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RESUMO 

O Domínio Macururé, localizado na porção norte da Faixa de Dobramentos 

Sergipana, é caracterizado por apresentar um grande volume de granitos (s.l.) de 

idade Neoproterozóica. O Maciço Glória Norte (MGN), que ocorre na porção centro-

norte do Domínio Macururé, representa uma das mais importantes intrusões que se 

colocaram após o pico de deformação e metamorfismo no orógeno (630 Ma). Nesse 

estudo identificou-se a presença de duas fácies petrográficas nesse maciço: quartzo-

monzonítica porfirítica, quartzo-monzonítica, além de diques leucocráticos. Os 

enclaves de diversos tipos, são uma feição recorrente em toda a extensão do 

maciço, assim como texturas evidenciam a existência do processo de misturas entre 

magmas. Os estudos microscópicos permitiram a identificação de várias texturas de

instabilidade, e uma sequência de cristalização marcada pelo aumento de fluídos ao 

longo da evolução do magma. Os dados geoquímicos revelam uma afinidade com as 

rochas da série shoshonítica e seus enclaves exibem afinidade ultrapotássica com 

conteúdos de MgO e K2O sempre maiores que 3%. Nos diagramas ETR percebeu-

se um enriquecimento de ETR leves em relação aos pesados, além de fortes 

anomalias negativas de Ta, Nb, Ti, P, Sr e Eu, principalmente nos enclaves. As 

temperaturas médias calculadas pelo geotermômetro de Zr revelam que o início da 

cristalização no MGN se deu entre 810°C e 784°C e teve seu fim entre 730°C e 

700°C. A idade obtida através do método U/Pb SHRIMP (588 + 5,2 Ma) posiciona o 

magmatismo que deu origem ao MGN, no Período Ediacarano, marcando a

ocorrência de um magmatismo a 588 Ma, que não foi afetado por eventos 

tectônicos. 

Palavras-chave: Maciço Glória Norte, Shoshonítico, Neoproterozóico, Faixa de 

Dobramentos Sergipana. 
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ABSTRACT 

The Domain Macururé located in the northern portion of Sergipano Fold Thrust Belt, 

is characterized by having a large volume of granites (s.l.) of Neoproterozoic age. 

The Gloria Norte Massif (GNM), which occurs in the north-central portion of the 

Domain Macururé, represents a major intrusion that arose after the peak of 

deformation and metamorphism in the orogen (+ 630 Ma). In this study we identified 

the presence of two petrographic facies in that massif: quartz-monzonitic porphyritic,

quartz-monzonitic and leucocratic dykes. The enclaves, varied tipology, are a 

recurrent feature in the whole extent of the massif, as well as mixtures of texture of 

mixing and mingling. Microscopic studies allowed the identification of various textures 

of the mixing and a sequence of crystallization marked by increased fluids during the 

evolution of the magma. Geochemical data reveal an affinity with shoshonitic series 

rocks, and their enclaves exhibit ultrapotassic affinity, wich always show MgO and 

K2O contents greater than 3%. In the diagrams ETR perceives an enrichment of 

LREE relative to HREE, and strong negative anomalies of Ta, Nb, Ti, P, Sr, and Eu, 

mostly in enclaves. The average temperature calculated by Zr geothermometer 

showed that the onset of MGN crystallization occurred between 810°C and 784°C, 

and its end was between 730°C and 700°C. The ages obtained by U/Pb SHRIMP 

(588 + 5.2 Ma) positions the magmatism that gave rise to the MGN, in the Ediacaran 

and this age mark the occurrence of a magmatism (588 Ma), which was not 

significantly affected by tectonic events. 

Keywords: Gloria Norte Massif, Shoshonític, Neoproterozoic, Sergipano Fold Trust 

Belt 
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1 – Introdução  

1.1 - Apresentação
 

Um dos desafios da Geologia é o estudo dos granitos. Isto se deve a sua 

constante presença na crosta terrestre, a sua importância como marcador dos 

diversos estágios da história de evolução da crosta continental, dos ciclos 

geodinâmicos, além do seu papel como gerador ou fonte de depósitos minerais 

relevantes para a sociedade. Outro fato que deve ser chamado à atenção é a 

frequente associação entre o magmatismo granítico e a orogênese, seja no tempo 

ou espaço, em uma ampla variedade de ambientes tectônicos, como arcos 

vulcânicos, zonas de colisão intercontinental, ou ainda, em regiões afetadas por 

tectônica extensional, como é o caso dos riftes continentais (Barbarin, 1990). 

A geração de espaço para a colocação dos granitos, especialmente em 

regimes compressionais, é outra questão bem controversa. Sobre isso, Hutton 

(1996) afirma que as grandes estruturas tectônicas criam espaço em seu interior e

em torno delas, nos quais os granitos podem ser colocados. Nesse contexto, esse 

autor não considera o diapirismo ou ascensão diapírica, como o principal mecanismo 

de colocação de magmas graníticos através da crosta. 

Desta forma, o estudo dos granitos é particularmente interessante, pois eles 

podem auxiliar a avaliar a profundidade de exposição de faixas orogênicas e 

funcionam como excelentes marcadores espaciais e temporais dos eventos 

deformacionais e a natureza das fontes envolvidas na gênese de magmas riolíticos. 

Apesar de ter-se algum conhecimento básico sobre a geologia de alguns dos 

maciços graníticos da Faixa de Dobramentos Sergipana (FDS), nota-se a 

inexistência de pesquisas sistemáticas em escala de detalhe dos corpos de granitos.

Este é o principal motivo que despertou o meu interesse no estudo do Maciço Glória 

Norte que, além do conhecimento geológico, contribuirá na elucidação de algumas 

questões importantes à respeito da evolução dessa faixa. 
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1.2 - Objetivos

1.2.1 – Objetivo Geral 

Esta pesquisa se propõe a realizar o estudo petrológico do Maciço Glória 
Norte 

1.2.2 – Objetivos Específicos 

Neste projeto tem-se como objetivos específicos para o estudo do Maciço 

Gloria Norte: 

i. Realizar mapeamento na escala 1:70.000; 

ii. Realizar estudos petrográfico e geoquímico, possibilitando com isso um 

maior esclarecimento sobre os tipos de rochas que são presentes no 

maciço,  a identificação da(s) série(s) magmática(s) a que 

pertence(m), e a(s) sua(s) evolução(ões) magmática(s); 

iii. Avançar no estudo petrogenético dos enclaves máficos presentes 

nesse corpo, já que eles são abundantes; 

iv. Posicionar o maciço convenientemente no tempo e contribuir para a 

elaboração de um modelo de evolução regional. 

1.3 – Localização da Área
 

A área em estudo encontra-se delimitada pelos paralelos 9°15’ e 10°30’ S e 

pelos meridianos 37°15’ e 38°5’ W, compreendida, principalmente na Folha Carira 

(SC.24-Z-A-II). Localiza-se na porção noroeste do Estado de Sergipe (Fig. 1). As 

principais cidades neste setor são: Nossa Senhora de Glória (à sul) e Monte Alegre 

de Sergipe (à norte). 

O acesso à área pode ser feito por duas vias pavimentadas, partindo-se de 

Aracaju em direção à Nossa Senhora da Glória pela BR-235 até Itabaiana e, depois, 

pela SE-106, num percurso de aproximadamente 111 km. A partir de Nossa Senhora 

da Glória, o acesso à área de pesquisa é feito por estradas secundárias, existindo 
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uma malha relativamente densa de estradas e caminhos secundários que recobrem 

toda a área. 

1.4 – Metodologia 
 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi necessário aplicar uma 

metodologia que permitisse realizar a coleta de dados, análises e reflexões. Assim 

sendo, o presente trabalho foi dividido em várias etapas. Em cada uma delas 

objetivou-se atingir as metas propostas nesta pesquisa. Desta forma, iniciaram-se os 

estudos com a reunião de dados bibliográficos, seguido da realização de missões de 

campo; preparação de amostras; estudos petrográfico, geoquímico e 

geocronológico; análise modal e, por fim, tratamento dos resultados, integração e

confecção do texto desta dissertação.

1.4.1 – Levantamento Bibliográfico 

Esse levantamento consistiu da realização de pesquisa bibliográfica, visando 

obter as informações disponíveis sobre a geologia do Estado de Sergipe, 

principalmente àquelas referentes ao Domínio Macururé, onde se localiza o objeto 

deste estudo. 

Nesta etapa foram consultadas teses, dissertações, artigos científicos, anais 

de congressos e simpósios, seminários e projetos que abordavam o tema. Os

principais trabalhos foram inventariados e estão sintetizados no Capítulo 2. 

Como base de informações cartográficas utilizou-se o mapa geológico do 

Estado de Sergipe, escala de 1:250.000 (Santos et al. 2001). Duas cartas 

topográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ambas na 

escala de 1:100.00, foram selecionadas para serem utilizadas para lançar os dados 

geológicos obtidos na bibliografia e dos trabalhos de campo (contatos, tipos de 

rochas e estruturas), são elas Gracho Cardoso (SC.24-Z-B-I, IBGE 1971) e Carira 

(SC.24- Z-A-III, IBGE 1971). 
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Figura 1. Mapa de localização e acessos à área de estudo. 
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1.4.2 – Missões de Campo 

Foram realizadas oito missões de campo. Nesses trabalhos foram visitados 

cerca de 132 afloramentos. Em cada um dos afloramentos analisados coletou-se as 

coordenadas geográficas em UTM com GPS, tendo-se como datum SAD 69. As 

rochas identificadas nesses afloramentos tiveram seus aspectos texturais e 

mineralógicos observados, com auxílio de uma lupa. Medidas estruturais (mergulho, 

direção, acamamento, lineação mineral, etc.) foram coletadas com auxílio de uma 

bússola geológica (Anexo I). Um total de 44 amostras de rochas representativas dos 

tipos petrográficos identificados foram coletadas, devidamente identificadas e 

acondicionadas em sacos plásticos para tratamento posterior. Destas, 22 foram 

utilizadas no estudo petrográfico e 21 no estudo geoquímico. 

1.4.3 – Preparação das Amostras para Estudos Petrográficos e 

Geoquímicos 

Essa etapa consistiu inicialmente da revisão das descrições realizadas em 

campo referentes às rochas coletadas, objetivando selecionar tipos representativos 

para análises. Em seguida, tendo-se selecionado as amostras representativas, cada 

amostra foi preparada da seguinte forma: 

i. Um fragmento com dimensão aproximada de um punho fechado foi 

selecionado para confecção de lâmina delgada; 

ii. Metade do volume da amostra sofreu redução de tamanho, até obter-

se brita com no máximo 2 cm de diâmetro. Após o quarteamento, um

volume com no máximo 100g foi ensacado, identificado encaminhado 

para o laboratório para que fossem realizadas as análises 

geoquímicas. O volume restante foi guardado para o caso de análises 

adicionais; 

iii. A outra metade do volume que sofreu redução de tamanho da amostra 

foi acondicionada em saco plástico e identificada. Esta foi utilizada a

posteriori, para a separação mineral, objetivando geocronologia. 

As lâminas delgadas foram confeccionadas no Laboratório de Laminação da 

Superintendência de Salvador do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). 
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1.4.4 – Preparação das Amostras para o Estudo Isotópico

Para obtenção dos concentrados de zircão foi necessário cerca de 5kg de 

cada amostra, fragmentada no tamanho de até 3cm.

Pequenas quantidades de amostras na fração brita foram colocadas na 

panela de tungstênio para serem pulverizadas, utilizando o aparelho Shater Box até 

a obtenção de fração entre 80 # e 100 #. Realizado este procedimento, a amostra foi 

levada para a bateia para a separação entre os minerais pesados e leves. 

A fração pesada obtida (àquela que ficou retida no fundo da bateia) foi 

separada e depositada em refratários, para ser deixada exposta dentro de uma 

capela até secar. Em seguida passou-se a amostra no separador magnético 

(Frantz), usando o método de free fall, que consiste em realizar a queda livre da 

amostra, de modo que fiquem retidos no imã os minerais magnéticos, e os nãos 

magnéticos passam livres, sendo depositados no recipiente abaixo do imã. 

Os minerais não magnéticos são coletados para serem separados através 

de um novo bateamento. Pela pouca quantidade de material a ser bateado, fez-se a 

opção por realizar um microbateamento, seguindo a metodologia descrita em 

Rodrigues (2008). Neste processo, ao invés de utilizar a bateia convencional, utiliza-

se cadinhos de porcelana. O concentrado de minerais pesados, resultante da 

microbateia, é levado à capela para a secagem. 

Depois da secagem faz-se a seleção manual dos cristais de zircão. Nesta 

etapa, os cristais são analisados cuidadosamente com o auxílio da lupa binocular. 

Os cristais de zircão selecionados foram aqueles que se mostraram límpidos, 

cristalinos, preferencialmente sem inclusões, fraturas, intercrescimento, zoneamento 

ou qualquer sinal de abertura do sistema. Em cada amostra foi selecionado cerca de

80 cristais de zircão. Eles foram guardados em recipientes plásticos identificados e 

lacrados. 

Os recipientes foram encaminhados ao Laboratório de Geocronologia de 

Alta Resolução do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (GeoLab-

IGc-USP) para serem realizadas análises isotópicas. 
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1.4.5 – Estudo Petrográfico 

Esse estudo foi realizada no Laboratório de Microscopia e Lupas do 

Departamento de Geologia da UFS. 

Para esse estudo foram selecionadas 22 amostras representativas das 

diferentes rochas da área em estudo, para a realização do estudo petrográfico. Este 

estudo foi desenvolvido com auxílio do microscópio petrográfico trinocular da marca 

Opton, modelo TNP – 09T. Neste momento aplicaram-se as técnicas usuais de 

petrografia, visando a identificação dos minerais, o reconhecimento e descrição de 

texturas e estruturas, as dimensões e morfologia dos cristais, e a classificação 

modal. Em todo esse processo utilizou-se livros texto com ábaco para identificar os

minerais (p.ex.: Kerr, 1977). 

A nomenclatura das rochas seguiu a terminologia proposta pela International 

Union of Geological Sciences (IUGS - Le Maitre et al., 1989) para rochas ígneas 

plutônicas. Utilizou-se para isso, o diagrama QAP, onde: Q corresponde ao 

percentual de quartzo; A corresponde ao percentual de feldsapto alcalino mais 

plagioclásio com menos de 5% da molécula de anortita (An) e P corresponde ao 

percentual de plagioclásio com mais de 5% de An. 

O conteúdo de anortita dos cristais de plagioclásio foi estimado utilizando-se 

os gráficos que relacionam o ângulo de extinção de geminações segundo as leis de 

Albita e Albita-Carlsbad, pelo método de Michel Lévy. 

A captura das imagens microscópicas foi feita utilizando-se uma câmera 

digital (marca Olympus, modelo SC30) acoplada a um microscópio trinocular (marca 

Olympus, modelo Bx41). O software utilizado para a aquisição das imagens foi o 

Cell^B Olympus (2008). 

As abreviações utilizadas para a identificação dos minerais no texto e nas 

fotomicrografias seguem a proposta de padronização definida por Whitney & Evans 

(2010). 

1.4.6 – Análise Modal 

Essa etapa consistiu de estimativa da proporção volumétrica de cada 

mineral na lâmina. Ela foi efetuada através de um contador de pontos semi-

automático Swift Model, aclopado em um Microscópio Petrográfico Leitz, modelo 
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Laborlux 12 Pol 15. Devido a granulação das rochas estudadas utilizou-se cerca de 

3000 a 3200 pontos por lâmina, permitindo assim, uma maior confiabilidade na 

determinação dos volumes minerais. 

1.4.7 – Análises Geoquímicas

Este estudo utilizou-se de 21 amostras representativas de rochas do Maciço

Glória Norte. 

A etapa inicial para permitir a obtenção de análises geoquímicas de rochas 

foi a redução granulométrica das amostras. Após isso, a brita obtida destas rochas 

foram quarteadas para assegurar que as porções analisadas tivessem 

representatividade.  

Após a etapa de preparação, as amostras foram enviadas para o Acme 

Analytical Laboratories Ltda, no Canadá, para que fossem realizadas as análises 

geoquímicas. Nestas rochas foram dosados elementos maiores SiO2, TiO2, Al2O3,

Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O e P2O5, elementos menores e os elementos 

traços [entre parêntesis são apresentados os limites de detecção destes elementos: 

V (8 ppm), Co (0,2 ppm), Zn (1 ppm), Ni (0,1 ppm), Cu (0,1 ppm), Ba (1 ppm), Rb 

(0,1 ppm), Sr (0,5 ppm), Y (0,1 ppm), Zr (0,1 ppm), Nb (0,1 ppm), Th (0,2 ppm), U 

(0,1 ppm), Ga (0,5 ppm), Sc (1 ppm), Sn (0,5 ppm), Ta (0,1 ppm), Hf (0,1 ppm), Be 

(1 ppm), Cs (0,1 ppm), Dy (0,05 ppm), e elementos traços La (0,1 ppm), Ce (0,1 

ppm), Co (0,2 ppm), Nd (0,3 ppm), Sm (0,05 ppm), Eu (0,02 ppm), Gd (0,05 ppm), 

Ho (0,02 ppm), Er (0,03 ppm), Yb (0,05 ppm), Lu (0,01 ppm), Pr (0,02 ppm), Tb (0,01 

ppm), Tm (0,01 ppm)]. Os elementos maiores foram determinados por ICP-OES 

(Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) e os traços por ICP-MS 

(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry). 

Os resultados das análises foram tratados com auxílio do software GCDkit® 

(Geochemical Data Toolkit for Windows 2.3). Neste programa foram gerados os 

gráficos de classificação geoquímica, além dos diagramas geoquímicos de variação 

e multielementares, e calculado os parâmetros normativos. 

1.4.8 – Análises Geocronológicas

Esta etapa foi realizada no GeoLab-IGc-USP. Foi encaminhado a este 

laboratório um recipiente com cerca de 80 cristais de zircão da amostra 12A, para 
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ser analisada através do método de U/Pb SHRIMP (Sensitive High Resolution Ion 

Microprobe). 

O SHRIMP é um espectrômetro de massa de alta resolução acoplado a uma 

microssonda iônica. Esse equipamento permite obter análises isotópicas de U e Pb 

de zircão “in situ” e, portanto, a datação de zircão que apresente multifases de 

crescimento. 

A análise de U/Pb SHRIMP é composta por dois tipos de medição: 

i. Medida da composição isotópica dos isótopos de Pb; 

ii. Medida da relação de U/Pb (206Pb/238U); 

As amostras devem estar preparadas para que possam fornecer dados 

precisos, através da análise com SHRIMP. Em geral, as montagens são de 25 mm

de diâmetro e consistem de cristais de zircão alinhados sobre resina epóxi. 

As amostras devem ser polidas (com um pó de diamante composto) e

caracterizadas por vários tipos de imagem (óticas e eletrônicas). Somente após a 

aquisição destas imagens os cristais de zircão selecionados estão prontos para 

serem analisados pela SHRIMP. Essas amostras devem ser revestidas com um 

material condutor (geralmente ouro), para evitar o carregamento elétrico de íons na 

amostra durante o procedimento prejudicando as determinações. 

Para datação através do sistema U-Th-Pb, um feixe de íons primários (O2)
-1 

são acelerados e colimados em direção ao alvo, onde está colocada a amostra, 

liberando íons secundários. Estes íons secundários são acelerados ao longo do 

instrumento, onde a abundância relativa dos isótopos de urânio, chumbo e tório são 

medidos sucessivamente. 

