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RESUMO: O lineamento Pernambuco localizado na porção central da Província da 
Borborema é reconhecido como uma estrutura de grande dimensão, apesar de ser dividida em 
dois segmentos distintos e descontínuos (Zona de Cisalhamento Pernambuco Leste e Zona de 
Cisalhamento Pernambuco Oeste) que estão separados por mais de 100 km. A Zona de 
Cisalhamento Pernambuco Leste é mapeada desde o limite da bacia do Jatobá até a cidade do 
Recife no litoral brasileiro. A área de estudo se encontra na porção centro norte da folha Poço 
da Cruz, nos arredores da cidade de Ibimirim. Nessa região são cartografadas duas estruturas 
importantes: a Falha de Ibimirim, que é assumida como a reativação da Zona de Cisalhamento 
Pernambuco Leste, marcando a borda norte da Bacia do Jatobá, e uma zona de cisalhamento 
indiscriminada. Este trabalho tem enfoque no mapeamento geológico e estrutural na escala de 
1:50.000 da região a norte da cidade de Ibimirim para que seja possível um melhor 
entendimento da relação entre essas duas estruturas. Antes que fosse realizada a etapa de 
campo, a bibliografia foi revisada e dados geofísicos e de modelo digital de terreno (SRTM) 
foram adquiridos. Esses dados permitiram a criação de um mapa preliminar que auxiliaram a 
etapa de campo. O trabalho de campo revelou a existência de dois tipos de milonitos: 
ultramilonitos de baixa temperatura e milonitos médio/grossos, bandados de alta temperatura. 
Ambos apresentam cinemática destral e foliação verticalizada ou subverticalizada, porém a 
direção média deles é diferente. Enquanto os milonitos de baixa temperatura possuem uma 
direção principal E-W, os de alta temperatura possuem uma direção principal SW-NE, 
evidenciando a existência de duas zonas de cisalhamento distintas na região. Os dados de 
campo foram corroborados pela gamaespectrometria da região, que apresenta uma faixa de 
alto K com orientação E-W onde foram encontrados os ultramilonitos e uma outra faixa a sul e 
a norte da primeira com valores elevados de Th que coincidem com os milonitos bandados. A 
tectônica rúptil é representada por falhas e fraturas, tendo uma direção principal entre NE-SW e 
NW-SE com uma intensidade média a alta, sendo possível observarem-se, em alguns casos, 
estruturas como espelhos de falha, ressaltos e brechas de falha. Zonas cataclásticas de 
direção E-W que poderiam corresponder à Falha de Ibimirim não foram encontradas.  
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