) tem identificado várias outras 
ocorrências de rochas peralcalinas 
no CCS. Elas foram agrupadas por Sial e Ferreira (1988) em dois grupos, 
supersaturate e saturadas. As rochas ultrapotássicas da região de 
Salgueiro e de Terra Nova, localizadas 550 km a oeste de Recife nos 
municípios de Salgueiro e Terra Nova, se enquadram no grupo das 
saturadas, e subordinadamente nas supersaturadas. 

O caráter ultrapotássico e peralcalino das rochas em 
foco foi demonstrado anteriormente (Da Silva Filho 1989). A importância 
destas rochas como indicadoras de ambiente tectônico tem sido 
enfatizada por diversos autores íThompson et ai. (1984), Thompson e 
Fowler (1986), Leat et ai. (1987), Foley et ai. (1987), etc. 

Apresentamos novos dados sobre aspectos geológicos de 
semi-detalhe e de detalhe, petrografia, e as implicações tectônicas das 
rochas em foco. 
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Geologia Regional 

O CCS tem sido caracterizado geotectonica « 
geologicamente, quanto as unidades «etasyçdinentarcs e metavulcânicas, 
por Brito Neves (1983) e Silva Filho (1984). e recentemente quanto a 
geoquimica do metassedimentos por De Lima (1989). consiste 
principalmente de duas seqüências metassedimentares chamadas 
respectivamente de grupos Salgueiro e Cachoeirinha. O Grupo Salgueiro, 
localizado na base do complexo, consiste principalmente de granada-
biotita xistos, quartzitos, carbonatos, formações ferríferas e 
anfibolitos. O Grupo Cachoeirinha ocupa uma área maior que o Grupo 
Salgueiro e possui clara evolução vulcano-sedimentar com metamorfismo 
em condições do facies xisto-verde. Foi subdividido em 4 unidades por 
Silva Filho (1985). Consiste principalmente de filitos, xistos, 
itabiritos, quartzitos e metavulcânicas. Brito Neves (1988, int. 
pessoal) datou pelo método U-Pb rochas metavulcânicas de composição 
ácida pertencentes ao Grupo Cachoeirinha, Proterozóico superior para as 
mesmas (1,1 Ga). 

Ceologia das Bochas Oltrapotassicas 

As suites de rochas ultrapotássicas da região de 
Salgueiro são compostas de 3 unidades; as rochas do plutio serra do 
Livramento, e dois enxames de diques, respectivamente íeidspatc 
alcalino granitos beges (fácies bege) e feldspato alcalino sienitos e 
quartzo-sienitos verdes (fácies verde) (Ver Fig. 1). 

Plutao Serra do Livramento 

Este plutão, que também inclui a serra do Case e a Serra 
das Duas Irmãs, se constitui num dos segmentos r?a linha de sienitóides 
proposta por Sial e Ferreira (1988). Possui direção E-W, largura 
variável entre 0,15 e 2,10KB, comprimento de 26km, assumindo a forma 
interrompida de um mega-boudin. Forma uma crista com cerca de 300o de 
altura. Acredita-se que a forma do mesmo reflita o campo de deformação 
da área durante a época do evento intrusivo. o plutio en foco corta 
claramente as rochas do complexo Terra Nova. xenòlitos arredondados e 
fragmentos de minerais desagregados podem ser vistos contidos pela 
intrusão ultrapotássica. Por outro lado, as rochas do plutao Serra do 
Livramento sao cortadas pelo enxame de diques ultrapotássicos (fácies 
verde), os contatos em todos os casos sao nítidos e bruscos, o plutão 
Serra do Livramento contem xenòlitos de rochas metamorficas, sendo 
claramente posterior às mesmas. 

Enxaata dt Piques 

a) Feldspato Alcalino Granitos - Fácies Bege 

Estas rochas afloram principalmente a SVf da cidade de 
Terra Nova, onde elas cortam as rochas do complexo Terra Nova. A 
largura dos diques varia de 2 a 5a, e a direção entre 305 e 32282. Sio 
cortados por uma fraca foliação cuja direção e de cerca de 280az, sendo 
paralela a foliaçlo mineral encontrada no complexo Terra Nova. Veio de 
quartzo deslocado sinistralmente, observado dentro de um dos diques, e 
uma clara evidência de que houve movimento sinistrai pós-intrusivo 
segundo a direção dos diques. Membros deste enxame de diques são 
cortados por diques sais jovens, denominados de feldspato alcalino 
sienito/quartzo-sienito verdes (fácies verde). 