Os softwares do SHRIMP são LabVIEW 8.5 e SHRIMP SW, versão 2.1. O

método de calibração é feito com base na Ln(Pb/U) versus Ln(UO/U). Os dados 

foram reduzidos usando SQUID 1.06, e o diagrama de Concordia foi plotado usando 

ISOPLOT 4 (Ludwig, 2009). A correções de Pb comum usam 204Pb segundo Stacey 

& Kramer (1975). As correções para o 207Pb e o 208Pb são feitas através do software

SQUID. 
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1.4.9 – Estrutura da Dissertação 

Os dados levantados a partir deste estudo foram reunidos, tratados e 

interpretados com a finalidade de extrair as informações necessárias para o 

desenvolvimento desta dissertação, a qual posteriormente será disponibilizada à 

comunidade científica. 

No primeiro capítulo, intitulado Introdução, é apresentada a área de estudo, 

os objetivos atingidos ao final dessa pesquisa e os métodos utilizados nas diferentes 

etapas deste estudo. 

No segundo capítulo, intitulado Faixa de Dobramentos Sergipana: síntese do 

atual conhecimento. Apresenta-se uma síntese dos aspectos da Geologia de 

Sergipe, com ênfase na Faixa de Dobramentos Sergipana (FDS). Ainda nesse 

capítulo faz-se uma revisão dos trabalhos considerados relevantes a cerca da 

evolução da FDS. 

O terceiro capítulo, intitulado Geologia do Maciço Glória Norte, consta da 

descrição da geologia da área de estudo. Nele são apresentadas e discutidas as 

feições geológicas mais importantes, como mineralogia macroscópica das rochas 

aflorantes, feições de coexistência entre magmas, etc. 

No quarto capítulo, intitulado Petrografia do Maciço Glória Norte, apresenta-

se os dados obtidos com o estudo petrográfico, e discute-se a gênese de algumas 

texturas observadas nas rochas. 

No quinto capítulo, Geoquímica, são apresentados dados geoquímicos dos 

granitos e enclaves presentes na região. 

No sexto capítulo, Geocronologia do Maciço Glória Norte, são apresentados 

as idades de cristalização do plúton em estudo. Além disso é feita uma comparação 

com as demais idades para os granitos do Tipo Glória. 

No penúltimo capítulo (capítulo 7) apresenta-se a integração das principais 

conclusões deste trabalho. 

As referências bibliográficas utilizadas nesta pesquisa estão reunidas no 

final do volume. 
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2 – Faixa de Dobramentos Sergipana: Síntese do Atual Conhecimento 

2.1 - Trabalhos Anteriores 
 

Apresenta-se a seguir, em ordem cronológica, as contribuições julgadas 

mais importantes de diversos pesquisadores que trabalharam na geologia do Estado 

de Sergipe, especialmente aqueles que se dedicaram no estudo da estrutura 

atualmente nomeada de Faixa de Dobramentos Sergipana (FDS). 

- Humphrey & Allard (1962, 1969) apresentaram um importante trabalho sobre a 

geologia das rochas pré-cretáceas do Estado de Sergipe. Além disso, identificaram 

as estruturas de empurrões nos metassedimentos geossinclinais dos grupos: Miaba 

e Vaza Barris. 

- Brito Neves & Cordani (1973) realizaram uma revisão dos dados geocronológicos 

apresentados nos trabalhos de Humprey e Allard (1962, 1963). Além disso, 

estabeleceram idades para as fases de metamorfismo, sendo 673 + 23 Ma a idade 

da fase principal, seguida por fenômenos tardios (630 + 23 Ma; 590 + 30 Ma) e 

posteriores (530 + 30 Ma), todos eles inseridos no âmbito do Ciclo Brasiliano. Os 

autores estimaram ainda, idades máximas (630 + 23 Ma) e mínimas (590 Ma) para a 

colocação dos granitos (s.l.). 

- Santos & Silva Filho (1975) reconhecem a presença de inúmeros granitos, com 

dimensões variadas, que intrudem em rochas metamórficas de baixo a médio graus 

nos domínios Macururé e Poço Redondo, e classificam-nas como Granitos do Tipo 

Glória. 

- Brito Neves et al. (1977) caracterizam os diversos terrenos da FDS tanto dentro 

dos moldes clássicos da Teoria Geossinclinal, como segundo os conceitos da recém 

surgida, na época, Teoria de Tectônica de Placas, através do modelo de choque 

entre placas litosféricas.  

- Mello (1978) procurou posicionar as unidades orogênicas, no tempo e no espaço 

do ciclo geotectônico que gerou a FDS. Segundo ele, a fase máxima de 

dobramentos do Ciclo Brasiliano em Sergipe, deixou como resíduo, uma faixa móvel 

posicionada entre o Cráton do São Francisco e o Maciço Pernambuco-Alagoas. 

- Silva Filho et al. (1978) propuseram novos modelos baseado na teoria de tectônica 

de placas, além de definir a estratigrafia básica da FDS. Nesse contexto a FDS 

consistia de unidades lateralmente contínuas, representadas pelos grupos Estância, 
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Miaba, Vaza-Barris e Macururé, este último incluindo as rochas máfico-ultramáficas 

do Complexo Canindé. 

- Jardim de Sá et al. (1981, 1986), aborda a evolução estrutural e tectônica dessa 

faixa, caracterizando os diferentes ambientes deposicionais e tectônicos,

relacionando o tipo de magmatismo associado. 

- Santos et al. (1988) e Davison & Santos (1989) estruturaram a FDS em seis 

domínios tectônicos e estratigráficos, cujos limites são zonas de cisalhamento, eles 

são de sul para norte: Estância, Vaza Barris, Macururé, Marancó, Poço Redondo e 

Canindé. 

- Gaston & Santos (1989) e Fujimori (1989) apresentam e interpretaram dados 

geoquímicos de alguns granitos, especialmente, no Domínio Macururé. Fujimori 

(1989) detalha a classificação de Santos & Silva Filho (1975) individualizando tipos 

petrográficos e relacionando-os com ambientes tectônicos e estágios distintos de 

colocação.

- Chaves (1991) realizou um estudo detalhado, do ponto de vista petrográfico e 

geoquímico dos maciços que afloram próximo à cidades de Coronel João Sá, na 

Bahia, e na região de Nossa Senhora da Glória. 

- D’el-Rey Silva (1992, 1995) e D’el-Rey Silva & McClay (1995) realizaram um 

extenso mapeamento geológico, na escala de 1:50.000, na porção sul do orógeno 

sergipano e nas áreas ao redor dos domos de Simão Dias e Itabaiana. Além disso, 

os autores detalham a estratigrafia proposta por Silva Filho et al. (1978) para a 

região meridional da FDS. 

- D’el-Rey Silva (1999) propõe um modelo de bacia do tipo margem passiva para a 

cobertura cratônica localizada a sul da Faixa de Dobramentos Sergipana (domínios 

Estância, Vaza-Barris e Macururé), sendo que a sedimentação, segundo ele, foi 

controlada por altos situados no centro da Placa São Francisco.  

Os trabalhos realizados nas décadas seguintes possuem enfoque voltado ao 

reconhecimento e compreensão dos processos tectônicos que regeram a 

estruturação do orógeno (p. ex. Bueno et al., 2008 e Oliveira et al., 2006, 2010). 
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2.2 - Faixa de Dobramentos Sergipana 
 

Em Sergipe, observa-se uma faixa de terrenos constituídos por rochas 

metamórficas, cujo grau metamórfico varia de baixo (ao sul) até o alto grau (à norte). 

Essa faixa era anteriormente denominada de “Geossinclinal de Propriá” de 

Humphrey & Allard (1969) ou “Cinturão Sergipano” de Mello (1978). Mais tarde Brito 

Neves et al. (1975) atribuíram o nome “Faixa de Dobramentos Sergipana” (FDS) a 

este orógeno. Segundo o mesmo autor, o orógeno se desenvolveu no Ciclo 

Brasiliano pela colisão entre o Maciço Pernambuco-Alagoas e o Cráton do São 

Francisco, resultando na amalgamação de diversos domínios tectônicos.

A grande variedade de rochas e de aspectos estruturais dos terrenos da

FDS fez com que vários pesquisadores (e.g. Santos et al. 2001) a subdividissem em 

seis domínios geológicos distintos. Os contatos entre esses domínios são bem 

marcados e feitos por falhas de cavalgamento, onde se tem transferência de massa 

de NE-SW. Nos domínios de Estância e Vaza-Barris, que são afetados por 

metamorfismo regional de muito baixo grau, não se tem expressões ígneas 

importantes. Nos outros domínios (Macururé, Marancó, Poço Redondo e Canindé), 

onde as condições metamórficas chegam a atingir o alto grau metamórfico, tem-se 

granitos e gabros, sendo que os granitos são os tipos mais abundantes. 

2.2.1 - Domínio Estância

Os sedimentos desse domínio, localizado no sul do estado (Fig. 2), 

encontram-se depositados em não conformidade sobre a porção nordeste do Cráton 

do São Francisco (Silva Filho et al. 1978). Caracteriza-se por sedimentação 

carbonática plataformal, a inexistência de tectônica de encurtamento crustal (a 

deformação restringe-se a dobramentos rasos, localizados, e a blocos falhados e 

basculados, e pela ausência de magmatismo. É composto pelas formações Juetê, 

Acauã, Lagarto e Palmares, que juntas, compõem o Grupo Estância.  

Segundo D’el Rey Silva (1992), a Formação Juetê consiste de arenitos 

laminados, com lentes de conglomerados e argilitos avermelhados. 

A Formação Acauã depositou-se em conformidade com os sedimentos da 

Formação Juetê. Esta é composta por calcários e dolomitos, argilitos calcíticos com 

lentes de calcário, sobrepostos por calcários e dolomitos com intercalações de areni- 
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Figura 2. Esboço tectono-estratigráfico do Estado de Sergipe, após Santos et al. (2001). Zona de 
Cisalhamento do Rio Jacaré [ZCRJ]; Zona de Cisalhamento de São Miguel do Aleixo [ZCMA]; Zona 
de Cisalhamento Belo Monte Jeremoabo [ZCBMJ]. 
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tos de cor vermelha, granulação fina e apresentando estratificação cruzada. Além 

destes, observa-se argilitos de coloração esverdeada marcando o topo da formação. 

A Formação Lagarto, geralmente, repousa em conformidade com a 

Formação Acauã. Consiste de arenitos conglomeráticos na base, gradando para 

siltitos e arenitos de granulação fina no topo da formação. 

O topo do Grupo Estância é definido pelos arenitos arcosianos da Formação 

Palmares, além destes observa-se grauvacas com seixos polimíticos, quartizitos e 

filitos. 

Em relação à origem dos sedimentos do Domínio Estância, D’el Rey Silva 

(1999) propõe que eles sejam derivados da erosão de paleomontanhas da porção 

sul do Cráton do São Francisco. 

2.2.2 - Domínio Vaza-Barris

Localizado na porção central do estado, limita-se a sul com o Domínio 

Estância pela Zona de Cisalhamento do Rio Jacaré (ZCRJ, Fig. 2). É composto 

pelos grupos Miaba, Simão Dias e Vaza-Barris. 

Grupo Miaba 

Compreende as formações Itabaiana, Jacarecica e Jacoca (D’el Rey Silva,

1992). Humphrey & Allard (1969) e Silva Filho et al. (1978), estimam uma espessura 

de até 1km para os sedimentos deste grupo. 

A Formação Itabaiana depositou-se em não conformidade com o 

embasamento. Consiste de quartzitos arcóseos (localmente conglomeráticos), 

gradando para quartzitos com estratificações cruzadas no topo. 

Sobreposta à Formação Itabaiana encontra-se a Formação Jacarecica. Esta 

é composta por metagrauvacas conglomeráticas, metargilitos e filitos de coloração 

avermelhada. Algumas rochas piroclásticas são obsercadas nesta formação. Os 

clastos, observados na base da formação, são oriundos das rochas gnáissicas do 

embasamento e dos quartzitos da Formação Itabaiana. 

O topo do Grupo Miaba é marcado pela Formação Jacoca. Ela consiste de 

mármores, metadolomitos, metacherts, metaargilitos, calcários, margas, filitos e 

quartzo clorita xistos. 
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Grupo Simão Dias 

Congrega as formações Jacaré e Frei Paulo (Santos et al., 2001). A primeira 

é constituída por metassiltitos micáceos e metassiltitos com lentes subordinadas de 

metarenitos e metargilitos. Aflora em uma faixa no limite sul do Domínio Vaza-Barris 

e tem espessura estimada em cerca de duzentos metros (D’el Rey Silva, 1992). 

A Formação Frei Paulo é basicamente composta por filitos, 

interestratificados ritmicamente com metarenitos e metacarbonatos impuros. 

Grupo Vaza-Barris 

É composto pelas formações Palestina e Olhos D’água (Humphrey & Allard,

1969). A Formação Palestina caracteriza-se pela presença de diamictitos e filitos 

seixosos, com clastos de tamanhos muito variados, desde grânulos até matacões, 

constituídos principalmente por granitos e gnaisses, e, menos frequentemente, de 

quartzitos, filitos e metacarbonatos. 

A Formação Olhos d’Água, que repousa concordantemente sobre a 

Formação Palestina, é caracterizada pela presença de rochas carbonáticas 

laminadas, com intercalações subordinadas de metapelitos. Níveis estromatolíticos 

da espécie Stratifera Undata foram descritos por Cassedane & Silva Filho (1982). 

Em relação ao ambiente tectônico, Santos et al. (1988) afirmam que o

Domínio Vaza-Barris representa um fragmento marginal de uma paleobacia 

desenvolvida sobre a crosta continental com sedimentos plataformais. Essas rochas 

estão submetidas a metamorfismo na Fácies Xisto-Verde, vulcanismo muito restrito 

e ausência de plutonismo. 

Santos et al. (op cit.) advoga que este domínio encontra-se posicionado em 

um nível crustal superior em relação ao Domínio Macururé adjacente ao norte, 

separados pela falha de São Miguel de Aleixo. 

2.2.3 - Domínio Macururé

O Domínio Macururé limita-se ao sul com o Domínio Vaza-Barris pelas 

zonas de cisalhamento São Miguel do Aleixo e Nossa Senhora da Glória. Esses 

cisalhamentos têm movimentação contracional oblíqua sinistral (Fig. 2). Compõe-se 

pelo Grupo Macururé, dominantemente metapelítico. As rochas comuns são 
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granada-biotita-xistos, ardósias, filitos, mármores e quartzitos subordinados (Davison 

& Santos 1989, Silva et al. 1995). Este domínio foi metamorfizado em condições que 

variam das fácies Xisto Verde a Anfibolito (Santos et al. 1988). 

A presença abundante de granitos é a característica marcante deste 

domínio. Estas intrusões provocam metamorfismo de contato nos metassedimentos 

encaixantes e modificações nas estruturas pretéritas. Santos e Silva Filho (1975)

reuniram os granitos que ocorrem no domínio sob a terminologia de Granitos do Tipo 

Glória e classificaram-nos como granitos tardios a pós-tectônicos. 

Em relação ao ambiente de deposição, Brito Neves et al. (1977) e Jardim de 

Sá et al. (1981) reportam a ocorrência de uma sequência flysch na região de Gracho 

Cardoso. Davison & Santos (1989) também reconhecem a presença de sequências 

rítmicas centimétricas, com estruturas plano-paralelas e contatos abruptos, 

indicativas de deposição em ambiente profundo. 

Este domínio é interpretado por D’el Rey Silva (1999) como uma cunha com 

mais de 13 km de espessura, compreendendo metassedimentos carbonáticos e 

siliciclásticos e metavulcânicas, intrudida por granitos cálcio-alcalinos.  

2.2.4 - Domínio Marancó 

O Domínio Marancó limita-se a sul com o Domínio Macururé através de uma 

zona de cisalhamento contracional oblíqua, com cinemática sinistral denominada 

Belo Monte-Jeremoabo (ZCBMJ, Fig. 2). Ele caracteriza-se pela presença de rochas 

do Complexo Marancó, de natureza vulcanossedimentar. Santos et al. (2001)

agrupou as rochas do Complexo Marancó em unidades informais, denominadas de 

Minuim, Morro do Bugi, Monte Alegre e Monte Azul.

Nesse domínio ocorrem rochas metassedimentares psamíticas, ritmitos 

intercalados com andesitos e dacitos cálcio-alcalinos, intercalações de basaltos,

andesitos, gabros e serpentinitos. Observa-se também, nesse domínio, dois 

importantes corpos ultramáficos intrusivos concordantes, nos quais há ocorrência de 

cromita podiforme (Santos et al. 1988 e Davison & Santos 1999).  

As rochas vulcânicas e as máficas são intrudidas por granitos dos tipos 

Xingó, Serra do Catu e Serra Negra, cujas composições variam desde granodiorítica, 

granítica, quartzo monzonítica e sienítica (Santos et al. 1988). Segundo Oliveira et 
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al. (2010), este domínio foi metamorfizado em condições que variam da Fácies Xisto 

Verde até a Fácies Anfibolito. 

2.2.5 - Domínio Poço Redondo 

É constituído por uma sequência de ortognaisses tonalítico-granodiorítico e 

de paragnaisses subordinados. Eles estão frequentemente migmatizados e foram 

reunidos sob a terminologia Complexo Migmatítico de Poço Redondo (Silva Filho et 

al., 1977), e são intrudidos por granitos tardios a pós-tectônicos (tipos Glória, Serra 

do Catu e Xingó). Este domínio limita-se a sul com o Domínio Marancó, e a norte, 

com o Domínio Canindé, através de zonas de cisalhamento contracionais oblíquas 

sinistrais de alto ângulo (Fig. 2). O metamorfismo nesses terrenos atinge as

condições de alta temperatura da Fácies Anfibolito (Santos et al. 2001). 

2.2.6 - Domínio Canindé 

Representa uma faixa de direção NW-SE, paralela ao Rio São Francisco, 

com largura variando de quatro a dez quilômetros. O seu limite sul, com o Domínio 

Poço Redondo, é marcado por expressiva zona de cisalhamento dúctil contracional, 

de alto ângulo, que se encontra deslocada em vários pontos por falhas 

transcorrentes sinistrais transversais de direção NE-SW (Fig. 2). 

Esse domínio é constituído por rochas metavulcanossedimentares do 

Complexo Canindé e encontra-se intrudido por um expressivo corpo gabróico 

diferenciado (Suíte Intrusiva Canindé). Ele caracteriza-se ainda, pela presença de 

metassedimentos, gabros, basaltos, metaultrabasitos xistificados, lavas félsicas, 

margas e xistos grafitosos. Também ocorrem abundantes corpos irregulares de 

granitóides diversos, de colocação sincrônica, tardia a pós-tectônica dos tipos 

Curralinho, Garrote, Xingó e Glória (Silva Filho et al., 1979). 

2.3 - Granitos da Faixa de Dobramentos Sergipana 

 

Na FDS, corpos graníticos ocorrem nos domínios Macururé, Marancó, Poço 

Redondo e Canindé e, mais a norte, no Maciço Pernambuco-Alagoas. Santos et al.

(2001) agruparam esses granitos como os tipos Garrote (Domínio Canindé), Serra 



Petrologia e Geocronologia do Maciço Glória Norte, Faixa de Dobramentos Sergipana                                                 Lisboa V.A.C 

20 

 

Negra (Domínio Marancó), Curralinho (Domínio Canindé), Glória (domínios 

Macururé, Poço Redondo e Canindé), Xingó (domínios Canindé, Poço Redondo e 

Marancó), Serra do Catu (domínios Poço Redondo e Marancó) e Propriá (Domínio 

Macururé).  

As principais características de cada um dos tipos de granitos são 

sumariadas na tabela 1. 

Estudos geoquímicos nos principais representantes dos diversos tipos de 

granitos encontrados na Faixa de Dobramentos Sergipana revelaram aumento da 

alcalinidade para norte, apoiando a sugestão de que estes granitos foram gerados 

durante evento de subducção para norte ou de aumento da espessura da crosta no 

mesmo sentido (Silva Filho et al. 1992).

