
Foto 1

Ortognaisses miloníticos do Domo de Itabaiana,
mostrando dobras isoclinais intrafoliais, por vezes

com flanco rompido e assimetria indicativa de
movimentação tectônica para SW (esquerda da foto).

Corte na rodovia Lagarto – Itabaiana.

Foto 2

Afloramento em corte, de siltitos com níveis argilosos
da Formação Lagarto, mostrando estruturas

sedimentares de ambiente litorâneo, destacando
ondulações cavalgantes junto a escala, dobras

convolutas na parte central e estrutura tipo chama,
na parte inferior da foto. Escavações ao lado da

rodovia Lagarto – Simão Dias.

Foto 3

Mesmo afloramento da Foto 2, onde fragmentos
de metassiltito mostram marcas onduladas e gretas
de ressecamento bem preservadas, evidenciando

época de exposição subaérea, em planície de maré.
Foto 4

Filitos intercamadados com metassiltitos, da
Formação Frei Paulo. Dobras simétricas com
desenvolvimento de clivagem de plano axial,

subvertical. Corte na rodovia Lagarto – Itabaiana.



Foto 5

Metacalcários impuros interacamadados com filitos
carbonáticos da Formação Frei Paulo, estruturados
em dobras isoclinais a apertadas. Corte na rodovia

Mocambo – Carira.

Foto 6

Metagrauvaca conglomerática da Formação Palestina,
com clastos dominantemente de rochas granitóides.

Afloramento à margem da rodovia
Simão Dias – Pinhão.

Foto 7

Dobras em metacalcário da Formação Olhos d’Água,
em zona de falha contracional de alto ângulo

(Falha da Escarpa). Corte na rodovia
Simão Dias – Pinhão.

Foto 8

Biotita xisto granatífero do Grupo Macururé, mostrando
dobra intrafolial desenvolvendo foliação de plano
axial (S1) paralela ao acamadamento primário (S0).

Corte na periferia de Carira.



Foto 9

Enxame de autólitos máficos em granitóide porfirítico
tipo Curralinho, marcando direção do fluxo magmático.

Margem direita do rio São Francisco, próximo
a barragem de Xingó.

Foto 10

Megaxenólitos de rochas metabásicas em
leucogranitos tipo Xingó. Corte na estrada Canindé do

São Francisco – Usina Hidrelétrica de Xingó.

Foto 11

Canais de drenagem da turfeira Santo Amaro
das Brotas (E do rio Paramirim).
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