b) Feldspato Alcalino Sienito/Quartzo-Sienito Verde - Fácies 
Verde 

Eles afloram numa área grosseiramente oval de 400km2, e 
cortam respectivamente os complexos Salgueiro e Terra Nova, e as rochas 
metamorficas do CCS, constituindo o maior e mais jovem enxame de diques 
ultrapotássicos da região. As principais direções seguidas pelos diques 
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« a ; ilação entre elas • as encaixantes são nostradas na tabela 1. 
A raaioria dos diques aprasanta dirccõas K-S a MW-SE. 

Bias tec •• geral 0,20a da largura, a freqüentemente sao descontínuos. 
Varian de cor entre verde e verde-escuro, e amito freqüentemente sio 
diques compostos. Os diques sais larqos possua» aproximadamente la de 
largura, direção E-W e textura porfíritica. Xenólitos angulares do 
complexo Terra Nova são observados •» alguns afloramentos. 
Ocasionalmente xenocristais de feldspato foram observados coa uma 
distinta coroa de reação. 

Feições de deformação em geral slo raras nestas rochas. 
Elas apresentam dois tipos de deformação. Um tipo, düctil-ruptil?, a 
caracterizado pelo fraco alinhamento de inclusões contidas pelos 
diques. A lineaçSo secundária definida por estas inclusões nem sempre 
corta os contatos do dique. A maioria dos diques na Serra das Duas 
Irmis sSo paralelos a foliaclo do complexo Terra Nova. o segundo tipo 
de deformação, de característica rúptil, tf representado por um sistema 
da fraturas de cizalhamento que cortam todos os diques. Algumas 
fraturas apresentam evidências de que estavrm ativas durante e após a 
intrusão dos diques, o sistema de fraturas de cizalhamento identificado 
na Serra das Duas irmãs define a operação de deformação do tipo não-
coaxia* rúptil, tendo sido caracterizada pares de fraturas sintéticas-
antiteticas de Riedel (Fig. 2-B). Apresentam um padrão discordante com 
o movimento dextral do lineamento Pernambuco e evidenciam que o mesmo 
funcionou também como uma zona de cizalhamento sinistrai rúptil durante 
a fase final do ciclo Brasiliano. Dados petrológicos (Da Silva Filho et 
ai. 1990) apoiam a idéia de que os diques foram intrudidos a baixa 
profundidade e preenchendo fraturas, no nível crustal superior, lugar 
comum das deformações rúpteis. 

c) Mapeamento Detalhado dos Enxames de Diques 

Ea geral o mapeamento detalhado das ralações de campo 
dos enxames de diques e difícil, devido ao acesso deficiente ou a falta 
de afloramentos contínuos. Para contornar este problema foi escolhido 
um afloramento na Serra das Duas Irmãs para ser mapeado. 

Este afloramento ofereceu a única possibilidade para se 
investigar em detalhe as relações de campo e a cronologia de intrusão 
dos diques ultrapotássicos (Ver Fig. 2-A), o mapeamento em detalhe 
revelou uma seqüência do fácies verde alternando no tempo e no espaço 
com o fácies bege. Eles apresentam variação em termos de largura, 
textura e conteúdo ea minerais aáficos. Foram mapeados 7 episódios de 
fácies verde e 5 episódios do fácies bege. A seqüência de intrusões dos 
diques é descrita abaixo segundo a ordem decrescente de idade e um 
sumário da mesma é dado na tabela 2. 
1. 0 dique mais antigo pertence ao fácies bege (217 D A ) . 
2. Feldspato alcalino quartzo-sienito (fácies verde), de cor verde 
claro, 0,40» de largura e muito fraturado. E muito similar 
petrocraficamente as rochas do plutão Serra do Livramento. 
3. Br ;cha magnética (217 BA), com aproximadamente l,50m de largura e 
forma muito irregular. A matriz é composta de rochas áo faciei» veiil», 
enqu; nto predomina entre os blocos representantes do fácies bege. A 
brecha possui direção paralela a foliação do plutão Terra Nova. 
4. Representante do fácies verde (217 D l ) , 0,05m de largura e direção 
225az. 
5. Representante do fácies verde (217 D 2 ) , possui aproximadamente l,00m 
de largura e direção E-w. o dique apresenta inúmeras pequenas inclusões 
(2cm) verde-escuro dispostas paralelamente aos contatos do dique. 
6. o dique 217 D3 tem_ largura de 0,10m e direção N-S. Apresenta 
inúmeras pequenas inclusões verde-escuro como o dique anterior. 
7. Representante do fácies bege (217 DB) com 0,16m de largura e direção 
N-S. 
B. Representante do fácies verde (217 D 4 ) . 
9. Representante do fácies bege (217 D C ) , possui 0,15m de largura e é 
cortado por uma lineação sub-paralela as suas paredes. 
10. Representante do faciea verde (217 05) que corta o dique 217 DC. 
Apresenta inúmeras inclusões verde-escuro orientadas. 
li Representante do fácies bege (217 DD) que corta o 217 D5. Este 
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dique e muito delgado, continuo, • apresenta algumas variaccas 
petrograficas ao longo da seu comprimento. 
12. Representante do fácies verde (217 D6). 
13. Representante do fácies bege (217 DE) que corta o dique 217 Do. 
Possui rfirecio variável. 
14. Mais jovem dique ultrapotássico mapeado, representante do fácies 
verde (217 D7), possui direção paralela a foliação do plutão Terra 
Nova. 