Tabela 1. Principais determinações geocronológicas dos granitos da Faixa de Dobramentos 
Sergipana. Dados extraídos de: (1) Brito Neves & Cordani (1973); (2) Silva Filho et al. (1979); (3) 
Gava et al. (1983); (4) Santos et al. (1988); (5) Van Schmus et al. (1997). 

Granitos  Idade (Ma) Posicionamento Tectônico Referência 

Garrote 715 Cedo a Sintectônico 5 
Serra Negra 870 Cedo a Sintectônico 2 
Curralinho 611 + 18 Sin (?) a Tarditectônico 3 

Xingó 600 + 23 Tardio a Pós-tectônico 4 
Serra do Catu 617 + 18 Pós-tectônico 3 

Propriá 643 + 72 Pós-tectônico 1 

2.3.1 - Granitos do Tipo Glória 

No Domínio Macururé, na Faixa Sergipana, encontra-se vários corpos de 

granitos (Fig. 3). Humphrey & Allard (1962) foram os primeiros a reconhecer a

existência de um grande complexo de rochas intrusivas, que se estendia 

descontinuamente desde a costa leste de Sergipe, sob sedimentos cretáceos, até a 

região de Canudos, denominando-o de "Batólito de GIória". Estas rochas, segundo 

esses autores correspondem principalmente a granodioritos, que em direção a norte 

passam a biotita-quartzo monzonito. 

Sobral et al. (1964) e Richter & Ponte (1964 apud Silva Filho et al. 1977) 

completaram os trabalhos de Humphrey & Allard (1962), reconhecendo novos 

corpos intrusivos relacionados ao Batólito de Glória. Brito Neves & Cordani (1973) 

descrevem a ocorrência de corpos graníticos diversos (granodioritos, quartzo-

monzonitos, etc.) sincrônicos a tardios em relação ao evento tectônico mais 
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expressivo na região. A colocação destes corpos acarretam a formação local de 

hornfels, datados pela isócrona de 630 + 23 Ma (ver tabela 2), com valores mínimos 

de K/Ar da ordem de 590 + 20 Ma (ver tabela 2). As principais idades dos Granitos 

do Tipo Glória são sumariadas na tabela 2.  

Tabela 2. Principais determinações geocronológicas dos Granitos do Tipo Glória. Dados extraídos de: 
(1) Aldrich (1964) in Santos et al. (2001); (2) Hurley (1967); (3) Brito Neves & Cordani (1973); (4) 
Gava et al. (1983); (5) Van Schumus et al. (1995); (6) Bueno et al. (2008); (7) Rosa et al. (2010).
 
 

N° de Ordem Idade (Ma) Método Referência 

1 580 + 30 Rb/Sr (Biotita) 3,4,1 
2 600 Sm/Nd (Rocha total) 5 
3 600 Sm/Nd (Rocha total) 5 
4 630 + 23 Rb/Sr (Rocha total) 2,3,4 
5 600 Sm/Nd (Rocha total) 5 
6 630 + 23 Rb/Sr (Rocha total) 2,3 
7 630 + 23 Rb/Sr (Rocha total) 2,3 
8 628 + 12 U/Pb (SHRIMP) 6 
9 584 + 10 U/Pb (TIMS) 6 

10 571 + 09 U/Pb (TIMS) 6 
11 646 + 25 Pb-Pb (Evaporação) 7 

Mais tarde, Santos & Silva Filho (1975) denominaram o Batólito de GIória de

“Granitoides do Tipo Glória”, como sendo aqueles granitos mais amplamente 

distribuídos em Sergipe, ocorrendo nos domínios Macururé, Poço Redondo e 

Marancó. 

Dentre os corpos que afloram entre as cidades de Nossa Senhora da Glória 

e Monte Alegre de Sergipe (Fig. 3), Fujimori (1989) individualiza dois tipos 

petrográficos distintos: granitos de natureza alcalina e granodioritos de natureza 

cálcio-alcalina. 

Segundo Fujimori (1989), os granitos são descritos como rochas de 

coloração cinza, rosada ou amarelada, granulação fina, com quartzo, microclina, 

albita, muscovita e/ou biotita, além de acessórios como apatita, zirconita e epídoto 

secundário. E os granodioritos são de coloração cinza, granulação fina a grossa, 

textura isotrópica, com abundância em enclaves máficos e ultramáficos. Apresentam 

a seguinte mineralogia: quartzo, plagioclásio, microclina, biotita, hornblenda, e como 

acessórios titanita, apatita, zircão, clinopiroxênio e clorita. 

Em relação à ambiência tectônica, tanto Fujimori (1989) quanto Chaves 

(1991), admitem natureza orogênica para os magmas que geraram os Granitos do 

Tipo Glória. Os granodioritos correspondem a um ambiente do tipo arco vulcânico e 

os granitos teriam sido gerados durante a colisão. 
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Figura 3. Contorno geográfico do Estado de Sergipe, com a demarcação do Domínio Macururé em área cinza [A]. 
Domínio Macururé (área cinza em B) com a alocação dos corpos graníticos do Tipo Glória (em branco); os seus 
contatos com os outros domínios geológicos da Faixa de Dobramentos Sergipana (indicados na figura) são feitos 
por falhas de calvagamento com transferência de massa de norte para sul [B]. Os números (1 a 11) no interior dos 
círculos correspondem ao número de ordem das amostras da tabela 2. A área delimitada com quadrado preto 
representa o Mapa de Pontos (Fig.4) e o Mapa Geológico Simplificado (Fig.5) da área em estudo. 
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3 - Geo logia do  Maciço Glória N orte

3.1 – Introdução
 

No Domínio Macururé, na Faixa de Dobramentos Sergipana, encontra-se 

vários granitos (Fig. 3) que foram objetos de vários estudos nas décadas de 

sessenta e setenta (Humphrey & Allard 1962; Sobral et al. 1964; Richter & Ponte 

(1964 apud Silva Filho et al. 1977) e Santos & Silva Filho 1975). 

Nesse trabalho serão considerados os corpos graníticos (s.l) aflorantes entre 

as cidades de Nossa Senhora da Glória e Monte Alegre de Sergipe, conforme 

interpretados pela CPRM (2001), sendo estes descritos e incorporados, pelas suas 

características estruturais e petrogenéticas, como Granitoides do Tipo Glória (Santos 

& Silva Filho, 1975). Estes maciços foram denominados de Glória Norte (MGN), 

Glória Sul (MGS), Monte Alegre (MMA) e Lagoa do Roçado (MLR), por 

apresentarem características e localização distintas. Estes possuem formas 

aproximadamente arredondadas (MGN e MGS) e elipsoidais (MMA e MLR) (Fig. 3).

3.2 – Maciço Glória Norte
 

O Maciço Glória Norte possui aproximadamente 50 km2 de área, 

posicionando-se na zona axial de dobramento de grandes dimensões, tendo sido 

cartografado pela CPRM (2001). É um corpo que apresenta homogeneidade 

composicional, predominando monzonitos e quartzo-monzonitos. Entretanto nota-se 

a presença de heterogeneidade textural, existindo rochas equigranulares fanerítica 

média e porfirítica, quando do aparecimento de fenocristais de feldspato alcalino, 

tendo biotita, hornblenda e diopsídio (em menor quantidade) como minerais máficos 

mais comuns. 

O mapeamento realizado nesse estudo identificou no MGN duas fácies 

petrográficas distintas (Figs. 4 e 5; Anexo 2). A Fácies Quartzo Monzonítica 

Porfirítica (MP) e a Fácies Quartzo Monzonítica (MF), com predominância dos tipos 

porfiríticos, que perfazem cerca de 90% da área aflorante. Essas rochas possuem 

coloração cinza, granulação média a grossa na Fácies MP (Fig. 6A), e fina, na 

Fácies MF (Fig. 6B).  
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Figura 4. Mapa de caminhamento e amostragem do Maciço Glória Norte. Afloramentos visitados [Círculos 
brancos]; Afloramentos amostrados [Círculos pretos]. 
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Figura 5. Mapa Geológico Simplificado do Maciço Glória Norte. 
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Além dos monzonitos, identificou-se igualmente no MGN a presença de 

diques leucocráticos com duas micas, principalmente, na porção sudoeste do 

maciço. Essas rochas apresentam coloração esbranquiçada e granulação fina (Fig. 

6C). Muitas vezes, os diques intrudem os metassedimentos do Domínio Macururé e 

neste caso, Conceição et al. (2012) interpreta-os como produto de fusões 

autóctonas destes metassedimentos. 

Nas vizinhanças do MGN percebe-se a presença de ardósias, filitos, 

metarritimitos e níveis cálcio-silicáticos. Nessas rochas aparecem cristais de 

granada, muscovita e biotita nas pelíticas e tremolita nas cálcio-silicáticas, indicando 

que as condições do metamorfismo do contato atingiram o médio grau metamórfico 

(Figs. 6D e 6E). Nessa mesma região observa-se que, os hornfels dos contatos 

ganham grande mobilidade, lembrando estruturas migmatíticas e nesses mesmos 

locais aparecem numerosos veios de quartzo, e diques centimétricos a métricos de 

granada muscovita granito (Fig. 6F). As orientações desses veios e diques são 

geralmente transversais à foliação proeminente da encaixante. 

Na porção leste do corpo, em afloramentos ao longo do Riacho Monteiro e

do Rio Capivara, o contato do maciço se dá por interação mecânica com os 

metassedimentos do Macururé, sendo possível observar que injeções de diques do 

próprio granito encontram-se por vezes boudinados (Figs. 6G e 6H). 

3.3 – Enclaves
 

Uma característica marcante do MGN em relação aos outros corpos da 

região é a sua grande abundância de enclaves. Nele ocorrem enclaves máfico-

ultramáficos microgranulares, que constituem uma importante feição, tanto pela sua 

abundância, morfologia, composição, quanto pelas indicações petrogenéticas que 

fornecem, quando comparados aos outros corpos da região. 

3.3.1 – Enclaves Máficos Microgranulares  

Distribuem-se por todo o maciço, apresentam coloração escura que 

contrasta com a cor clara das rochas encaixantes monzoníticas. O contato com a 

encaixante pode ser gradacional ou bem marcado. Neste caso, o que se observa é 

uma borda de coloração mais escura de largura milimétrica a centimétrica, formada  
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Figura 6. Aspectos de campo das rochas encontradas na região. Textura representativa da Fácies 
MP. Nota-se que a rocha exibe coloração cinza, granulação média e por vezes porfirítica, quando 
ocorrem fenocristais de feldspato alcalino ou de plagioclásio [A]. Textura característica da Fácies MP 
[B]. Textura representativa da Fácies Granítica Leucocrática do MGN. Diques de coloração clara, 
granulação fina, com muscovita e biotita [C]; Metarritimitos com muscovita e granada (Grupo 
Macururé) encontrados nas regiões proximais aos granitos. É possível notar o acamamento marcado 
pela granulação dos cristais de muscovita e granada. A área destacada corresponde a área da foto E 
[D]; Detalhe da zona com cristais maiores de muscovita e granada nos metarritimitos do Grupo 
Macururé [E]; Veios quartzosos e diques de granito microdobrados nos metassedimentos do Grupo 
Macururé, próximo ao contato do MGN com a encaixante [F]; Contato do Maciço Glória Norte (MGN)
com os metarritimitos do Macururé (mac). Notar boudins de granito nos metarritimitos [G]; Detalhe do 
contato do MGN, onde é possível observar a abundância de xenólitos [H]. 
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essencialmente por biotita e hornblenda (Fig. 7A). Esta zona mais escura é 

caracterizada por uma acentuada diminuição de granulação dos enclaves. Esta 

característica é interpretada como uma borda de resfriamento rápido de um magma 

básico mais quente em contato com um magma ácido com menor temperatura. 

Em grande parte dos enclaves máficos microgranulares (MME) é possível 

observar no seu interior a presença de fenocristais de hornblenda e feldspato 

alcalino. Estes últimos mostram-se orientados e seguem a mesma direção de fluxo 

imposta à encaixante (Fig. 7B), sugerindo tratar-se de xenocristais da encaixante 

monzonítica. A existência de texturas como esta sugerem a coexistência e a 

interação dos enclaves com a encaixante, ainda no estágio sub-solidus. 

A forma dos enclaves varia de arredondada a elipsoidal (Fig. 7C), onde o eixo 

maior tende a seguir a orientação definida pelo fluxo magmático (N290°). Os 

tamanhos dos enclaves são muito variados, existindo indivíduos centimétricos a 

decimétricos. O comprimento de um dos eixos varia de 3 a 25 cm, e o outro pode 

chegar a 10 cm. 

Os mesmos minerais estão presentes tanto no monzonito como nos enclaves, 

mas em diferentes proporções. Nos MME predominam minerais ferromagnesianos 

(biotita, hornblenda e diopsídio) em relação aos minerais félsicos (quartzo, feldspato 

alcalino e plagioclásio). 

3.3.2 – Enclaves Ultramáficos 

Estes enclaves são monominerálicos, interpretados como cumulatos, 

formados basicamente pela assembleia diopsídio + flogopita/biotita ou tremolita + 

biotita. Estes possuem uma coloração esverdeada (Fig. 7D), granulação fina, 

estando, frequentemente, associados aos enclaves lamprofíricos. A mineralogia 

destes cumulatos, como se irá notar na petrografia, é similar ao das fases iniciais de 

cristalização dos minettes, sugerindo que eles foram formados a partir do mesmo 

magma. 

3.3.3 – Enclaves Minétticos 

Um grupo peculiar de enclaves ocorre na porção ocidental do MGN. Eles 

possuem, geralmente, formas arredondadas a sub-angulosas, com tamanhos 

variados, sendo possível observar enclaves com alguns centímetros até 0,5 m de 
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Figura 7. Aspectos de campo dos enclaves estudados no Maciço Glória Norte. Enclave múltiplo em 
monzonito porfirítico. Observa-se a presença de coroa de anfibólio (verde escuro) e um centro onde 
domina diopsídio (verde claro). Nessa região tem-se cristais de biotita (preto) e xenocristais de 
feldspato advindo da encaixante. Na parte direita aparece parte de um dique granítico tardio (cor 
branca) [A]; Enclave máfico microgranular com granulação menor que a do monzonito porfirítico 
encaixante. Notar igualmente no enclave a presença de xenocristais de feldspato alcalino ou
plagioclásio advindo do monzonito encaixante [B]. MME com diversos formatos, sendo possível 
observar indivíduos estirados e elipsoidais [C]. Detalhe de enclave ultramáfico [D], com cor 
esverdeada devido a riqueza de diopsídio; onde é possível notar um contato bem marcado com a 
encaixante. Visão geral do minette [E], o quadrado delimita a área da foto F [E]. Detalhe dos 
fenocristais de biotita (preto) observados no minette [F]. 
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diâmetro (Fig. 7E). Apresentam coloração escura, textura porfirítica, com fenocristais 

centimétricos ( 3cm) de biotita (Fig. 7F). Os contatos são bem definidos mas 

sinuosos com a encaixante monzonítica. Com base nos aspectos texturais e 

mineralógicos, descritos no capítulo 4, estes enclaves foram classificados como 

pertencentes ao grupo das rochas lamprofíricas. 

3.4 – Encaixantes
 

As rochas encaixantes do maciço em estudo fazem parte do Grupo 

Macururé. Elas correspondem a metarritmitos, com intercalações de 

cálciossilicáticas mertamorfisadas até as condições da Fácies Anfibolito (Santos et 

al. 1988), nas regiões proximais ao MGN, e ardósias e filitos nas regiões distais ao 

maciço. 

Os metarritmitos são constituídos por intercalações rítmicas milimétricas a

centimérticas de metarenitos e metassiltitos, que marcam o acamadamento S0 da

rocha. No entanto, nas proximidades dos granitos o acamadamento é definido pela 

quantidade e granulação de minerais como a granada, biotita e muscovita. Nesse 

caso, esses minerais são maiores e mais abundantes nas regiões (bandas) com 

composição pelítica (Figs. 7D e 7E). 

As ardósias e os filitos apresentam coloração cinza claro à esverdeado,

granulação fina e estão estratificadas em camadas milimétricas a centimétricas. O 

metamorfismo regional é melhor observado nessas rochas, à medida que é possível 

observar dobras apertadas recumbentes e crenulações afetando o acamadamento 

original da rocha. 

A atitude das foliações das rochas encaixantes é mais ou menos 

concordante em relação ao MGN. Entretanto, localmente, percebe-se um 

comportamento discordante, sugerindo posicionamento tardio à pós-tectônico para o 

monzonito, constatação que é reforçada pela ausência de orientação magmática 

significativa no MGN. 
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3.5 – Conclusões da Geologia do MGN
 

A integração dos dados da fotointerpretação com os trabalhos de campo 

permitem as seguintes conclusões sobre a geologia da área de estudo. 

i. O MGN é intrusivo em rochas metassedimentares de idades 

mesoproterozoicas a neoproterozoicas do Grupo Macururé. A sua 

colocação trunca as estruturas regionais, sugerindo tratar-se de uma 

intrusão pós-tectônica, embora ele esteja alojado na zona axial dos 

grandes dobramentos regionais. 

ii. O contato deste maciço com as encaixantes metassedimentares é geralmente 

marcado pelo aumento da granulação delas que evoluem de filitos para 

granada muscovita hornfels. Nesses mesmos afloramentos aparecem 

diques de granitos leucocráticos com muscovita e granada, que foram 

interpretados como gerados pela fusão parcial das encaixantes. Tendo 

portanto, gênese diferente do Maciço Glória Norte. 

iii. O maciço é composto por monzonitos porfiríticos (± 90% de sua área) com 

granulação média a grossa, existindo, subordinadamente, tipos 

monzoníticos equigranulares faneríticos. Além destas rochas, existem 

regularmente distribuídos nos afloramentos visitados, enclaves máficos 

microgranulares, que mostram-se orientados segundo a foliação de fluxo 

magmático. E, diques de granitos leucocráticos com biotita e muscovita. 

iv. A interação entre os termos máficos e félsicos fica evidente nos contatos 

abruptos, lobados, interdigitados e também graduais, além da diferença de 

texturas e da composição. 

v. Algumas áreas apresentam estruturas e texturas indicativas de processos de 

mistura física (mingling). Alguns MME mostram que os cristais da rocha 

hospedeira migraram mecanicamente, caracterizando processo de mistura 

heterogênea entre os magmas. 
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4- Petrografia do Maciço Glória Norte

4.1 – Introdução

Os estudos petrográficos são de grande importância na identificação das 

etapas envolvidas na cristalização das rochas. Esta técnica de investigação é 

baseada na análise macroscópica de rocha e em lâminas delgadas, utilizando-se de 

microscópio petrográfico, com o intuito de identificar os minerais e estabelecer as 

suas quantidades, as relações existentes entre eles e nomear as texturas presentes,

além de dar nome às rochas. Desta forma, a petrografia contribui para o 

entendimento dos processos que ocorreram durante a cristalização magmática, na 

inferência sobre a sequência de cristalização, bem como nos processos posteriores 

de alteração ou transformação. 

Neste trabalho foram descritas 22 lâminas delgadas, que estão distribuídas 

nas fácies petrográficas do Maciço Glória Norte (Tab. 3). A seguir apresenta-se as

principais características destas fácies. 

Tabela 3. Distribuição das amostras estudadas por fáceis petrográficas. 

