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estudo do metamorfismo, quando baseado no estudo detalhado das texturas, do

relacionamento da blastese do rninerais com as foliacoes e, especialmente, nas trajetorias

metamorficas definidas por geotermobarometria, mostra-se imprescindivel no estudo da
evolucao tectonics. Isto deve-se ao fato de que as perturbacoes causadas em zonas de
subducao ou de colisao e a subsequente recomposicao das isotermas, juntamente com
aumentos de pressao por soterramento e empilhamento de blocos, e reducao da pressao por
exumacao, podem ter seu registro preservado na composicao quimica dos minerais
metamorficos cristalizados e recristalizados sequenciadamente. Assim, diferentes processos
tectonicos resultam em diferentes trajetorias no campo

- T e podem ser elucidados pela

geotermo barometria.

Os metassedimentos e metavulcanicas que ocorrem a norte da zona de cisalhamento de
Taxaquara foram, ate

0

final da decada de 80, considerados como gerados em uma orogenese

neoproterozoica e pertencentes ao Grupo Sao Roque (GSR). Mesmo com a individualizacao
do Grupo Serra do Itaberaba (GSI) muitos pesquisadores ainda consideram ambas unidades
como geradas em urn unico evento orogenico.
Na regiao da Serra do Itaberaba, os minerais zonados da SI de rochas do GSI exibem
uma trajetoria horaria iniciada a 490°C e 4 kbar, que alcanca 680°C a 6,7 kbar, seguida por
descompressao ate
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campo da sillimanitalcordierita (4 kbar e 610°C). Na regiao de Santana

do Parnaiba, a trajetoria e anti-horaria e alcanca picos termicos a - 750°C (7 kbar) e baricos a
9 kbar (- 700°C). 0 minerais da 82 indicam trajetoria sempre horaria, mas em pressoes sempre
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mais baixas (50Q-58 0°C e 4-4,7 kbar), que inicia- se nas traj etorias horarias ou anti-horarias
da S], indicand o que diferent es regim es baricos oco rreram quand o do desenvolvimento da Sl
(Barrowiano) e da S2 (Abukuma). As trajetorias dos min erais da S . do GS R, que sempre
mostr a-se metamorfi sado em baixo grau, acoplam-se perfeitam ent e com a evo lucao horaria do
evento registrado pela S2 do GSI, indi cando que
com
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mesmo eve nto afetou ambos grupos, mas

GSR situa do ern niveis crustais mais rasos, 0 que e atestado por discord anc ias eros ivas

locais.
Algumas das rochas do GSI foram recristalizad as ern temp eraturas mu ito altas (ate
<800°C), mas a pressoes baixas (2-3 kbar) . Estas mostram traj etorias ate ~400°C sem grandes
variacoes na pressao, 0 que indi ca serem produto de metamorfi smo de contato de granitos nao
aflorantes, e nao regional. Em contexto semelhante, rochas do GSR ex ibe m aquec imento ate
~500°C , em pressoes ana logas as das rochas do GSI, indicand o que a colocacao des granitos

neoproterozoicos deu-se em nivel crus tal semelhante em ambas unidades.
Zonas de cavalgame nto do GS R sobre
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GS I, mostram ern diferent es blocos traje torias

horarias ou anti-horarias co erentes com a evo lucao metamorfi ca progressiva, bern como com
o resfri am ento e exumacao do GS R.
Desta forma, a geotermobarome tria perrnitiu distin guir os diferent es eventos
metamorfi cos e a evo lucao tectono-magmatica, e as datacoes indicam que

mesoproterozoico e
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primeiro eve nto e

segundo, acompanhado por intrusoes de granitos e zonas de

cavalgamento, neoproterozoico, (FAPES]?> 96/4403-5)