Este aapeamento evidencia uma história conplexa de 
intrusões polifásicas, que evoluiram numa área sob forte controle 
tectônico. 

Cosidarapoes amtiitmmias • Tvctôaica* 

O CCS é cortado por vários cizalhamentos de direçio NE-
SH e E-H. Dados da literatura (Sial et ai. 1983) e evidências de campo 
obtidas durante a presente investigação indica dois estilos de 
movimento para o sisteaa de falhas que ocorre na regilo de Salgueiro, 
que sao respectivamente empurrão e transcorrente. O movimento de 
cizalhamento dextra) do lineawento Pernambuco foi detsrsinadc por 
Santos (1977) na regiio de Arcoverde (260 Km a oeste de Recife), e por 
Agravai (1981) na Serra das Russas (70 Km a oeste de Recife). Dentro da 
área em foco 4 possível identificar duas fases de cizalhamento para 
este lineamento. A primeira fase, essencialmente dextral, causou 
cizalhamento no contato SW entre o complexo Terra Neva e as rochas 
metamorficas encaixantes. Esta deformação foi predominantemente dúctil 
(Da Silva Filho 1989). A segunda fase de cizalhamento, sinistral e de 
caráter rúptil, operou durante e após a intrusão dos diques 
ultrapotássicos e esta bem caracterizada na Serra das Duas Iraas (Figs. 
2-A e 2-B). Elas evidenciam que o lineamento Pernambuco ainda estava 
ativo após o resfriamento completo destas rochas tardias. Na região de 
Salgueiro o lineamento Pernambuco possui cerca de 5 Km de largura, e 
marca o limite entre o CCS e o Maciço PE-AL. 

As interpretações estruturais fornecidas por Sial et ai. 
(1983), e apresentadas em seções geológicas, para as áreis de Salgueiro 
e Parnamirim, mostram que as rochas do CCS possuem vergência na direção 
do Maciço PE-AL e possivelmente foram empurradas sobre o mesmo. 
Foliações de pequeno mergulho sio comuns na região de Salgueiro. 0 
plutão Serra do Livramento-Serra do Case possui uma forma alongada, mas 
no entanto nio apresenta evidências internas de deformação, mesmo em 
escala microscópica, sugerindo que a forma alongada deve-se a 
deformação dúctil ocorrida antes do resfriamento do mesmo. Contudo 
acredita-se que a fase cizalhante dextral e dúctil do lineamento 
Pernambuco obliterou, pelo menos parcialmente, qualquer registro de 
petrofábrica da fase onde predominou a tectônica de empurrão. 

O possível empurrão do CCS sobre o Maciço PE-AL poderia 
indicar uma colisão entre os dois no final da orogênese Brasiliana. 