Fácies Número da Amostra 

Hornblenda Biotita Quartzo-Monzonito Porfirítico 3A, 12A, 13, 70A, 79, 80, 192, 193, 195A 
Hornblenda Biotita Quartzo-Monzonito 197, 200 
Dique Leucocrático 78 
Enclaves Máfico-Ultramáficos 3B, 12B1, 12B4,  
Enclaves Ultramáficos (Cumulatos) 3D, 77J 
Enclaves de Minette 3C, 77C, 77E, 77I, 77G 

Seguindo a classificação modal adotada para as rochas ígneas pela IUGS 

(International Union of Geological Sciences; Le Maître et al. 1989), as rochas do 

MGN são leucocráticas a hololeucocráticas e suas composições variam de quartzo-

monzonitos a granitos (Fig. 8). 

As rochas quartzo-monzoníticas predominam no maciço estudado, 

apresentando uma discreta variação composicional na assembléia mineralógica. As 

diferenças decorem nas proporções entre as fases minerais varietais, especialmente 

a variação na proporção modal de hornblenda e biotita. 
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Figura 8. Diagramas QAP e Q(A+P)M (Streckeisen, 1973) aplicado às rochas do maciço em estudo. Rochas do 
MGN (círculo – Fácies Hornblenda Biotita Monzonítica Porfirítica; quadrado – Fácies Hornblenda Biotita 
Monzonítica; estrela – Diques Leucocráticos); Enclaves Máficos Microgranulares (triângulos) e Minette (triângulos 
invertidos).
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4.2 – Fácies Hornblenda Biotita Quartzo Monzonítica Porfirítica

No geral, as rochas desta fácies apresentam-se com textura porfirítica, com 

fenocristais de plagioclásio e de feldspato alcalino centimétricos (2 a 3 cm) imersos 

em matriz allotriomórfica constituída por: quartzo, biotita, plagioclásio, ortoclásio e

hornblenda. Como minerais acessórios tem-se cristais de diopsídio, titanita, apatita, 

epídoto, minerais opacos e zircão. As análises modais destas rochas encontram-se 

listadas na tabela 4.

Tabela 4. Análise modal das rochas da Fácies Hornblenda Biotita Quartzo Monzonítica Porfirítica 

(%) 3A 12A 13 70A 79 80 192 193 195A 

Plagioclásio  
(%An) 

34,17 
(34) 

32,90 
(32) 

31,70 
(31) 

23,1 
(26) 

28,90 
(27) 

20,30 
(29) 

25,87 
(29) 

34,10 
(35) 

24,49 
(28) 

Feldspato Alcalino 20,10 25,62 17,80 30,9 15,30 33,30 27,68 25,30 29,81 
Quartzo 19,69 14,40 19,60 13,00 24,00 14,50 15,14 13,80 14,75 
Biotita 14,37 14,37 15,40 15,90 20,50 22,00 16,14 17,30 16,90 
Hornblenda 6,65 9,04 12,10 14,60 8,00 7,60 12,43 7,80 10,84 
Diopsídio 0,20 0,00 0,10 0,00 0,60 0,20 0,00 0,20 0,20 
Epídoto 4,22 2,51 2,60 2,00 2,40 1,70 1,94 1,00 2,81 
Titanita 0,60 0,70 0,50 0,30 0,30 0,30 0,80 0,50 0,20 
Apatita <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Zircão <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Minerais opacos <0,10 <0,10 0,10 0,20 <0,10 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 
Sericita <0,10 <0,10 0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

4.2.1 – Aspectos mineralógicos e texturais 

Ao microscópio as rochas exibem textura hipidiomórfica, notando-se o maior 

tamanho dos cristais de plagioclásio (3 a 9 mm) e feldspato alcalino (3,5 a 6,5 mm) 

em relação ao quartzo e minerais máficos (1 a 3 mm). As texturas observadas são 

ígneas, não havendo evidências significativas de recristalização dos minerais ou de 

deformação intensa (Fotomicrografia 1). 

Plagioclásio 

O oligoclásio ou andesina é o mineral dominante, correspondendo entre 

20,3% e 34,1% do volume da rocha e ocorre de duas maneiras, como megacristais 

de até 9,0 mm, essencialmente euédricos, e como cristais menores, subédricos e 

anédricos na matriz, e seus tamanhos não ultrapassam 1,0 mm. 

Os cristais frequentemente apresentam-se geminados segundo as leis 

Albita, Albita-Carlsbad e, de forma subordinada, segundo às leis Albita-Periclina. Os 
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contatos deles variam desde retos a reentrantes (quando pertencentes à matriz) e, 

nos cristais maiores podem ser curvilíneos, retos, e raramente, microfraturados. 

Nota-se um zoneamento composicional múltiplo e paralelo às faces 

cristalinas, principalmente nos fenocristais (Fotomicrografia 2). Além desta textura, 

observa-se também, em alguns dos cristais, texturas anti-pertítica e mirmequítica. 

Apresentam inclusões de biotita, hornblenda verde, titanita, apatita, zircão e 

epídoto, em cristais sempre menores que 0,20 mm. Alteram-se para sericita, 

epídoto, por vezes carbonato e mais raramente argilominerais. 

Feldspato Alcalino 

Ele é representado, essencialmente, por fenocristais de microclina. Esses 

cristais são euédricos a subédricos e mais raramente anédricos, sendo esses 

últimos os cristais que se limitam à matriz. A granulação não ultrapassa 6,50 mm (no 

caso dos fenocristais), já os cristais da matriz possuem tamanhos variando de 0,20 

mm a 080 mm. 

Exibem geminação segundo à Lei de Albita-Periclina e, nos cristais 

subédricos observa-se vestígios de geminação segundo à Lei Carlsbad. A presença 

destes dois tipos de geminação nos cristais de feldspato alcalino indicam a inversão 

polimórfica do ortoclásio (monoclínico) para microclina (triclínico) durante o 

resfriamento das rochas (Fotomicrografia 3A). 

Esses cristais apresentam, com frequência, texturas poiquilítica e pertítica. 

Neste caso, as pertitas possuem geometrias variadas nos tipos flâmulas e 

sigmoides. Nos contatos entre os cristais de feldspato alcalino e os cristais de 

plagioclásio desenvolve-se mirmequitas, sendo possível observar ainda, inclusões 

com forma de gotas ou vermículas de quartzo em feldspato alcalino, formando um 

intercrescimento granofírico. 

Quartzo 

Os cristais de quartzo perfazem cerca de 14,40 a 24,00% do volume da 

rocha. Ele ocorre como raros fenocristais, cuja granulação não ultrapassa 1,50 mm 

e, na matriz, os cristais são sempre menores que 0,30 mm. Eles possuem forma 

anédrica e a extinção é, essencialmente, ondulante. 
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Fotomicrografia 1. Imagem microscópica de texturas usualmente encontradas na Fácies Hornblenda 
Biotita Quartzo Monzonítica Porfirítica do Maciço Glória Norte. Essa imagem mostra textura 
hipidiomórfica, com fenocristais de feldspato alcalino, e cristais de plagioclásio, quartzo, hornblenda e 
biotita que compõem a matriz. 
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Fotomicrografia 2. Imagem de um fenocristal de plagioclásio exibindo zoneamento múltiplo em rocha 
da Fácies Hornblenda Biotita Monzonítica Porfirítica. Nota-se a geometria das zonas com 
composições distintas e que preservam com perfeição o contorno das faces cristalinas, 
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Os contatos dos cristais de quartzo com os outros minerais da rocha são 

curvos, mas com geometria variável, existindo contatos ameboides, curvilíneos e 

suturados. O quartzo representa uma fase tardia de cristalização evidenciada por 

sua forma anédrica (Fotomicrografia 3B) entre os cristais de feldspato alcalino e 

plagioclásio. Inclui normalmente cristais de biotita, hornblenda verde, apatita e 

titanita, com tamanhos que não ultrapassam 0,20 mm. 

Biotita 

A biotita é o máfico dominante nessas rochas, 14,3% a 20,5% em volume. 

Apresenta-se com cor castanho avermelhado, com pleocroísmo variando de marrom 

claro a marrom escuro. Ela ocorre euédrica a subédrica, dispondo-se de forma 

aleatória, possuindo dimensões médias em torno de 1,50 mm. Evidenciou-se uma 

associação íntima deste mineral com cristais de anfibólio. Em alguns casos é clara a 

formação de cristais de biotita por reações que envolvem cristais de hornblenda 

(Fotomicrografia 3C). Outra associação comum é o aparecimento de cristais de 

titanita distribuídos nas bordas e no interior dos cristais de biotita, neste caso é 

condicionado ou orientam-se segundo os planos de clivagem.  

Hornblenda 

Apresenta-se com cor verde, com pleocroísmo variando de verde escuro a 

verde claro. Ela ocorre anédrica a euédrica, com granulação fina, ou seja, cristais 

não maiores que 2,00 mm. Perfaz cerca de 6,6% a 12,4% do volume da rocha. 

Em algumas regiões das lâminas, essa fase mineral dispõe-se em 

aglomerados com até 3,00 mm de comprimento, juntamente com cristais de biotita e 

diopsídio. Associa-se à biotita, apresentando evidência de reação com o magma, 

sendo substituída parcialmente pela biotita (Fotomicrografia 3C). Em alguns cristais 

notou-se uma variação em tons de verde, do centro para a borda, indo de verde 

escuro a verde claro, respectivamente, sugerindo uma diferença na composição 

desses cristais (Fotomicrografia 3D). 



Petrologia e Geocronologia do Maciço Glória Norte, Faixa de Dobramentos Sergipana                                                 Lisboa V.A.C 

41 

 

 

Fotomicrografia 3. Texturas observadas em rochas da Fácies Porfirítica. Cristal de feldspato alcalino 
exibindo geminações segundo as leis Carlsbad e Albita-Periclina. A presença do dois tipos de 
geminação nesses cristais evidência a inversão polimórfica devido à diminuição da temperatura. É 
possível notar ainda a presença da textura pertítica [A]. Cristais de quartzo (qz) na matriz mostrando 
contatos irregulares e/ou reentrantes nos aglomerados de cristais de quartzo [B]. Relação de 
intercrescimento entre cristais de hornblenda (hbl) e biotita (bt) [C]. Anfibólio incolor (tremolita?) na 
extremidade de cristal de hornblenda [D]. Cristal de diopsídio (di) com limites irregulares. Seção basal 
do diopsídio (parte de baixo da foto) também apresentando bordas arredondadas [E]. Cristal de 
epídoto (ep) mostrando faces irregulares e/ou corridas [F]. Cristais de epídoto e sericita (ser) oriundos 
da alteração do plagioclásio [G]. Cristal euédrico de titanita (ttn) envolto por aglomerados de minerais 
opacos (opq) de granulação muito fina [H]. 
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Diopsídio 

É um mineral acessório ( 0,60 % do volume). Ele exibe coloração verde 

claro, forma anédrica, granulação de 0,40 mm a 1,50 mm, com predomínio em torno 

de 0,80 mm. Apresenta limites de interface curvos de geometria variável 

(Fotomicrografia 3E). 

A ocorrência do diopsídio está, na maioria das vezes, relacionada com os 

cristais de hornblenda. Esses dois minerais formam uma massa irregular de 

coloração verde claro manteada por hornblenda. O contato dos dois minerais ocorre 

de forma gradual, e é comum nessa associação, o aparecimento de minerais opacos 

anédricos que estão presentes nos planos de clivagem do diopsídio. Nesses 

aglomerados também é possível observar raros cristais de biotita. 

Epídoto 

Corresponde à fase mineral acessória principal, com volume variando de

1,0% até 4,2%. Ele está presente como dois tipos distintos, a pistacita e a allanita, 

esta última ocorre de forma subordinada, em algumas rochas. 

A allanita ocorre com forma, predominantemente, subédrica. 

Frequentemente, apresenta-se metamitizada e com cristais que não ultrapassam 

0,85 mm. 

A pistacita ocorre em duas variedades texturais distintas: (a) cristais bem 

desenvolvidos com até 1,23 mm; (b) cristais gerados a partir da alteração do 

plagioclásio (epídoto secundário). Os primeiros ocorrem como cristais euédricos a 

subédricos, às vezes geminados, inclusos ou parcialmente circundados por cristais 

de biotita. Algumas vezes parte dos cristais de hornblenda e biotita, são encontradas 

inclusas no epídoto, sugerindo que estas fases formaram-se antes do epídoto.  

É constante observar cristais de epídoto mostrando faces irregulares 

corroídas (Fotomicrografia 3F), principalmente, em contato com os minerais félsicos, 

sugerindo reabsorção e interação com o magma. Além disso, o fato de texturas de 

exsolução do tipo mirmequitóide serem comuns nos cristais de epídoto, também 

indica esta interação. 

O segundo tipo cristal de epídoto é subédrico, e mostra uma associação 

íntima com o feldspato alcalino e com o plagioclásio. Geralmente eles ocorrem como 
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prismas inclusos nos cristais de feldspatos, e são relativamente pequenos se 

comparados com os cristais de epídoto descritos anteriormente. 

Epídoto ocorre também como cristais vermiculares inclusos em plagioclásio. 

Neste caso os eles possuem morfologia variável e os tamanhos não ultrapassam 

0,10 mm. Esses cristais estão intimamente relacionados com os cristais de 

plagioclásio, principalmente quando este possui indícios de alteração. Neste caso é 

comum a assembléia epídoto + carbonato + sericita (Fotomicrografia 3G). 

Titanita 

A titanita ocorre em três variedades texturais distintas que são: (a) cristais 

bem desenvolvidos com até 1,50 mm; (b) em coroas em torno dos minerais opacos; 

(c) em finos cristais, inclusos quase sempre na biotita. Os primeiros são geralmente 

euédricos, apresentam pleocroísmo em tons de marrom e ocorrem de forma 

aleatória na lâmina (Fotomicrografia 3H). O segundo tipo é pouco frequente, 

desenvolve-se sempre nos agregados máficos, onde se concentram os minerais 

opacos. As coroas de titanita costumam ser finas e suas espessuras não 

ultrapassam 0,20 mm. O terceiro tipo é o mais frequente, os cristais não ultrapassam 

0,15 mm de tamanho, podendo ter forma euédrica ou anédrica. Concentra-se nas 

bordas das lamelas da biotita, podendo ou não formar halos pleocróicos. 

Apatita 

Ocorre euédrica cujo comprimento dos prismas não ultrapassa 0,25 mm, e 

normalmente possui hábito acicular. Mostra-se frequentemente associada aos 

cristais de feldspato alcalino e menos comumente a biotita. 

Zircão 

O zircão ocorre prismático e com granulação não superior a 0,25 mm. É 

muito frequente como inclusão nas biotitas e em alguns cristais de feldspato alcalino.  

Minerais Opacos 

Apresentam-se como cristais cujos tamanhos variam de 0,01 mm a 0,20

mm, e com perfeição variável. 
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Sericita 

A mica branca ocorre como palhetas, possuindo granulação finíssima, menor 

que 0,08 mm. Ocorre associada aos feldspatos, principalmente, aos plagioclásios,

marcando, nestes, núcleos de zonação e/ou alteração (Fotomicrografia 3G). 

4.3 – Fácies Hornblenda Biotita Quartzo Monzonítica

As rochas desta fácies são equigranulares, possuem granulação que varia 

de média a fina, com matriz constituída por: plagioclásio (oligoclásio ou andesina),

feldspato alcalino, quartzo, biotita e hornblenda. Como acessórios ocorrem cristais 

de diopsídio, titanita, apatita, epídoto, minerais opacos e zircão. As análises modais 

destas rochas encontram-se representadas na tabela 5. 

Tabela 5. Análise modal das rochas da Fácies Hornblenda Biotita Quartzo Monzonítica. 

(%) 200 197 

Plagioclásio  
(%An) 

30,10 
(24) 

29,40 
(33) 

Feldspato Alcalino 30,20 30,20 
Quartzo 29,30 23,90 
Biotita 7,70 11,30 
Hornblenda 1,70 2,00 
Diopsídio 0,20 0,10 
Epídoto 0,60 2,20 
Titanita 0,20 0,80 
Apatita <0,10 0,10 
Zircão <0,10 <0,10 
Minerais opacos <0,10 <0,10 
Sericita <0,10 <0,10 

4.3.1 – Aspectos mineralógicos e texturais  

Ao microscópio, as rochas dessa fácies exibem textura hipidiomórfíca, a 

granulação dos cristais é menor em relação as rochas da fácies porfirítica. Nelas não 

foram identificadas evidências significativas de recristalização dos minerais ou de 

deformação intensa (Fotomicrografia 4). 

Feldspato alcalino (30,2%), plagioclásio (29,4% a 30,1%), quartzo (23,9% a 

29,3%), biotita (7,7% a 11,3%) e hornblenda (1,7% a 2,0%), constituem a 

mineralogia essencial destas rochas. Epídoto (0,6% a 2,2%), titanita (0,2% a 0,8%) e 

diopsídio (0,1% a 0,2%) constituem as principais fases acessórias.
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Fotomicrografia 4. Imagem representativa da textura da Fácies Hornblenda Biotita Quartzo Monzonítica do Maciço Glória Norte. Observa-se que essa rocha 
tem textura equigranular hipidiomórfica. 
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Plagioclásio 

Os cristais de oligoclásio (24% e 33% An) nestas rochas são idiomórficos a 

hipidiomórficos e normalmente estão geminados segundo as leis de Albita, Albita-

Carlsbad e Albita-Periclina. É recorrente a existência de um zoneamento 

composicional bem definido, além de texturas mirmequítica e antipertítica. 

A faixa de granulação destes cristais é variável, indo de 0,60 mm até 2,00 

mm, predominando indivíduos com cerca de 1,20 mm. Os contatos são, na maioria, 

retos com os demais minerais nas rochas. 

Alteram-se fracamente para epídoto e mica branca que, normalmente, se 

localizam em planos de fratura e clivagens. Inclui cristais de biotita, hornblenda, 

titanita e apatita. 

Feldspato Alcalino 

Este mineral é representado por cristais euédricos a subédricos, por vezes 

anédricos. Frequentemente apresentam geminação segundo as leis Albita-Periclina, 

bastante nítida, sendo pouco frequente a presença da geminação Carlsbad. Esta 

quando presente limita-se às zonas centrais dos cristais, sendo superimposta às

geminações Albita-Periclina. 

Os contatos são retos a levemente ondulados com as outras fases minerais 

presentes na rocha, principalmente as félsicas. A dimensão dos cristais não 

ultrapassa 1,20 mm. 

O seu aspecto é geralmente límpido, sendo pobre em pertitas, que quando 

presentes são finas e irregularmente distribuídas nos cristais. As inclusões mais 

frequentes são de biotita e hornblenda. 

Quartzo 

Ocorre como cristais anédricos, exibindo granulação inferior a 0,80 mm. 

Dispõe-se em agregados entre os cristais de feldspato alcalino e plagioclásio, 

assumindo disposição intersticial. Apresenta moderada extinção ondulante e raras 

fraturas. 
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Biotita 

Os cristais de biotita apresentam granulação média a fina, cor marrom, com 

pleocroísmo variando de marrom escuro a marrom claro. Em algumas regiões da 

lâmina, esses cristais formam agregados com até 3,5 mm de diâmetro, juntamente 

com os demais minerais máficos. 

Uma feição notável nos cristais de biotita destas rochas é a riqueza de 

inclusões de apatita e zircão, que produzem halos pleocróicos típicos, e, 

principalmente, titanita. Finos cristais de minerais opacos também são comuns ao 

longo das clivagens. 

A associação biotita + hornblenda + diopsídio + minerais opacos também 

merece destaque, onde a biotita, geralmente aparece substituindo a hornblenda. É 

pouco frequente observar alteração nos cristais de biotita, sendo muito limitada a 

formação de clorita. 

Hornblenda 

Este mineral é de coloração verde intensa, com pleocroísmo variando de 

verde escuro a verde claro. Os cristais são euédricos e subédricos. A granulação 

situa-se em torno de 1,50 mm. 

É comum associar-se com a biotita e com o diopsídio, formando agregados 

em porções restritas da lâmina. Os contatos com as fases máficas varia de 

curvilíneos a irregulares, já em contatos com as fases félsicas os limites de interface 

geralmente ganham uma geometria mais retilínea. 

Diopsídio 

Ocorre como cristais anédricos, com cor verde e pleocroísmo em tons de 

verde claro. O tamanho dos cristais varia de 0,2 mm até 0,8 mm. 

Em algumas regiões da lâmina esse mineral forma agregados com os 

demais minerais máficos. É comum observar nos cristais embainhamentos ou 

corrosões, ou ainda, a presença de vermículas de quartzo (textura mirmequitóide).

Estas feições são indicativas de interação deste mineral com o magma. 

 Epídoto 

Duas variedades texturais de epídoto são observadas: (a) epídoto primário e 

(b) secundário. O primeiro, geralmente apresenta-se bastante alterado, com muitas 
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vermículas de quartzo, e o segundo, ocorre muito associado aos feldspatos e tem 

sua distribuição restrita na rocha. 

Titanita 

A titanita ocorre como cristais predominantemente euédricos. A sua cor é 

marrom, com pleocroísmo variando de marrom avermelhado a marrom claro. A 

granulação dos cristais não ultrapassa 2,00 mm. Em alguns casos nota-se que as 

bordas dos cristais estão corroídas, podendo indicar um desequilíbrio com o magma 

residual. A titanita mostra-se frequentemente associada com a biotita.

Demais Minerais Acessórios 

A apatita, zircão, minerais opacos são os acessórios menos abundantes. A 

apatita e o zircão ocorrem como cristais euédricos, mostram-se associados aos 

cristais de feldspato alcalino e oligoclásio, além da biotita.  

Os minerais opacos ocorrem como cristais anédricos, cuja granulação não 

ultrapassa 0,05 mm, ocorrendo associado à biotita, hornblenda e ao diopsídio. 

Já a sericita ocorre como palhetas, possuindo granulação finíssima, menor 

que 0,05 mm. Ela está associada a desestabilização dos feldspatos, principalmente, 

do plagioclásio. 

4.4 – Diques Leucocráticos 

As rochas desta fácies são as menos expressivas no maciço, ocorrendo sob 

a forma de diques. Em geral possuem coloração esbranquiçada, granulação fina a 

média, anisotrópica, com mineralogia máfica constituída, principalmente, por biotita. 

As análises modais destas rochas encontram-se representadas na tabela 6. 

4.4.1 – Aspectos mineralógicos e texturais  

Após a análise petrográfica percebeu-se que as rochas desta fácies 

apresentam textura granular allotriomórfica. A granulação dos cristais não ultrapassa 

2,0 mm. Uma lâmina desta rocha foi estudada, nesta foi possível notar uma 

orientação dos minerais planares (muscovita e biotita; Fotomicrografia 5). 
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Tabela 6. Análise modal de dique de granito que ocorre no Maciço Glória Norte. 

(%) 78 

Oligoclásio 
(%An) 

30,30 
(22) 

Feldspato Alcalino 22,20 
Quartzo 37,60 
Biotita 0,20 
Muscovita 8,90 
Hornblenda - 
Diopsídio - 
Epídoto 0,80 
Titanita <0,10 
Apatita <0,10 
Zircão <0,10 
Minerais opacos <0,10 

Oligoclásio 

Apresenta-se com granulação variando de 0,25 a 2,20 mm, com predomínio 

expressivo em torno de 1,30 mm, possuindo morfologia predominantemente 

euédrica. 

É frequente apresentarem-se geminados segundo as leis Albita e Albita-

Carlsbad. Os seus contatos variam desde retos a curvilíneos, principalmente quando 

em contato com o feldspato alcalino. 

Apresentam inclusões de mica branca, epídoto, quartzo, apatita e raros 

cristais de zircão, em cristais sempre menores que 0,50 mm. Alteram-se para mica 

branca, epídoto, carbonato e mais raramente argilominerais. 

Feldspato Alcalino 

O feldspato potássico é a microclina. Ocorre em grãos anédricos e mais 

raramente subédricos, com granulação média, cujo tamanho dos cristais não 

ultrapassa 2,5 mm. Exibe geminação segundo as leis Albita-Periclina 

essencialmente, ocorrendo ocasionalmente indivíduos geminados segundo a Lei 

Carlsbad. 

Os limites de interface são predominantemente curvos, principalmente com o 

plagioclásio. Frequentemente apresentam zoneamento oscilatório e inclusões de 

pequenos cristais de apatita alongados, biotita e hornblenda euédrica, titanita e 

epídoto vermiforme são comuns. 
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Fotomicrografia 5. Textura representativa para a Fácies Diques Leucocráticos. Nota-se uma textura allotriomórfica, granulação fina a média, além de um leve 
anisotropismo definido pelas micas.
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Quartzo 

Ocorre de forma anédrica, exibindo granulação de 0,07 a 1,12 mm, com 

predomínio em torno de 0,75 mm. Exibe limites de interface curvos de geometria 

variável, sendo irregulares a interpenetrantes na interface com o feldspato alcalino e 

plagioclásio. 

Esta fase mineral dispõe-se em agregados monominerálicos descontínuos, 

por vezes centimétricos. E algumas vezes observam-se cristais anédricos em 

mirmequita, ou ainda sob a forma de vermículas nas fases máficas (mirmequitóide). 

Muscovita 

Apresenta-se como cristais subédricos, com granulação variando de 0,20 a 

2,25 mm, predominando cristais com granulação fina. Eles mostram-se orientados 

segundo uma direção preferencial definindo o anisotropismo da rocha. Exibem 

limites de interface irregulares com as demais fases minerais. Inclui cristais de 

quartzo vermiculares, feldspato alcalino, plagioclásio e epídoto. 

Epídoto 

Ocorre como cristais em sua maioria anédricos, havendo também 

pouquíssimos subédricos. A coloração é verde amarelado e apresenta um leve 

pleocroísmo do verde amarelado para o incolor. O tamanho dos cristais varia entre 

0,05 mm e 0,72 mm, predominando os cristais com 0,1 mm. Quanto aos contatos, 

estes se mostram irregulares em sua maioria, particularmente reentrantes com 

muscovita. Os cristais de pistacita não apresentam inclusões. 

Demais Minerais Acessórios 

Os minerais acessórios são a biotita, apatita, zircão e os minerais opacos. 

A biotita ocorre como lamelas bem formadas, com granulação fina a média, 

sempre com cristais menores que 1,00 mm. Exibem pleocroísmo variando de 

marrom escuro a marrom claro. É frequente apresentarem minerais opacos 

dispostos segundo à direção dos planos de clivagem dos cristais, bem como a 

associação com cristais de titanita, principalmente na borda das lamelas. Outra 

feição recorrente nessas rochas é a associação com a hornblenda. 
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A apatita e o zircão ocorrem como cristais euédricos, com granulação em 

torno de 0,03 mm, mostrando-se associados aos cristais de feldspato alcalino, 

plagioclásio e biotita. Já os minerais opacos ocorrem como cristais anédricos, cuja 

granulação não ultrapassa 0,05 mm, ocorrendo associados aos cristais de biotita e 

hornblenda. 

4.5 – Enclaves Máficos Microgranulares 

4.5.1 – Aspectos mineralógicos e texturais  

O estudo modal permitiu identificar que os enclaves tem composições de 

monzonito a álcali-feldspato sienito (Fig. 8). Eles exibem granulação fina, textura 

equigranular e coloração verde escuro a preta (Fotomicrografia 6). Alguns deles 

mostram feições de interação entre líquidos como, por exemplo, cristais de apatitas 

aciculares e de anfibólios alongados. 

A mineralogia essencial é composta por hornblenda, biotita, plagioclásio, 

feldspato alcalino e diopsídio (ocorre também como acessório), e como minerais 

acessórios epídoto, titanita, apatita, zircão e minerais opacos. 

Foi possível identificar no interior dos enclaves variação em sua granulação, 

uma textura mais fina na borda, onde há uma predominância de hornblenda e biotita. 

Em direção ao centro, alguns deles apresentam um aumento na granulação, bem 

como o aparecimento de aglomerados de minerais máficos, principalmente, de 

cristais de biotita, hornblenda e diopsídio. As análises modais destas rochas 

encontram-se representadas na tabela 7. 

Plagioclásio 

Os cristais de plagioclásio variam de composição desde oligoclásio (25% An) 

a andesina (34 – 40% An) e perfazem entre 1,50 e 11,50 do volume nas rochas 

estudadas. 

A granulação varia de 0,40 mm até 1,50 mm, com predomínio expressivo de 

cristais em torno de 1,00 mm. A morfologia dos cristais varia de subédrica a 

anédrica, com predomínio de indivíduos anédricos. 

Nota-se que os cristais apresentarem-se geminados segundo as leis de 

Albita e Albita-Carlsbad e o seus contatos variam desde irregulares, neste caso 
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exibindo uma morfologia curvilínea, a retos, principalmente com a biotita. Além disso, 

alguns dos cristais possuem um zoneamento composicional bastante pronunciado, e 

apresentam texturas mirmequítica e antipertítica (Fotomicrografia 7A). 

Inclui cristais anédricos de hornblenda, além de cristais euédricos de biotita 

e apatita, não maiores que 0,50 mm. 

Feldspato Alcalino 

O feldspato potássico é essencialmente a microclina. Representa entre 

12,6% e 48,6% do volume da rocha. Ele ocorre anédrico, cuja granulação não 

ultrapassa 2,00 mm. 

Vários destes cristais mostram-se geminados segundo as leis Albita-

Periclina. Os limites de interface são irregulares, por vezes reentrantes, 

principalmente com o diopsídio. Além disso, foram observados cristais com 

zoneamento composicional múltiplo e ricos em lamelas de exsolução de albita, 

exibindo intercrescimento pertítico (Fotomicrografia 7B). 

É frequente observar nos cristais de feldspato alcalino inclusões de biotita e 

hornblenda, estas preferencialmente anédricas, e inclusões de cristais euédricos e 

aciculares de apatita. 

Biotita 

Este mineral exibe cor marrom, com pleocroísmo variando de marrom 

escuro a marrom claro. Ocorre em duas variedades texturais: (a) cristais euédricos, 

cuja granulação varia de 0,2 a 0,6 mm; e (b) cristais subédricos, cujo tamanho dos 

cristais é sempre maior que 0,6 mm, não ultrapassando 1,25 mm de tamanho. 

Os cristais de biotita ocorrem, predominantemente, orientadas segundo a 

direção do fluxo magmático (Fotomicrografia 6) e perfazem até 32,10% do volume 

da rocha. Os limites de interface da biotita são irregulares com a hornblenda, biotita, 

e epídoto. Aliás, percebe-se uma íntima associação entre a biotita, a hornblenda e a 

titanita (Fotomicrografia 7C). 

A biotita inclui cristais de minerais opacos, menores que 0,05 mm 

essencialmente concentrados nos planos de clivagens, cristais de quartzo anédrico 

ou vermicular, este sendo interpretado como intercrescimento do tipo mirmequitóide. 
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Tabela 7. Análise modal representativas dos enclaves máficos microgranulares  que ocorrem no 
Maciço Glória Norte. 

(%) 3B 12B1 12B4 

Plagioclásio 
(%An) 

11,10 
(34) 

1,50 
(40) 

11,50 
(25) 

Feldspato Alcalino 12,60 17,50 48,60 
Biotita 28,00 23,50 32,10 
Hornblenda 43,60 53,50 1,80 
Diopsídio <0,10 2,80 <0,10 
Epídoto 3,30 1,00 6,00 
Titanita 1,40 0,20 <0,10 
Apatita <0,10 <0,10 <0,10 
Zircão <0,10 <0,10 <0,10 
Minerais opacos <0,10 <0,10 <0,10 

 

Hornblenda 

A hornblenda é na maior parte subédrica, existindo indivíduos anédricos 

chegando até 53,50% do volume. O pleocroísmo varia de verde escuro a verde 

amarelado, com cristais sempre menores que 1,50 mm. 

Observa-se a presença de geminação em alguns indivíduos. Além de 

indícios de alteração em alguns cristais, neste caso ocorre a formação de um 

anfibólio incolor na periferia dos cristais (Fotomicrografia 7C). 

Diopsídio 

O diopsídio ocorre nessas rochas como mineral varietal, acessório, e seu 

volume varia de 0,10 a 2,80%. Exibe coloração verde claro a algo rosado. 

A morfologia dos cristais é, essencialmente, anédrica, ocorrendo cristais 

subédricos. É comum observar cristais com faces corroídas e vermículas de quartzo 

(Fotomicrografia 7D). A granulação dos indivíduos não ultrapassa 1,60 mm.  

Percebe-se uma associação íntima deste mineral com a hornblenda, em 

algumas regiões da lâmina, formando uma massa  anédrica de coloração verde clara 

manteada por hornblenda. O contato entre esses dois minerais ocorre de forma 

gradual, e é comum nessa associação, a geração de minerais opacos anédricos 

dispostos ao longo dos planos de clivagem do diopsídio. 
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Fotomicrografia 6. Textura representativa observada nos enclaves máficos microgranulares do Maciço Glória Norte. Ela evidencia a presença de textura 
equigranular fina a média a levemente porfirítica, além disso percebe-se uma orientação magmática bem definida pelos cristais de biotita.
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Epídoto 

O epídoto ocorre como mineral varietal e acessório nessas rochas. Está 

presente em duas variedades texturais: (a) cristais euédricos a subédricos com 

granulação sempre maior que 0,60 mm, podendo chegar até 1,80 mm de tamanho; e 

(b) cristais anédricos, dispostos em aglomerados com até 2,00 mm de tamanho. Em 

ambos os casos percebe-se nesses cristais a presença de faces corroídas. 

É frequente observar vermiculas de quartzo, constituindo o intercrescimento 

mirmequitoide (Fotomicrografia 7E). Inclui cristais de biotita subédricos, além de 

hornblenda, titanita e minerais opacos anédricos e com tamanho sempre inferior a 

0,20 mm. 

Titanita 

A titanita ocorre como mineral varietal e acessório nessas rochas, chegando 

a 1,40% do volume das rochas estudadas. Apresenta-se com morfologia variando de 

euédrico a anédrico, granulação média a fina, frequentemente em agregados 

granulares, tendo como núcleo um cristal de mineral opaco, e mais raramente, 

biotita. Nos cristais que apresentam granulação média, é comum observar faces 

corroídas (Fotomicrografia 7F). 

Demais Minerais Acessórios 

A apatita, o zircão e os minerais opacos também são acessórios. A apatita 

apresenta uma razão comprimento/largura em torno de 10 vezes (Fotomicrografia 

7G), guardando inclusões de minerais opacos. A apatita e o zircão estão 

frequentemente associados à biotita, feldspato alcalino e plagioclásio, ao passo que, 

os minerais opacos ocorrem associados à hornblenda e ao diopsídio. 

4.6 – Enclaves Ultramáficos (Cumulatos)

O estudo petrográfico permitiu observar que estes enclaves apresentam 

estrutura maciça e textura cumulática, equigranular, granulação fina. Foi possível 

identificar, com base no mineral predominante, dois grupos de cumulatos: os 

Flogopita Diopsídio Cumulato e o Flogopita Tremolita Cumulato. 
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Conforme pode ser observado na tabela 8, as duas famílias apresentam 

flogopita variando de 26% a 35% do volume da rocha. A única fase mineral félsica 

presente nessas rochas é o quartzo, com percentuais que não ultrapassam 3% do 

volume da rocha. 

4.6.1 –Flogopita Diopsídio Cumulato 

Apresenta estrutura maciça e textura cumulática, equigranular, granulação 

fina, cujos cristais maiores não ultrapassam 1,10 mm de tamanho (Fotomicrografia 

8). O diopsídio é a principal fase cumulus, com flogopita, anfibólio e quartzo 

subordinados, além destas também se fazem presentes fases cristais de minerais 

opacos e apatita em porções bastante restritas e subordinadas às outras fases 

minerais, principalmente à mica. São classificados como Flogopita Diopsídio 

Cumulato. 

Diopsídio 

Exibe coloração verde claro, com pleocroísmo de verde a algo rosado. Os 

cristais são essencialmente subédricos, mostrando variação na granulação, com 

indivíduos de 0,20 mm até 1,00 mm, dominando cristais com 0,7 mm. Os seus 

contatos, geralmente, são irregulares com os cristais de flogopita e com os de 

tremolita. 

Nota-se geminação e zoneamentos composicionais, além de vermículas de 

quartzo. A associação com a flogopita e com o anfibólio é uma feição bastante 

recorrente nessas rochas. Neste caso, o que se observa é uma relação de 

sobrecrescimento nestes sobre o diopsídio. 

Tabela 8. Análise modal dos enclaves ultramáficos que ocorrem no Maciço Glória Norte. 

(%) 3D 77J 

Quartzo 1,30 3,00 
Flogopita 35,10 26,00 
Tremolita 63,00 0,40 
Diopsídio - 70,60 
Apatita - <0,10 
Carbonato 0,40 - 
Minerais Opacos 0,20 <0,10 
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Fotomicrografia 7. Imagens de texturas representativas dos MME. Textura antipertítica em 
plagioclásio [A]; Intercrescimento gráfico em microclina (mc), neste caso os cristais de quartzo 
aparecem como gotículas no feldspato alcalino [B]. Crescimento de cristais de biotita (bt) sobre os de 
hornblenda (hbl) [C]. Cristal euédrico de diopsídio (di) com vermículas de quartzo, textura 
mirmequitóide [D]. Cristal euédrico de epídoto (ep), apresentando vermículas de quartzo. Pode-se 
perceber, ainda, inclusão de um cristal de biotita (bt), aliás, estes mostram uma orientação 
preferencial [E]. Cristal euédrico de titanita (ttn) com as bordas reabsorvidas [F]. Cristais euédricos de 
apatita (ap) com hábito acicular, mostrando uma orientação preferencial N/S (na foto). Pode-se 
observar, também, alteração de um cristal de diopsídio (di), resultando na formação de biotita (bt). 
Além destes, ainda aprecem cristais subédricos de hornblenda (hbl) [G]. Cristais euédricos de apatita 
(ap) orientados preferencialmente, segundo à direção NE/SW (na foto), assim como os cristais de 
biotita (bt) [H]. 
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Flogopita 

Apresenta coloração marrom claro, com pleocroísmo variando em tons de 

marrom. Ocorre como cristais euédricos a anédricos, predominando os euédricos. 

Mostra variação na granulação, com indivíduos de 0,16 mm até 0,7 mm, dominando 

aqueles cristais com 0,4 mm. Os contatos são irregulares com o diopsídio e a

tremolita. 

Alguns dos cristais se dispõem em aglomerados com hornblenda e

diopsídio. Nesse caso também nota-se a presença de minerais opacos, 

principalmente nos planos de clivagem e na interface do diopsídio com os demais. 

Tremolita 

Exibe cor verde claro e o pleocroísmo que varia do verde claro a um verde 

pálido. Ocorre como cristais subédricos a anédricos. Mostra variação na granulação, 

com indivíduos de 0,08 mm até 0,5 mm, dominando os indivíduos com 0,3 mm. Os 

contatos são irregulares com diopsídio e flogopita. Alguns cristais se dispõem em 

aglomerados com flogopita e diopsídio. 

Quartzo 

Apresenta-se como cristais anédricos com dimensões entre 0,12 e 0,80 mm, 

extinção ondulatória setorizada. Os contatos são curvos com as demais fases 

máficas. Eles podem ocorrer em agregados monominerálicos, como cristais 

individuais, ou ainda, como vermículas de pequenas dimensões (<0,20 mm), neste 

caso, usualmente associados aos minerais ferromagnesianos. 