Shackleton (1986) admite, no caso da tectônica 
colisional do Proterozóico da África oriental, que o estágio tardio da 
colisão continental é caracterizado por uma mudança de movimento 
transversal a zona de colisão para um movimento longitudinal e paralelo 
ao limite da placa. O processo de movimento longitudinal^* inicialmente 
realizado por deformação dúctil enquanto a zona de colisão esta quente. 
0 movimento seguinte, paralelo ao limite da placa, é alcançado com 
fraturas e deformação rúptil, tais como as falhas cizalhantes "en 
echelon" que^ ligam os Apalaches aos Urais (Arthaud e Matte, 1977). 
Algumas evidências identificadas na região de Salgueiro sugerem que o 
processo defendido por Shackleton (1986) para a Africa Oriental pode 
ter operado no CCS. 

Petrografia 

As recomendações do IUGS (Streckeisen 1976) para 
classificação de rochas graniticas foi adotada neste trabalho. Análise 
modal de 15 amostras representativas das suites estudadas são mostradas 
na tabela 3. Os dados foram recalculados e plotados em termos de 
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quartzo, feldspato alcalino • plagioelásio. As ««ostras caca nos campos 
dos Feldspato alcalino granito/quartzo- sienito/sienito. 

ElMtig Strri do. LiYritnto 

Ê composto a» geral por faldspato alcalino sicnito 
porfiritico • faldspato alcalino quartzo-sienito, coai matriz 4a média a 
fina. As rochas varias da cor antra rosa-claro a varda-claro. Os 
fanocristaís sSo principalmente faldspato alcalino, seguido an 
abundância por clinopiroxènio. A Matriz é composta por quartzo, 
faldspato alcalino, titanita. anfibólio alcalino, clinopiroxènio, 
apatita, carbonatos a opacos. Faldspato alcalino 4 o ainaral sais 
abundanta (teor aodal addio da 64,9%), a ocorra ou como fanocristal ou 
coso fasa partancante a aatriz C O B contornos euadrais ou subadrais. 

Dique» ültrapotássicos 

Fé . •% Baqa 

As rochas desta fácias são em geral porfiríticas, de 
coloração rosa-claro a cinza-claro. os fenocristais sSo representados 
principalaante por faldspato alcalino e quartzo. A aatriz é constituída 
essencialnante por faldspato alcalino, • quartzo, biotita, opacos, 
titanita, apatita, clinopiroxènio verde e carbonatos. Faldspato 
alcalino é aodalmente o mineral sais abundanta, com ua teor aédio de 
61,3*. 

Fácies Verde 

Cinco sub-fácies fora* identificados dentro do fácias 
verde, levando an considaraçio a abundância relativa de diferentes 
ainerais ferromagnesianos. Os sub-fácies identificados, juntamente com 
o critério utilizado para estabelecê-los sao os seguintes; 
1. Clinopiroxénio+anf ibólio alcalino, con percentages modal de 
clinopiroxènio maior que a de anfibólio alcalino. 
2. Clinopiroxinío+anfibólio alcalino, com iguais proporções aodais. 
3. Anfibólio cálcico como a fase ferroaagnesiana mais abundante. 
4. Clinopiroxènio como a única fase máfica. 
5. Anfibólio alcalino como a única fase máfica. 
6. Litologias sem minerais aáficos. 

Os diques do fáciasverde tem granulação da fina a muito 
fina e textura porfiritica típica. Sao constituídos por feldspato 
alcalino, clinopiroxènio, anfibólio alcalino, quartzo, biotita, 
apatita, minerais opacos, plagioclásio, titanita e carbonatos. 

Gsocroaologia 

Datações pelo método Rb-Sr ea rocha total foram 
realizadas no Departamento de Geologia da Univarsiaaae de Oxford, 
Inglaterra. Dez amostras do fácies verde foram escolhidas para a 
obtenção de uma isócrona verdadeira, com base na razSo Rb/Sr, na 
variaçio composicional que elas apresentas, a após uma geoquiaica de 
elementos maiores e traços sobre as mesmas. Elas provem do enxame d« 
diques que corta respectivamente os plutbes Salgueiro a Terra Nova, 
Controle da geologia permite-nos afirmar que as mesmas sao as 
ultrapotássicss mais jovens da região de Salgueiro. 

As razões Rt>87/Sr86 se espalham entre 0,36 e 8,00, o qua 
permitiu o traçado da uma isócrona de excelente qualidade, com bom 
alinhamento e espaçamento de pontos (Figura 4). Foi obtida uma idade 
Cambriana, 5l4,8_+20,3 Ma a uma razão inicial de 0,7io62_+o,0O044 
(Tabela 4). 