Minerais Opacos 

Ocorrem como cristais anédricos, com variação na granulação de 0,02 mm 

até 0,16 mm, dominando os indivíduos com 0,10 mm. Os contatos são retos com 

flogopita e irregulares com hornblenda e diopsídio. 

Apatita 

Ocorre como cristais euédricos, com variação na granulação de 0,008 mm 

até 0,06 mm, dominando os indivíduos com 0,03 mm. A ocorrência está associada 

aos cristais de flogopita. 



Petrologia e Geocronologia do Maciço Glória Norte, Faixa de Dobramentos Sergipana                                                 Lisboa V.A.C 

60 

 

4.6.2 – Flogopita Tremolita Cumulato 

Apresenta estrutura maciça e textura cumulática, inequigranular, granulação 

fina a grossa (predomínio de granulação média), com cristais maiores de tremolita,

com dimensões de até 1,25 mm. Quando presente, a única fase félsica encontrada é 

o quartzo. A hornblenda é a principal fase cumulus, com flogopita subordinada, além 

destas também se fazem presentes cristais de carbonato, minerais opacos e apatita 

em porções bastante restritas. 

Tremolita 

Ocorre como cristais com morfologia variando de subédrica a anédrica. A 

coloração dos indivíduos é verde, com pleocroísmo variando de verde escuro a 

verde claro, a granulação dos cristais não ultrapassa 2,10 mm de tamanho. O

contato dos cristais se dá de forma reta, por vezes reentrante, com a biotita, com os 

outros cristais de tremolita. 

É frequente observar nessas rochas, cristais de hornblenda alterando-se 

para a tremolita. Alguns cristais encontram-se geminados. Inclui cristais anédricos de 

flogopita. A associação tremolita + flogopita + minerais opacos é bastante comum na 

rocha. 

Por vezes percebe-se fraturas nos cristais, estas geralmente estão 

preenchidas por óxidos de ferro. As fraturas também são comuns nos contatos entre 

os cristais. 

Em alguns indivíduos é possível observar uma variação no tom de verde. 

Neste caso, a parte central apresenta um tom de verde mais escuro, em relação à 

borda, onde observa-se um tom mais claro da cor verde. 

Flogopita 

Ocorre como cristais subédrico a anédrico, com tamanho sempre menor que 

2,50 mm, O pleocroísmo varia de marrom claro a marrom escuro. Os limites de 

interface são irregulares a ameboide com a tremolita. 

A associação da flogopita com a tremolita é uma feição recorrente na lâmina.

Muitas vezes a flogopita localiza-se no interior dos prismas de tremolita. 

Inclui cristais anédricos e/ou aglomerados de minerais opacos sempre 

inferiores a 0,20 mm de tamanho. 
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Fotomicrografia 8. Textura do Flogopita Diopsidio Cumulato, onde se observa a granulação fina, tendo cristais de  quartzo intersticial. 
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Quartzo 

Apresenta-se como cristais anédricos, com dimensões sempre 

menores que 0,20 mm. Está distribuído nos interstícios das fases cumuláticas 

(hornblenda e flogopita). Os contatos são curvos com as demais fases máficas. 

Carbonato 

Ocorre como cristais anédricos com dimensões sempre menores que 

0,60 mm. Representa uma fase intercumulus. 

Minerais Opacos 

Apresentam-se como cristais individuais ou aglomerados de cristais, 

cujo tamanho não ultrapassa 0,50 mm de tamanho. Ocorre intimamente 

associado à hornblenda e à flogopita. Em ambos os casos situam-se no interior 

dos prismas e/ou lamelas, preenchendo os planos de clivagem, outras vezes 

contornam as bordas dos cristais. 

4.7 – Minettes 

4.7.1 – Aspectos mineralógicos e texturais  

Estes enclaves possuem granulação fina, com fenocristais 

centimétricos (+ 5 cm) de biotita. Além da biotita, os feldspatos também 

ocorrem como fenocristais. A matriz é composta por diopsídio, hornblenda, 

biotita, andesina (34% - 45% An), e como minerais acessórios tem-se a titanita, 

epídoto, apatita, minerais opacos e zircão (Fotomicrografia 9). Os minettes 

possuem uma composição sienítica (Fig. 8). As análises modais destas rochas 

encontram-se representadas na tabela 9. 

Feldspato Alcalino 

O feldspato alcalino é essencialmente a microclina. Ocorre como 

cristais anédricos e, mais raramente, subédricos, com granulação média. Os 

cristais são sempre maiores que 0,85 mm. 
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Tabela 9. Análise modal dos minettes que ocorrem no Maciço Glória Norte.  

(%) 3C 77C 77E 77I 

Andesina  
(%An) 

10,40 
(45) 

9,40 
(42) 

4,60 
(45) 

9,10 
(43) 

Feldspato Alcalino 22,60 31,10 24,00 30,00 
Quartzo 8,50 8,30 2,40 6,00 
Biotita 37,20 29,40 40,00 25,00 
Hornblenda 2,90 4,60 4,60 4,00 
Diopsídio 17,30 16,60 22,10 25,00 
Epídoto 0,30 0,30 0,20 0,30 
Titanita 0,50 0,60 0,40 0,60 
Apatita 0,10 0,20 1,30 0,20 
Zircão <0,10 0,10 <0,10 <0,10 
Minerais opacos 0,20 <0,10 0,40 <0,10 

Exibe geminação segundo as leis Albita-Periclina e Carlsbad, essa

última, em menor quantidade. É frequente apresentar-se pertítico 

(Fotomicrografia 10A) e com textura gráfica (Fotomicrografia 10B), além de 

extinção ondulante concêntrica ou setorizada. 

Os limites de interface são predominantemente irregulares. Com os 

cristais de quartzo, biotita e hornblenda observa-se contatos reentrantes, ao 

passo que com a biotita estes são, principalmente, retos. Inclui cristais 

euédricos de apatita, biotita subédrica, além de cristais anédricos de diopsídio 

e hornblenda. 

Andesina 

Apresenta-se com granulação variando de 0,40 a 1,80 mm, com 

predomínio expressivo em torno de 0,80 mm. A morfologia dos cristais é 

essencialmente anédrica. 

Encontram-se geminados segundo as leis Albita e Albita-Carlsbad, 

exibem uma fraca extinção ondulante. Os contatos apresentam-se irregulares 

com as demais fases minerais. Inclui cristais euédricos de apatita, biotita, 

diopsídio e hornblenda anédricos. 

Biotita 

As características peculiares desta fase mineral permitem distribui-la 

em duas famílias, distintas quanto à granulação: cristais maiores, com tamanho 

variando de 1 mm até 4,2 mm, e cristais menores, cuja granulação varia de 0,2 

mm até 0,8 mm (Fotomicrografia 10C). 
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Cristais Maiores: são subédricos, o pleocroísmo varia de amarelo a 

marrom escuro. Mostram contatos irregulares com a maioria dos minerais da 

rocha. Incluem cristais anédricos de hornblenda não maiores que 0,45 mm, 

cristais anédricos de titanita com 0,4 mm de tamanho. Notou-se que os 

minerais opacos preenchem as clivagens da biotita. 

Cristais Menores: Mostram-se subédricos, com pleocroísmo variando 

de amarelo a marrom escuro. Fazem contatos irregulares com a maioria dos 

minerais da rocha, ocasionalmente, observa-se contatos retos com o 

plagioclásio. Incluiem cristais anédricos de minerais opacos com 0,4 mm de 

tamanho, cristais anédricos de titanita medindo 0,2 mm, cristais anédricos de 

diopsídio menores que 0,2 mm, cristais euédricos de apatita não superiores 

que 0,2 mm. 

Hornblenda 

Este mineral é anédrico e exibe cor verde escuro, com pleocroísmo 

variando de verde escuro a verde claro. A granulação varia de 0,20 a 0,70 mm, 

com predomínio de indivíduos com 0,40 mm. 

Em regiões da lâmina, juntamente com a biotita, o diopsídio e minerais 

opacos, este em menor quantidade, formam aglomerados de minerais com até 

3,00 mm de tamanho (Fotomicrografia 10D). Neste caso, os contatos entre as 

fases apresentam morfologia variável, desde retos a reentrantes. 

É frequente observar a associação do anfibólio com a biotita, 

apresentando evidência de reação com o magma, sendo substituído 

parcialmente pela mica (Fotomicrografia 10C). Quando a associação é com o 

diopsídio e com os minerais opacos, percebe-se que estes aparecem 

preenchendo os planos de clivagens da hornblenda. 

Diopsídio 

Ocorre como cristais euédrico a subédrico, com granulação variando 

de 0,60 a 2,10 mm, predominando indivíduos com 1,20 mm de tamanho. Os 

contatos são sempre irregulares com as demais fases minerais. É frequente 

notar-se  cristais  mostrando  um  zoneamento  composicional  bem  definido 
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Fotomicrografia 9. Imagem representativa da textura, com fenocristais de biotita, observada nos minettes do Maciço Glória Norte.  Percebe-se 
uma orientação bem definida pelos cristais menores de biotita. 
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(Fotomicrografia 10E), bem como, uma espécie de capa de alteração nos 

cristais. 

Inclui cristais anédricos de hornblenda e minerais opacos, estes muitas 

vezes, restritos aos planos de clivagem ou preenchendo alguma fratura. Biotita 

subédrica e zircões euédricos também são observados como inclusões no 

piroxênio. 

Titanita 

Apresenta coloração castanha algo avermelhada, morfologia variando 

de euédricos a anédricos, com cristais sempre menores que 1,10 mm. 

O modo de ocorrência se dá de duas formas, a primeira e mais 

frequente, corresponde a agregados granulares, tendo como núcleo minerais 

opacos ou biotita. Também ocorre como cristais isolados, geralmente estão 

associados a biotita e, mais raramente, as demais fases máficas. Quando isso 

ocorre é comum notar bordas corroídas indicando desequilíbrio com o magma 

residual. 

Epídoto 

Exibe cor verde claro com pleocroísmo fraco, de verde claro a incolor. 

Ocorre com forma, predominantemente subédrica, com granulação variando de 

0,20 a 0,50 mm, com predomínio expressivo de cristais com 0,40 mm. 

Os limites de interface são irregulares com a maioria das fases 

minerais, sendo possível observar contatos retos com a biotita. Inclui cristais 

anédricos de minerais opacos e biotita subédrica. 

Apatita 

Ocorre como cristais euédricos e possuem um hábito acicular 

(Fotomicrografia 10F), com razão c/l de 10 vezes. A granulação varia de 0,05 

mm até 0,4 mm, predominando cristais com 0,2 mm. Os cristais mostram-se 

associados aos cristais de feldspato e biotita. Inclui cristais anédricos de 

minerais opacos não maiores que 0,05 mm. 

Zircão 

Ocorre como cristais euédricos que variam entre 0,01 mm e 0,05 mm, 

predominando os cristais com 0,02 mm de tamanho. Alguns deles apresentam- 
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Fotomicrografia 10. Texturas presentes nos minettes. Textura pertítica em cristal de microclina.
Notar ainda a presença de inclusões, principalmente, de cristais de biotita [A]. Textura gráfica,
num cristal de microclina [B]. Cristais anédricos de hornblenda (hbl) no interior de cristais de 
biotita (bt) [C]. Aglomerado formado por cristais de diopsídio, biotita, hornblenda e minerais 
opacos [D]. Cristal de diopsídio zonado, indicando mudanças nas condições físico-químicas do 
magma durante a cristalização. Além disso, pode-se notar uma orientação preferencial dos 
cristais de biotita [E]. Cristais euédricos de apatita, mostrando um hábito acicular. Além disso, 
pode-se observar inclusões de outros cristais de apatita [F]. 
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se zonados. Os cristais de zircão estão frequentemente associados a cristais 

de feldspato alcalino, mostrando-se geralmente inclusos nestes. 

Minerais Opacos 

Ocorrem como cristais anédricos com tamanho variando entre 0,05 mm 

e 0,25 mm, predominando os cristais com 0,1 mm. Possuem relevo alto e estão 

associados à titanita, biotita, hornblenda e diopsídio. 

4.8 – Sequência de Cristalização 

O estudo petrográfico foi de fundamental importância para o 

entendimento dos processos de cristalização dos magmas, uma vez que se

obteve dados importantes sobre as relações mútuas entre as fases minerais 

para os diferentes grupos de rochas. 

4.8.1 – Sequência de Cristalização para o MGN 

As diferentes texturas e relações de contatos identificados permitiram 

estabelecer para o conjunto dos monzonitos uma sequencia de cristalização 

(Fig. 9). 

As fases acessórias (zircão e apatita) cristalizaram-se precocemente e 

podem constituir desta forma, marcadores potenciais do início da cristalização 

deste magma. 

A titanita magmática, provavelmente, cristalizou-se após a apatita e o 

zircão, e pode ser identificada como aqueles cristais maiores euédricos e com 

evidências de reação com o magma. Já os cristais de titanita que se dispõem 

como aglomerados envolvendo cristais de minerais opacos são interpretadas 

como produtos da desestabilização dos minerais opacos, sugerindo uma 

geração mais nova para estes cristais. 

O epídoto também tem uma história de cristalização curta. Os cristais 

euédricos a subédricos circundados ou inclusos em biotitas são mais precoces, 

seguidos pelos inclusos nos feldspatos, estes sendo formados no estágio sub-

solidus. 
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Entre os minerais ferromagnesianos principais, os cristais de diopsídio 

são os que sugerem relações texturais de cristalização mais precoce. Eles são 

representados pelos cristais euédricos a subédricos, com evidências texturais 

de transformação para hornblenda e/ou biotita, ou ainda com faces corroídas 

ressaltando a interação com o magma. 

Alguns cristais de hornblenda e biotita cristalizaram-se ao mesmo 

tempo que o diopsídio na matriz. Porém, aqueles cristais menores, às vezes 

corroídos ou intersticiais, sugerem uma geração mais nova e/ou tardia destes 

em relação ao diopsídio. A presença de vermículas de quartzo em cristais de 

hornblenda e biotita, descritas neste estudo como texturas mirmequitóides, são 

interpretadas como indicativas de reação destes minerais com o magma,

conforme a reação abaixo: 

Em relação às fases félsicas, o plagioclásio é o primeiro a se formar, 

ocorrendo logo após, a formação do diopsídio. A cristalização do ortoclásio se 

processou aparentemente após, o início da cristalização da biotita, e logo após 

tem-se a cristalização do quartzo. 

As relações texturais dos fenocristais de feldspato são indicativas de 

que, a nucleação e crescimento deles ocorreram numa etapa com significativa 

fração de magma e que as inclusões foram incorporadas num estágio 

relativamente inicial de cristalização do magma. 

A paragênese magmática tardia é marcada pela formação da tremolita 

a partir da hornblenda, alteração do plagioclásio para saussurita (epídoto 

granular, carbonato e sericita) e da biotita para clorita. Estas transformações 

podem estar associadas a efeitos de fluidos tardi-magmáticos no final da 

cristalização, onde a temperatura é abaixo da curva do solvus. 

A presença de minerais opacos idiomórficos desde a fase inicial de 

cristalização sugere condições de fugacidade de oxigênio moderadas, e num 

estágio tardi-magmático são ainda mais altas, evidenciadas principalmente, 

pelo processo de formação da titanita. 
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4.8.2 – Sequência de Cristalização para os MME 

A partir das observações das feições de diferentes fases minerais, tais 

como, relações de inclusões, contatos e morfologia foi possível identificar, uma 

sequência de cristalização para a assembleia mineral dos enclaves máficos 

microgranulares, que ocorre no MGN, conforme pode ser observado na figura 

10.

As evidências texturais indicam que a cristalização dos magmas 

máficos iniciaram-se com a formação da apatita, zircão e allanita. Na sequência 

tem-se a cristalização da titanita primária, seguido da cristalização do diopsídio, 

plagioclásio e minerais opacos. Subsequentemente ocorre à cristalização de 

uma fase hidratada, representada pela hornblenda e, posteriormente, pela 

biotita. O ortoclásio e o quartzo iniciam cristalização nos estágios tardios. 

Cristais zonados de plagioclásio e feldspato alcalino sugerem, em 

parte, uma história de crescimento relativamente lenta para estes em meio a 

um líquido de composição modificando e/ou variando parâmetros intensivos, 

como pressão e temperatura, durante a evolução magmática. 
 

Em condições avançadas do estágio subsolidus ocorreu à formação de 

uralita a partir do diopsídio, a geração de titanita a partir dos minerais opacos e 

a substituição seletiva da biotita por clorita. 

4.8.3 – Sequência de Cristalização para os Minettes 

Nestes enclaves observou-se uma sequência de cristalização bastante 

similar àquela proposta para os MME. Vale a pena destacar a presença de 

texturas mirmequitóides nos cristais de biotita, além de zoneamento 

composicional nos cristais de feldspato alcalino e diopsídio. O que pode indicar 

a existência de instabilidades físico-químicas na evolução destes magmas, que 

poderiam estar relacionadas aos aportes dos magmas máficos. 

Outra feição relevante é o fato de a biotita ocorrer tanto na matriz como 

em fenocristais, indicando pelo menos, dois estágios de cristalização para esta 

fase. O aparecimento de cristais euédricos de apatita acicular com inclusões de 

minerais opacos ocupando regiões simétricas no cristal podem indicar a 

entrada do magma máfico.
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Figura 9. Sequência de cristalização estabelecida com base nas relações texturais para os
quartzo monzonitos do Maciço Glória Norte. 

 

Figura 10. Sequência de cristalização estabelecida com base nas relações texturais para os
enclaves do Maciço Glória Norte. 
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4.9 – Avaliação dos Dados Petrográficos 

4.9.1 – Análise Textural 

A partir das relações texturais descritas ressalta-se, que as feições 

mais características as rochas estudadas são a presença de fenocristais de 

feldspato alcalino e plagioclásio com intercrescimentos pertíticos e 

antipertíticos, respectivamente, e a abundância de textura mirmequítica e/ou 

mirmequitoide nas fases máficas, estando essa relacionada a processos 

diferentes em relação àquela. 

A textura mirmequítica, àquela marcada pela presença de cristais de 

quartzo com forma vermicular nos cristais de plagioclásio em contato ou não 

com o feldspato alcalino, pode ter sido gerada através de dois processos, 

conforme Phillips (1974): substituição de feldspato potássico por plagioclásio, 

ou vice-versa; e essencialmente na exsolução de feldspato potássico. 

A textura mirmequitoide é aquela definida por um intercrescimento 

tendo o quartzo vermicular, onde o hospedeiro não seja o plagioclásio ou o 

feldspato alcalino. 

A presença de cristais euédricos a subédricos de plagioclásio ou de 

cristais parcialmente reabsorvidos por feldspato alcalino, aponta para uma 

cristalização precoce do plagioclásio, que posteriormente entrou em 

desequilíbrio com o líquido magmático. Cristais de feldspato alcalino e 

plagioclásio, ao redor do feldspato alcalino pertítico, indicam a presença de 

plagioclásio e feldspato alcalino subsolvus, cristalizados a partir do líquido 

magmático, e uma segunda geração de plagioclásio (provavelmente albita) 

produzida por exsoluções em condições subsolidus. 

A presença simultânea de ortoclásio e microclina, o ortoclásio sendo 

caracterizado por geminação Carlsbad, mostrando desenvolvimento de 

geminações Albita-Periclina secundária e a microclina com geminações Albita-

Periclina bem desenvolvidas, remete à transformação do feldspato de alta 

temperatura para o feldspato de mais baixa temperatura. 
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4.9.2 – Evidências de Misturas de Magmas 

Os quartzo-monzonitos porfiríticos mostram evidências de coexistência 

entre um magma félsico e outro máfico. A interação entre líquidos máficos a 

intermediários com magmas félsicos, mais frios e em processo de cristalização 

(segundo autores como Didier & Barbarin, 1991; Hibbard, 1991; Baxter & Feely, 

2002), podem resultar em diversas texturas de mixing e/ou mingling. 

Nas rochas estudadas observou-se texturas microscópicas que podem 

representar esses processos de mistura, são elas: 

- Cristais aciculares de apatita; 

- Aglomerados minerais máficos; 

- Cristais com evidências de corrosão e/ou reabsorção. 

Cristais aciculares de apatita 

Esta textura é reconhecida como uma textura de resfriamento por

Wyllie et al. (1962). A identificação desta textura, principalmente nos enclaves, 

atesta que as gotas de magmas máficos resfriaram-se rapidamente durante a 

sua interação com o magma félsico mais frio. 

Cristais aciculares de apatita são considerados por Hibbard (1991) 

como evidências de mixing. Entretanto, a variedade morfológica dos cristais de 

apatita, onde os aciculares coexistem com cristais prismáticos, é outra textura 

cuja gênese pode ser explicada através do mingling e mixing entre os magmas 

Hibbard (1991). 

Aglomerados de minerais máficos 

Os aglomerados apresentam cristais cuja perfeição varia de euédrico a 

subédrico. É comum observar a associação: diopsídio + hornblenda + biotita + 

minerais opacos, onde os cristais não ultrapassam 0,50 mm de tamanho. 

Baxter & Felly (2002) propõem que esses aglomerados sejam o

resultado da reação dos cristais de piroxênio com o magma, precipitando o 

anfibólio cálcico. A sua distribuição nas rochas estudadas sugere que os 

aglomerados tenham se originado no magma máfico, que foi responsável pela 
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formação dos MME, e a sua presença tanto nos enclaves como no MGN é 

devido à interação entre os dois magmas. 

Cristais com evidências de corrosão e/ou reabsorção

Esta feição é reconhecida como uma textura de mistura de magmas 

por autores como Hibbard (1995) e Vernon (2004). Para eles, a formação de 

cristais a partir de um magma ocorre porque a solubilidade dos constituintes 

químicos do líquido diminui com a diminuição da temperatura. 

No caso da mistura de magmas com diferentes temperaturas e 

conteúdo de voláteis e contaminação com fragmentos da encaixante e/ou 

xenocristais, pode levar a instabilidades termais e composicionais e, portanto, 

ocasionar reabsorção, corrosão e mesmo fusão de minerais previamente 

formados, modificando a composição do magma residual. 

4.10 – Conclusões da Petrografia  

A integração dos dados das análises petrográfica e textural sugerem as 

seguintes conclusões sobre o Maciço Glória Norte (MGN). 

i. Ele se compõe predominantemente de hornblenda biotita quartzo-

monzonitos porfiríticos, associados com enclaves máficos 

microgranulares, com composições variando de biotita hornblenda 

monzonito e biotita hornblenda álcali-feldspato sienito; ocorrendo 

ainda diques graníticos leucocráticos. 

ii. As estruturas observadas são tipicamente magmáticas, como por 

exemplo, orientação de feldspatos e biotita. Não existindo evidências 

significativas de deformação no estado sólido nas rochas estudadas. 

iii. As associações minerais encontradas permitem inferir condições de 

aumento do conteúdo de fluído no magma durante o resfriamento 

(diopsídio - hornblenda verde - biotita marrom), seguidos pelos 

feldspatos e pelo quartzo. Em um estágio tardi-magmático houve 

atuação de fluídos que permitiram a transformação de biotita em 

clorita, além da formação de mica branca + carbonato ou 
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argilominerais a partir da transformação de feldspatos. Neste mesmo 

estágio houve recristalização, gerando textura mirmequítica e 

exsolução e desenvolvendo a textura pertítica, ambas comuns nos 

quartzo-monzonitos porfiríticos e equigranulares. 

iv. Foram observadas feições indicativas de mistura entre magmas, como 

por exemplo, a corrosão/dissolução de cristais, zoneamento 

composicional de cristais de feldspato e diopsídio e aglomerados de 

minerais máficos. 

v. A granulação fina dos enclaves indica um rápido resfriamento da bolha 

de magma máfico, devido ao contraste de temperatura com o magma 

félsico hospedeiro. Em lâmina foi possível identificar texturas que 

comprovam tal processo, como por exemplo, cristais de apatita com 

morfologia acicular, que ocorrem na matriz dos MME e bordas de 

reação, marcando o limite de interface do enclave com a rocha 

hospedeira. 

vi. As rochas cumuláticas constituídas por diopsídio podem ter sido 

formadas no início da cristalização do magma, representando, 

portanto, uma fase precoce, com predominância de cristais de 

diopsídio, que foram concentrados pela ação do fluxo magmático. Já 

os cumulatos, constituídos essencialmente de hornblenda, foram 

formados a partir da transformação do diopsídio em hornblenda e, 

posteriormente em tremolita. Conclui-se, portanto, que estes 

cumulados foram formados em um estágio mais avançado da 

cristalização, devido ao fluxo magmático que concentra em zonas de 

fluxo menos intenso, a mineralogia máfica já incluindo cristais de 

anfibólio. 

vii. As texturas observadas nos diques leucocráticos comprovam a ideia de 

fusão autóctone das rochas encaixantes (Conceição et. al. 2012).

Essas rochas tem, portanto, uma gênese diferente da responsável por 

dar origem ao MGN. 
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5 – C aracterização  Geoquímica 

5.1 – Introdução 

Neste capítulo são discutidos os dados químicos de rocha total obtidos 

para os granitos e enclaves do Maciço Glória Norte. Nele são geralmente 

apresentados as tendências evolutivas gerais e os possíveis controles e 

processos responsáveis pelas variações geoquímicas. 

Para realizar as análises geoquímicas foram selecionadas 21 

amostras. Destas, 11 correspondem a amostras representativas das fácies do 

MGN e 12 são dos enclaves (Tabs. 10 e 11). As localizações das amostras 

estão indicadas na figura 4 (Cap.3). 

5.2 – Elementos Maiores 

Observando os dados geoquímicos, detendo-se nos elementos 

maiores, não se observa grandes variações nos teores de SiO2, que variam de 

60,77% a 63,59% para as rochas da Fácies MP, de 68,68% a 68,97% nas 

rochas da Fácies MF.  

As amostras do MGN apresentam teores moderados de Al2O3 (entre 

14,63% a 15,36%). O K2O oscila de 2,97% a 4,02%. Os teores de Na2O variam 

de 2,97% a 4,02%, e os de CaO entre 1,88% e 4,58%. 

Os teores de Fe2O3 variam de 2,23% a 6,00%, os de MgO entre 1,08% 

e 3,81%, os teores de MnO entre 0,04% e 0,09%, os de TiO2 entre 0,30% e 

0,84% e os de P2O5 entre 0,15% e 0,38%. 

Os enclaves estudados apresentam conteúdos de SiO2 mais baixos,

em relação às encaixantes. Neles, o óxido de silício variam de 44,49% a

63,69% nos MME; 49,43% a 53,07% nos cumulatos; e 55,23% a 56,94% nos 

minettes. 

O conteúdo de Al2O3 é sempre maior na encaixante monzonítica que 

nos enclaves. Nos MME o conteúdo deste óxido varia de 9,40% a 13,83%, nos 

cumulatos varia de 5,28% a 5,83%, e os minettes apresentam, em média, os 

valores mais elevados de Al2O3 (12,41% a 12,89%). 
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Tabela 10. Análises geoquímicas representativas do Maciço Glória Norte. Fácies Quartzo Monzonítica 
Porfirítica [MP]; Fácies Quartzo Monzonítica [MF]. 

* A razão A/CKN foi obtida através da divisão do Al2O3/CaO+K2O+Na2O (em moles). 
** A razão LaN/YbN e Eu/Eu* foi normalizada pelo condrito de Nakamura (1974). 

Amostra 70A 195A 80 79 192 193 13 12A 3A 197 200 
Fácies MP MF 

SiO2 60,77 61,35 61,97 62,30 62,44 62,52 62,58 63,34 63,59 68,68 68,97 
Al2O3 15,36 14,86 14,94 14,84 14,78 14,85 14,63 14,84 14,67 15,34 15,17 
CaO 4,45 4,58 4,25 4,02 4,48 4,12 4,18 4,06 3,70 2,14 1,88 
Na2O 3,17 3,19 3,12 3,15 3,20 2,97 3,20 3,44 3,23 3,97 4,02 
K2O 4,39 3,90 4,24 4,25 4,03 4,55 4,25 4,25 4,43 5,01 5,03 
TiO2 0,81 0,84 0,74 0,75 0,75 0,73 0,77 0,67 0,63 0,33 0,30 
Fe2O3 5,85 6,00 5,54 5,40 5,49 5,35 5,59 5,12 5,21 2,42 2,23 
MnO 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,04 0,04 
MgO 3,54 3,81 3,51 3,40 3,22 3,41 3,19 2,94 2,82 1,26 1,08 
P2O5 0,35 0,35 0,38 0,35 0,30 0,34 0,33 0,29 0,27 0,16 0,15 
LOI 0,70 0,60 0,80 1,00 0,9 0,70 0,80 0,60 1,00 0,40 0,9 
Total 98,78 98,97 98,78 98,55 98,78 98,93 98,81 99,03 98,63 99,35 98,87 

V 11,00 119,00 110,00 104,00 110,00 108,00 107,00 97,00 91,00 37,00 35,00 
Co 16,70 16,70 15,70 15,50 14,60 15,70 15,80 13,40 13,30 5,70 4,60 
Zn 61,00 64,00 64,00 - 53,00 61,00 53,00 52,00 51,00 55,00 51,00 
Ni 24,00 26,10 29,80 26,20 0,90 0,70 19,30 22,00 21,40 0,40 0,90 
Cu 18,70 21,20 17,80 13,90 18,00 22,40 19,60 16,60 17,20 9,90 11,20 
Ba 631 1286 1648 1538 1284 1535 1232 1194 1281 1171 1078 
Rb 142,00 122,80 127,80 137,20 145,30 126,20 158,90 151,50 159,40 142,50 171,40 
Sr 772,70 751,40 760,80 735,00 625,00 747,00 609,20 682,90 649,10 733,60 683,40 
Y 2,50 19,00 18,00 17,30 18,50 19,80 19,00 15,90 15,50 8,20 7,70 
Zr 108,10 221,40 213,20 225,90 192,60 219,50 204,90 198,50 197,10 151,90 141,00 
Nb 9,70 9,50 8,00 9,40 9,60 9,20 10,90 9,40 8,90 5,60 7,20 
Th 11,30 14,40 11,90 13,70 16,00 18,00 14,90 13,00 13,80 12,50 18,20 
U 3,00 2,80 2,40 2,20 3,60 3,30 3,20 3,10 2,70 2,00 3,60 

Ga 22,50 21,20 20,80 20,80 19,10 19,80 20,90 21,20 20,60 20,00 20,70 
Sc 14,00 13,00 13,00 12,00 13,00 13,00 14,00 13,00 12,00 4,00 4,00 
Sn 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Ta 0,60 0,60 0,50 0,70 0,70 0,60 0,70 0,70 0,50 0,50 0,70 
Hf 5,90 6,40 5,80 6,20 5,70 6,10 6,20 5,70 5,30 4,90 4,50 
Be 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 5,00 
Cs 4,40 3,20 4,60 4,40 5,30 3,20 4,40 4,60 5,50 3,70 8,80 
La 38,70 49,60 41,30 44,90 40,70 58,40 41,00 35,70 37,70 33,10 32,90 
Ce 81,10 102,10 86,60 88,80 83,60 119,40 87,90 76,60 78,40 64,10 63,90 
Pr 9,95 11,90 10,41 10,62 9,920 13,68 10,29 8,97 9,11 7,40 7,24 
Nd 39,50 45,70 43,20 42,20 38,50 49,60 39,30 36,50 37,10 27,10 26,90 
Sm 8,27 8,63 8,55 8,19 7,27 9,17 6,92 6,50 6,27 5,02 5,06 
Eu 1,86 2,15 1,90 1,82 1,75 2,14 1,66 1,58 1,54 1,23 1,17 
Gd 6,12 6,38 6,28 5,92 5,47 6,64 5,22 4,78 4,72 3,40 3,28 
Tb 0,79 0,84 0,80 0,76 0,77 0,86 0,77 0,67 0,66 0,41 0,39 
Dy 3,97 4,17 3,96 3,80 3,94 4,23 3,75 3,17 2,87 1,81 1,75 
Ho 0,67 0,71 0,68 0,65 0,69 0,72 0,66 0,54 0,53 0,29 0,26 
Er 1,65 1,91 1,82 1,66 1,88 1,89 1,75 1,60 1,42 0,80 0,73 
Tm 0,24 0,28 0,26 0,25 0,28 0,27 0,25 0,21 0,21 0,12 0,10 
Yb 0,24 1,70 1,69 1,61 1,66 1,61 1,59 1,36 1,33 0,73 0,68 
Lu 0,21 0,24 0,22 0,21 0,24 0,23 0,22 0,19 0,19 0,11 0,09 

Total ETR 1254,24 1378,65 1361,47 1364,15 1216,19 1422,60 1234,35 1264,34 1240,51 1211,43 1191,34 
K2O+Na2O 7,56 7,09 7,36 7,40 7,23 7,52 7,45 7,69 7,66 8,98 9,05 
K2O/Na2O 1,38 1,22 1,36 1,35 1,26 1,53 1,33 1,24 1,37 1,26 1,25 
A/CKN* 1,28 1,27 1,29 1,30 1,26 1,28 1,26 1,26 1,29 1,38 1,39 

LaN/YbN** 107,50 19,45 16,29 18,59 16,35 24,18 17,19 17,50 18,90 30,23 32,25 
Eu/Eu** 0,80 0,89 0,80 0,80 0,85 0,84 0,85 0,87 0,87 0,92 0,88 



Petrologia e Geocronologia do Maciço Glória Norte, Faixa de Dobramentos Sergipana                                                 Lisboa V.A.C 

79 

 

 

Tabela 11. Análises geoquímicas representativas dos enclaves do Maciço Glória Norte. Enclaves Máficos 
Microgranulares [MME], cumulatos e minettes. 

 

* A razão A/CKN foi obtida através da divisão do Al2O3/CaO+K2O+Na2O (em moles). 
** A razão LaN/YbN e Eu/Eu foi normalizada pelo condrito de Nakamura (1974).

Amostra 3B 12B1 12B4 3D 77J 77G 77E 77I 77C 3C 
Fácies MME Cumulatos Minettes 

SiO2 45,14 47,84 63,69 49,43 53,07 55,23 55,35 55,54 55,94 56,94 
Al2O3 13,25 13,68 13,83 5,83 5,28 12,60 12,63 12,84 12,41 12,89 
CaO 7,51 6,47 2,43 12,17 9,26 5,22 5,21 4,83 4,93 4,54 
Na2O 2,10 2,36 3,80 0,70 0,51 1,28 1,13 1,58 1,14 1,70 
K2O 4,50 4,49 3,26 2,10 2,37 7,66 7,91 7,19 7,63 6,96 
TiO2 1,51 1,47 0,95 0,54 0,26 0,80 0,81 0,79 0,79 0,76 

Fe2O3 14,12 13,17 7,05 9,65 10,43 7,73 7,84 7,20 8,03 7,01 
MnO 0,23 0,21 0,08 0,24 0,27 0,15 0,16 0,14 0,16 0,13 
MgO 8,56 7,96 3,43 16,46 16,17 7,04 6,81 6,96 6,59 6,63 
P2O5 1,10 0,60 0,19 0,11 0,08 0,65 0,63 0,62 0,58 0,59 
LOI 1,50 1,20 1,00 2,00 1,60 1,10 1,00 1,80 1,30 1,30 

Total 98,02 98,25 98,71 97,23 97,70 98,36 98,48 97,69 98,20 98,15 
V 274,00 249,00 138,00 150,00 131,00 139,00 134,00 134,00 144,00 129,99 

Co 42,30 40,30 18,20 51,5 53,20 27,40 27,40 28,20 27,70 29,50 
Zn 122,00 127,00 90,00 34,00 70,00 87,00 90,00 82,00 87,00 78,00 
Ni 37,70 48,30 64,70 85,60 72,20 105,40 106,30 114,80 85,30 116,90 
Cu 102,70 180,30 223,20 10,00 31,00 125,90 68,10 135,30 100,30 108,20 
Ba 724,00 705,00 388,00 271,00 117,00 1523,00 1618,00 1406,00 1786,00 13810,00 
Rb 251,20 262,90 231,40 131,60 179,70 332,80 322,10 320,80 300,40 326,60 
Sr 244,50 273,30 367,70 66,90 41,20 377,50 374,70 398,40 387,20 399,90 
Y 34,60 30,00 22,30 15,10 6,70 16,20 14,10 14,00 13,80 13,00 
Zr 424,80 307,80 203,00 56,70 32,80 237,50 243,40 220,10 217,20 221,80 
Nb 20,10 15,30 7,80 4,10 2,50 6,00 5,40 6,00 5,30 6,00 
Th 15,10 23,40 6,20 2,00 2,40 20,90 15,70 18,60 14,40 16,20 
U 4,90 3,80 1,90 1,50 0,70 2,90 2,90 3,90 2,20 2,90 

Ga 30,70 28,10 16,00 10,00 13,30 19,00 18,10 19,20 18,40 20,50 
Sc 42,00 37,00 18,00 38,00 27,00 21,00 19,00 20,00 20,00 18,00 
Sn 7,00 6,00 2,00 1,00 2,00 1,00 <1 <1 2,00 2,00 
Ta 1,10 0,80 0,50 0,20 0,10 0,10 0,20 <0,10 0,20 <0,10 
Hf 12,60 9,40 5,90 1,50 1,60 7,00 6,50 6,40 6,20 6,70 
Be 5,00 6,00 2,00 2,00 3,00 - 2,00 <1 1,00 2,00 
Cs 9,80 11,00 9,20 5,50 8,00 10,20 9,10 8,50 9,00 7,90 
La 35,60 53,50 23,90 22,00 8,70 49,10 46,10 47,50 42,10 43,50 
Ce 95,80 115,60 51,70 38,30 19,00 95,10 83,40 91,40 79,50 89,20 
Pr 13,60 13,74 6,09 5,12 2,81 10,21 9,02 10,08 8,87 9,86 
Nd 60,80 56,80 25,50 22,10 12,90 40,30 35,20 38,80 30,10 37,20 
Sm 12,41 10,66 4,73 4,89 3,29 7,31 6,00 7,15 6,11 6,26 
Eu 2,54 2,06 0,76 1,14 0,55 0,90 0,95 1,02 0,90 0,99 
Gd 9,84 8,25 4,39 4,24 2,33 5,66 4,73 5,61 4,73 4,54 
Tb 1,41 1,21 0,75 0,58 0,29 0,71 0,59 0,63 0,59 0,62 
Dy 6,69 5,97 4,10 3,58 1,48 3,24 2,88 3,38 3,00 2,78 
Ho 1,18 1,04 0,81 0,56 0,24 0,68 0,52 0,58 0,53 0,44 
Er 3,12 2,89 2,27 1,51 0,61 1,79 1,58 1,28 1,27 1,18 
Tm 0,44 0,42 0,34 0,21 0,09 0,21 0,20 0,17 0,19 0,17 
Yb 3,03 2,68 2,08 1,46 0,62 1,39 1,32 1,20 1,31 1,14 
Lu 0,42 0,39 0,30 0,22 0,09 0,20 0,20 0,18 0,21 0,16 

Total ETR 1166,99 1214,12 984,37 391,59 328,99 1228,61 1187,38 1206,31 1135,90 1199,66 
K2O+Na2O 6,60 6,85 7,06 2,80 2,88 8,94 9,04 8,77 8,77 8,66 
K2O/Na2O 2,14 1,90 0,86 3,00 4,65 5,98 7,00 4,55 6,69 4,09 
A/CKN* 0,94 1,03 1,46 0,39 0,43 0,89 0,89 0,94 0,91 0,98 

LaN/YbN** 7,83 13,31 7,66 10,05 9,35 23,55 23,28 26,39 21,42 25,44 
Eu/Eu** 0,71 0,68 0,51 0,77 0,61 0,43 0,55 0,50 0,51 0,57 
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Os teores de K2O nos cumulatos são os mais baixos (2,10% a 2,37%), 

nos MME oscila entre 4,40% e 5,34%, e os minettes apresentam os valores 

mais elevados (6,96% a 7,91%).  