Significado Csodinàaico dos Itogaas Potássicos 

Revisão recente feita por Thompson a Fowler (1986) 
identificaram três situações geodinãmicas que parecem favorecer a 
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proteção de aaeeaa potassicos • ultrapotássicos; 
1 - Eles sio produtos d* ua aagaatisao aciaa d* tonu do subducçio. 
ondo estão intiaaaente relacionados coa suites calco-alcalinas, coaô no 
arco Sonda, Indonésia (Foden a Varne (1JI0), Varna (IMS)). Oantro da 
ua contexto anndial alas são ancontrados «a geral aciaa das partas aais 
profundas das zonas da subducçio ativas, a tardias aa seqüências da 
aagaatisn© da arco da ilha (Horrison, 1N0). Elas taabaa caracterizaa 
os estagies transicionais antra subducçio ativa a outros regiaes 
tectonicos. Duranta tais processos, blocos da litosfara subduetada 
arqueiaa-se a guebraa-se. a podaa sar substituídos por uaa subducçio 
renovada coa inversão da polaridade ou por extensão (Horrison, 19M, 
Beccaluva et ai. 19*2, 1985, Wallace at al., it», Luhr et ai. IMS, 
Peccerillo, 1915, Varne 1985). 
2 - Cias frequenteaante aparecea durante ou após uaa colisão 
continental, seguindo-se a ua fechanento de bacia oceânica, o 
aagaatisao potassico tende a ocorrer aais coauaanta aa regiões 
iasdiataaanta sobrepostas a zona da subducçio anterioreante ativa, a 
pode ocorrer aa aabos os lados da sutura (Thoapson a fowler 19«*). u 
priaairo aagaatisao potassico poda penetrar a crosta superior quase 
siaultaneaaente a epirogenese continental ou após alguns ailnõVs de 
anos. A fase pós colisional do aagaatisao potassico pode continuer por 
ua teapo apreciável antes de gradar para ua aagaatisao intracont: natal 
alcalino relacionado coa extensão (Rock 1914, Thoapson et al. 1984, Mac 
Donald et al. 19*5, Zhou 1987). 
3 - Exeaplos auito raros de aagaatisao ultrapotássico ocorres ca 
regiões de atividade ignea intracontinental extensional, coao no Rift 
Africano (Thoapson 1995), na Província Kiaberley Oeste, Australia 
(Varne 1995) e na província de New South Hales, Australia (Nelson et 
al. 1996). E auito difícil ver qualquer cone*" - coa subducçio ca 
tais exeaplos nas há obviaaente uaa transiç».? potencial entre este 
grupo e o aagaatisao relacionado coa subducçio, acerca da periferia ca 
ternos da teapo e espaço das zonas da subducçio. (Thoapson a Fowler 
1996). 

A audança da foras e do aodo de ocorrência dos plutôes, 
de foras de boudin para enxaae de diques, pode refletir audanças no 
caapo de stress durante a evolução aagaatica da região. 

Parece que a ascensão dos pulsos de aagaa que foraaraa o 
Plutio serra do Livraaento e os enxaaes de diques foi auxiliada pela 
reativação da antigas geofraturas. Sutton e Watson (1986) enfatizas que 
os lineaaentos continentais podea cortar toda a crosta continental, e 
possivelaanta o Mono. 

o napeaaento na Serra das Duas Irais revelou uaa série 
de intrusões da coaposição ultrapotissica, cuja coaposição varia 
durante a historia intrusiva. 

As rochas ultrapotássicas da região de Salgueiro se 
posicionaraa duranta a orogftnese Brasiliana no Caabriano, segundo dois 
pulsos principais, plutão Serra do Livraaento-Serra do Case e os 
enxaaes de diques. O pulso representado pela Serra do Livraaento-Serra 
do Case se posicionou durante a fase da orogênese caracterizada por 
encurtaaanto crustal e falhaaanto de baixo ângulo e o segundo, durante 
fase da orogãnese onde predominou regine de rejeito direcional do 
lineaaento Pernaabuco. Os diques da região da Serra das Duas Irais são 
cortados por ua sisteaa de fraturas da cizalhaaento, indicando que o 
lineaaento estava ativo aesao após o coapleto resfriaaento dos diques, 
a evidencia que os aesaos foraa intrudidos sob o controle do 
lineaaento, durante fase de reativação rúptil sinistral do aesao no 
final do Ciclo Brasiliano. 

Considera-se que a idade obtida represente a idade de 
fomacio da rocha, já que a aesaa possui texturas e relações de caapo 
de rocha ignea preservadas. A' alta razão inicial obtida tea sido 
atribuída, • corroborada por eleaentos traços, a uaa significativa 
contaainaçfo crustal iaposta a estas rochas durante sua ascensão 
através da crosta terrestre (Da Silva Pilho 1989). 

17B7 



A falta de coalMciaaato geológico 
do CCS nao nos permita afirmar com grande margeL __ 
tipo da ambianta tect&nico as rochas em foco foram posicic 
antanto, dados geológicos a geoguímicos disponíveis (Da Silva Pilho 
1989) parmitam-nos inferir orne tais rochas foram faradas nam ambienta 
eompressivo, possivelmente durante as fases de colisão a poe-coliseo da 
orogénese Brasiliana. 
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1 - Sumário das direções dos anxaaas da diques 

Rochas Encaixantas Direclo dos Enxames 

Plutio Salguairo N-S, E-W. 
Plutlo Tarra Nova N-S, E-W, ENE-flSN. 
Plutao Serra do Livraaanto N-S, E-W, ENE-WSW, NW-SE, NE-SW. 
Rochas Matamorficas US, E-W, ENE-WSW, NW-SE, NE-SW. 

«abala 2 - Cronologia da intrusão dos dique* ultrapotássicos da 
Sarra das Duas Irmãs 

Ordea da Intrusão Facias Direção Largura do Diqua 

217 DA 
217 PA 
217 BA 
217 01 
217 02 

Bags 
Baga 
Varda 
Varda 
Varda 

238az 
__— 
E-W 

' NE-SW 
E-W 

0,29n 
0,40-1,00* 

l,50n 
0,05m 
1,00a 
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21? D3 
a i ? M 
217 M 
217 DC 
21? 0 5 
217 DO 
217 M 
217 OS 
217 D? 

v n * 
Paga 
Varda 
Baga 
Varda 
• • 9 * 
V K d t 
• • 9 * 
varda 

taaa&a l - Dados i s o t ó p i c o s para 

* * » « t r a 

1?§ 
155 
156 
1 M 
1?2 
15» 
1»5 
164 
301 
» 7 

n>(PP«) 

4*5 
3*0 
3*0 
340 
400 
430 
315 
270 
240 
210 

S r ( p p . ) 

100 
270 
290 
300 
430 
670 
5*5 
610 
7»0 

1670 

o f á c i a * varda 

« b » 7 / S r « « 

6 ,0035 
4 ,0*36 
3 .6267 
3 ,3073 
2 ,6906 
1 ,6779 
1 ,5325 
1 ,2631 
0 , 6 7 7 5 
0 ,3646 

S r « 7 / S r « « 

0 ,76611 • 5 
0 ,74305 • 4 
0 .73635 • 4 
0 .73556 • 4 
0 ,73014 • 3 
0 ,72456 + 5 
0 ,72092 • 4 
0 ,71664 + 4 
0 ,71604 • 4 
0 ,71336 -l- 4 

K-S 0 , 1 0 a 
• - S 0 . 1 6 * 
•C-SM 

0 , 1 5 a 
z-m 

ERE-NSN 
*-s a mt-sz 
E - * 
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flow* 1 - Mapa 9*0169100 da ra«llo da Salgueiro. Plutio Sarra do I.lvramantoi 1-Paldapato aleallno alanlto 
porClfltleoi 2-raldapato alcallno quartio-alanlto. cowplaxo Salgueiro; 3-Hornblanda a,uartio-»on«odlorlto/ 
qoartio-nonionlto porflrltlcoj 4-Hornblanda quartso-nunsonlto flnoj 5-Hlotlt* granltoj 6-llornblanda quartzo 
-atonionlto, hornblanda «oniodlorlto/monsonlto. Complexo Tarra Nova; 7-Quartzo-alanltoj S-Hornblenda alanlto 
«ulto groaaalroi »-Nornblenda alanlto groaaelro a hornblanda alenlto do nédlc a fino.' 
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Figura 2 - (A) - Napa geológico de afloramento na Serra das Duas Irmãs. (B) Esquema com padrão de fraturas 
que ocorrem no afloramento da Serra das Duas Irmãs. As setas indicam movimento do Llneamento Pernambuco. 
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Figura 3 - Isóerona verdadeira para o fáciee verde. 
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