Os MME apresentam valores intermediários de CaO (2,43% a 8,40%), 

os minettes possuem valores relativamente mais baixos (4,54% a 5,22%). Os 

cumulatos apresentam valores mais elevados neste óxido (9,26% e 12,17%). 

A soma dos álcalis (K2O+Na2O) apresenta teores entre 7,09% e 9,05%, 

e a razão K2O/Na2O é aproximadamente igual a 1 (1,22 a 1,53). A razão 

(Al2O3/[CaO+K2O+Na2O]) varia de 1,27 a 1,39. 

Os enclaves máficos e ultramáficos são mais ricos em MgO, Fe2O3,

TiO2 e P2O5, em relação aos quartzo monzonitos, uma vez que apresentam 

maior volume modal de anfibólio, biotita e apatita, além de pouco feldspato e 

quartzo. Apresentam teores de Na2O entre 0,63% a 3,80%, entre 3,43% e 

16,46% para o MgO e em torno de 0,20% para o MnO. O Fe2O3 apresenta 

conteúdos entre 7,01% e 14,53%. O P2O5 apresenta teores entre 0,08% e

1,10% nos enclaves, onde se observa uma maior quantidade de cristais de 

apatita aciculares. 

Os totais de álcalis (K2O+Na2O) nos enclaves, principalmente nos MME 

e minettes, são relativamente altos e variam em torno de 5,03% e 9,04%, 

enquanto nos cumulatos, os valores não ultrapassam 2,88%. As razões

(K2O/Na2O) e (Al2O3/[CaO+K2O+Na2O]) variam de 0,86 a 1,4 e 0,39 a 1,46,

respectivamente.

5.3 – Elementos Traços

Os elementos traços constituem importante ferramenta no 

modelamento de processos magmáticos. Para avaliar a atuação destes 

processos é necessário que se tenha informações precisas sobre a distribuição 

de elementos traços nas fases cristalinas de magmas silicatados. 

O Rb é um elemento que apresenta forte dispersão nos monzonitos, e 

nos enclaves. As rochas das fácies MP e MF são enriquecidas em Ba (631-

1648 ppm), apresentam conteúdo de Rb entre 122,8-159,4 ppm, e valores 

consideráveis de Sr (625-772,7 ppm). 



Petrologia e Geocronologia do Maciço Glória Norte, Faixa de Dobramentos Sergipana                                                 Lisboa V.A.C 

81 

 

Os MME apresentam valores moderados de Ba (388-856 ppm) e Rb 

(231,4-320,6 ppm) e mais baixos valores de Sr (67,6-367,7 ppm). Os cumulatos 

são empobrecidos em Ba (117-217 ppm), Sr (41,2-66,9 ppm) e Rb (131,6-

179,7 ppm). As rochas lamprofíricas sempre apresentam conteúdos maiores de 

Ba (1381-1786 ppm), Rb (300,4-332,8 ppm) e Sr (374,7-399,9 ppm). 

As rochas do MGN têm valores intermediários a baixos de Zr (108,1-

225,9 ppm) e Y(2,5-19,8 ppm). Apresentam valores moderados de Nb (5,6-10,9 

ppm), Th (11,3-18,2 ppm) e Y (2,5-19,8 ppm). 

Nos MME observa-se conteúdos moderados de Nb (6,3-20,1 ppm), Y 

(19-34,6 ppm) e Th (3,2-26,5 ppm). Apresenta grande variação nos valores de 

Zr (75,1-424,8 ppm). Os cumulatos são empobrecidos em Nb (2,5-4,1 ppm), 

Y(6,7-15,1 ppm), Th (2,0-2,4 ppm) e Zr (32,8-56,7 ppm). Os minettes são 

levemente empobrecidos em Nb (5,3-6 ppm), em relação aos MME, e mostram 

valores elevados de Y (13-16,2 ppm), Th (14,4-20,9 ppm). 

5.4 – Classificação no Contexto de Séries Magmáticas

5.4.1 – Saturação em Alumina 

O índice de Shand (1927) mede a saturação em alumina, considerando 

a relação entre as razões moleculares A/CNK = Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) 

versus A/NK = Al2O3/(Na2O+K2O). Esta relação individualiza e classifica as 

rochas em três grupos: peraluminosas [Al2O3>(CaO+Na2O+K2O)],

metaluminosas [Al2O3<(CaO+Na2O+K2O)] e peralcalinas [Al2O3>(Na2O+K2O)]. 

Maniar & Piccoli (1989) representaram o Índice de Shand num 

diagrama, que relaciona as razões A/NK versus A/CNK (Fig. 11). De acordo 

com este diagrama, observou-se que o conjunto de amostras estudado possui 

um caráter metaluminoso. 
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Figura 11. Índices de Shand expressos em diagrama de Maniar & Piccoli (1989), 
usados para caracterizar as amostras do MGN em relação ao grau de saturação de 
alumina. Rochas do MGN (círculo – Fácies Hornblenda Biotita Monzonítica Porfirítica; 
quadrado – Fácies Hornblenda Biotita Monzonítica) e Enclaves (triângulo – Enclaves 
Máficos Microgranulares; triângulo invertido – Minettes). 
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5.5.2 – Discriminantes de Séries Magmáticas 

A discriminação das séries magmáticas foi feita através da utilização de 

vários diagramas no intuito de definir melhor a filiação magmática de rochas. A 

figura 12 mostra o diagrama TAS (total álcalis versus sílica), no qual pode ser 

visualizado os campos definidos por Middelmost (1985) e, seguindo a proposta 

de Myashiro (1978), a linha que separa os campos das rochas da série alcalina 

e subalcalina. 

A maioria das amostras do MGN estudadas posicionam-se em região 

próxima ao limite dos campos alcalino e subalcalino, exceto uma amostra 

(70A), que posiciona-se inteiramente no campo das alcalinas. As composições 

destas amostras variam de monzonito a quarto-monzonito (Fig. 12). 

Os MME, cuja composição varia de foid gabro a quartzo monzonito, 

alocam-se, no diagrama, em região ocupada por rochas da Série Alcalina, 

exceto a amostra 12B4, que aloca-se na região da Série Sub-alcalina. Já os 

minettes apresentam conteúdos mais elevados de álcalis, entre as rochas 

estudadas, para um intervalo relativamente restrito de sílica. Estas rochas 

apresentam composição monzonítica. 

O diagrama K2O versus SiO2 (Peccerillo & Taylor, 1976) define campos 

para a Série Shoshonítica (denominada por Morison, 1980), e para os 

diferentes sub-tipos da Série Cálcio Alcalina. Corriveou & Gorton (1993) no

mesmo diagrama estabeleceram também, um campo para a Série 

Ultrapotássica (que apresenta um progressivo aumento no conteúdo de K2O). 

No diagrama da figura 13, nota-se que as rochas do MGN alocam-se 

no campo da Série Shoshonítica. Além disso, os valores elevados de Sr e Ba e 

relativamente baixos de Nb e Zr, mostram-se equivalentes com os esperados 

para as rochas da Série Shoshonítica (Nardi, 1986). Os enclaves (MME e 

minettes) mostram uma afinidade com rochas da Série Ultrapotássica, com 

exceção de uma amostra de enclave (12B4), que aloca-se no campo das 

rochas da Série Cálcio-Alcalina de Alto K. 

Observando a relação entre K2O e MgO, e utilizando-se os critérios 

químicos estabelecidos por Foley et al. (1987), que consideram como rochas 

ultrapotássicas (sensu stricto) àquelas que apresentam K2O>3, MgO>3 e  
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Figura 12. Diagrama TAS aplicado para as rochas do MGN, com limites dos campos 
definidos segundo Middelmost (1985). Mesma legenda da figura 11. 
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Figura13. Diagrama Na2O versus K2O de Peccerillo & Taylor (1976). Linhas cheias 
foram definidas por Corriveau & Gorton (1993) e mostram o caráter shoshonítico para 
as rochas estudadas. Rochas do MGN (círculo - Fácies Hornblenda Biotita 
Monzonítica Porfirítica; quadrado - Fácies Hornblenda Biotita Monzonítica) e Enclaves 
(triângulo – Enclaves Máficos Microgranulares; triângulo invertido – Minettes). 
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K2O/Na2O>2, tem-se que das 21 amostras tratadas, 17 delas satisfazem, pelo 

menos, duas destas condições, apontando para uma afinidade com as rochas 

ultrapotássicas (Fig. 14). Todas as amostras apresentam K2O maior que 3%. 

5.5 – Cálculo Normativo

A composição normativa CPIW é uma maneira de representar a 

composição química de uma rocha, em termos de um conjunto de minerais 

ideais. Dessa forma, através do cálculo normativo é possível estabelecer a

mineralogia estequiométrica anidra virtual, constituindo uma ferramenta muito 

importante na análise das rochas ígneas. 

O conteúdo de minerais normativos presentes nas amostras estudadas 

está representado nas tabelas 12 e 13. 

As amostras do MGN são formadas, essencialmente, por quartzo, 

ortoclásio, plagioclásio e hiperstênio. De forma subordinada ocorrem diopsídio, 

ilmenita, magnetita, apatita e zircão. 

Os enclaves (MME, minettes e cumulatos) são constituídos por 

quartzo, ortoclásio, plagioclásio, diopsídio, hiperstênio, nefelina. Olivina, 

ilmenita, magnetita, apatita e zircão, ocorrem de forma subordinada nessas 

amostras. 

Analisando o conteúdo de quartzo das amostras, percebe-se que os 

enclaves apresentam baixos conteúdos de quartzo, quando comparados com o 

quartzo-monzonito. Isto revela a maior quantidade de SiO2 presente nas 

amostras dos monzonitos, compatível com os valores modais de quartzo 

apresentados nas tabelas 4 e 5. 

O baixo conteúdo de quartzo normativo e a presença de nefelina em 

quase todas as amostras de MME, traduzem provavelmente, a presença 

importante de hornblenda e biotita nestas rochas. 

O índice de diferenciação (Quartzo+Ortoclásio+Plagioclásio/peso total 

da norma) para as rochas do maciço, situa-se entre 81 e 93%, indicando que 

as rochas são fortemente fracionadas. Para os enclaves este índice situa-se 

entre 59 e 88%, sendo possível perceber estágios diferentes de diferenciação 

para estas rochas, quando comparadas com as encaixantes monzoníticas. 
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Figura 14. Diagrama relacionando o conteúdo de K2O versus MgO (Conceição et al.

1997) para as rochas do MGN. Mesma legenda da figura 13. 
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Tabela 12. Composição normativa das rochas do Maciço Glória Norte. Fácies Quartzo Monzonítica 
Profirítica [MP]; Fácies Quartzo Monzonítica [MF]. 
 

 

*O teor de An foi estabelecido através da razão An/An+Ab, onde An - conteúdo modal de anortita; Ab – conteúdo modal de 
albita. 
 

Tabela 13. Composição normamtiva dos enclaves do Maciço Glória Norte. Enclaves Máfico 
Microgranular [MME]. 

 
*O teor de An foi estabelecido através da razão An/An+Ab, onde An - conteúdo modal de anortita; Ab – conteúdo modal de 
albita. 

Amostra 70A 195A 80 79 192 193 13 12A 3A 197 200 
Fácies MP MF 

Quartzo 10,58 12,04 12,67 13,36 13,79 13,36 13,70 13,78 15,00 19,11 19,83 
Ortoclásio 26,45 24,06 26,36 26,35 24,83 28,12 26,13 26,06 27,20 30,55 30,60 
Plagioclásio 41,29 41,19 39,98 39,84 40,63 38,26 39,57 41,13 39,27 42,36 42,07 

Nefelina - - - - - - - - - - - 
Diopspídio 4,50 5,23 4,25 3,81 5,58 4,30 5,08 5,21 3,95 0,85 0,41 
Leucita - - - - - - - - - - - 
Hiperistênio 10,78 11,20 10,67 10,46 9,24 10,24 9,46 8,48 8,95 4,44 4,09 
Olivina - - - - - - - - - - - 
Ilmenita 1,54 1,60 1,41 1,42 1,42 1,39 1,46 1,27 1,20 0,63 0,57 
Magnetita 2,54 2,61 2,41 2,35 2,39 2,33 2,44 2,23 2,26 1,06 0,97 
Apatita 0,81 0,81 0,88 0,81 0,70 0,79 0,76 0,67 0,63 0,37 0,35 
Zircão 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 
Total 98,50 98,78 98,67 98,44 98,62 98,83 98,64 98,87 98,50 99,40 98,92 
Teor de An* 35 35 35 34 34 35 32 30 31 21 19 

Amostra 3B 12B1 12B4 3D 77J 77G 77E 77I 77C 3C 
Fácies MME Cumulatos Minettes 

Quartzo - - 16,80 - 1,62 - - - 0,77 1,90 
Ortoclásio 27,17 27,12 19,56 12,63 14,08 46,50 48,05 43,65 46,54 42,22 
Plagioclásio 20,55 28,22 43,06 12,38 9,40 16,22 14,94 19,50 15,13 20,82 
Nefelina 5,61 2,67 - - - - - - - - 
Diopsídio 13,77 12,21 0,01 42,24 32,09 13,12 13,22 11,14 12,32 9,90 
Hiperistênio - - 13,52 10,36 34,57 12,09 12,52 15,79 16,79 17,14 
Olivina 18,41 17,29 - - - 3,69 3,01 1,24 - - 
Ilmenita 2,87 2,79 1,80 1,03 0,49 1,52 1,54 1,50 1,50 1,44 
Magnetita 6,15 5,73 3,07 4,20 4,54 3,36 3,41 3,13 3,49 3,04 
Apatita 2,55 1,39 0,44 0,25 0,19 1,51 - 1,44 1,34 - 
Zircão 0,09 0,06 0,04 0,01 - 0,04 - 0,04 0,04 - 
Total 97,17 97,48 98,30 96,61 96,98 98,05 98,19 97,43 97,92 97,87 
Teor de An 44 40 25 52 54 35 38 33 39 32 
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5.6 – Diagramas de Variação

5.6.1 – Elementos Maiores

Os diagramas de variação foram escolhidos para visualizar a variação 

dos componentes geoquímicos destas rochas. Estes diagramas acentuam os 

aspectos comparativos e descritivos, e também fornecem importantes 

informações a respeito da evolução dos magmas. 

Na figura 15 estão representados os diagramas Harker para as rochas 

da área estudada. Neles pode-se observar que as tendências evolutivas para 

os quartzo-monzonitos e para os enclaves são lineares para a maioria dos 

óxidos analisados. Entretanto, há diferenças importantes no comportamento 

das evoluções dos quartzo-monzonito e dos enclaves. 

Os óxidos de TiO2, CaO, P2O5, MgO, MnO e FeOt, em todas as rochas 

estudadas apresentam trends nítidos de diferenciação, com uma reta de 

inclinação negativa (Fig. 15). Este fato pode indicar o fracionamento 

progressivo dos minerais máficos e subsequente  diminuição destes óxidos. 

Os enclaves apresentam valores mais altos de MgO, CaO e FeOt. A 

tendência fortemente negativa observada na figura 15, deve estar relacionada 

ao fracionamento de biotita, hornblenda e diopsídio, ao longo da diferenciação 

magmática. 

Os valores de Al2O3, no geral são muitos dispersos (Fig. 15). Porém 

analisando-se separadamente as diferentes fácies, percebe-se que tanto os 

enclaves quanto os monzonitos apresentam uma correlação positiva. Esse fato 

indica que os feldspatos não tiveram um papel importante no início do 

fracionamento magmático no magma. 

Observando os valores de Na2O, também é possível perceber a 

existência de um trend positivo, mais bem definido nos MME. Nas amostras 

dos quartzo monzonitos observa-se um agrupamento de amostras, sugerindo 

que os feldspatos, principalmente o plagioclásio sódico, foram fases minerais  
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 Figura 15. Diagramas de variação para os elementos maiores tendo como índice o SiO2,
aplicado às rochas estudadas. Rochas do MGN (círculo – Fácies Hornblenda Biotita 
Monzonítica Porfirítica; quadrado – Fácies Hornblenda Biotita Monzonítica) e Enclaves 
(triângulo – Enclaves Máficos Microgranulares; triângulo invertido – minettes; hexágonos –
cumulatos).
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que desempenharam um papel mais importante na evolução do magma que 

deu origem aos MME, que no magma que gerou o MGN. 

O K2O apresenta uma certa dispersão, mas de maneira geral cresce 

suavemente com o aumento nos teores de SiO2, exceto para os MME e 

minettes que tem uma tendência levemente negativa. 

5.6.2 – Elementos Menores e Traços

Os dados de elementos menores/traços obtidos para as rochas 

estudadas, quando projetados em diagramas do tipo Harker (Fig. 16), definem 

linhas de tendência semelhantes aos elementos maiores. 

Observa-se a correlação negativa para o V e, com moderado grau de 

dispersão, para o Sr. Esse comporatamento pode está associado ao 

fracionamento do plagioclásio para o Sr e minerais opacos para o V. 

As amostras estudadas mostram boas correlações negativas para o 

Co, Zn e Sc com o SiO2. Os enclaves (MME, minettes e cumulatos) 

apresentam conteúdos maiores nestes elementos, em relação aos quartzo-

monzonitos. Tal comportamento pode está relacionado ao fracionamento 

precoce do diopsídio e da hornblenda. 

No caso dos elementos Zr, Hf e Y, as correlações negativas 

observadas na figura 16 sugerem o fracionamento de apatita (Y) e zircão (Zr e 

Hf). 

Os cumulatos exibem, na maioria dos diagramas, trends negativos com 

moderada dispersão.

No gráfico Rb versus SiO2 é possível observar uma leve correlação 

positiva (amostras do monzonito) e negativa (MME). Tal fato sugere que o 

fracionamento de biotita se deu de forma mais importante nos MME, que no 

monzonito. 

As razões Ba/Rb e Ba/Sr podem ser utilizadas como indicador de 

índice de diferenciação de minerais com potássio, em especial feldspato 

alcalino e biotita (Taylor, 1965). No diagrama Ba/Sr versus SiO2 (Fig. 17), 

observa-se que as rochas apresentam correlação negativa, indicando que na 

evolução do magma houve fracionamento de biotita. Os baixos valores de Ba 
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Figura 16. Diagramas de variação para os elementos traço versus SiO2, aplicado às 
rochas estudadas. Rochas do MGN (círculo – Fácies Hornblenda Biotita Monzonítica 
Porfirítica; quadrado – Fácies Hornblenda Biotita Monzonítica) e Enclaves (triângulo –
Enclaves Máficos Microgranulares; triângulo invertido – minettes; hexágonos –
cumulatos). 
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nos termos mais máficos, no geral, é atribuído a ausência de feldspato alcalino 

nessas rochas. 

Observando a razão Ba/Sr versus SiO2 (Fig. 17) é possível ainda 

perceber que tanto os enclaves (MME, minettes e cumulatos) como os quartzo-

monzonitos estudados mostram correlações negativas. Tal fato pode 

representar o fracionamento do plagioclásio e do feldspato alcalino. Neste 

caso, a cristalização destes minerais ocorreu de forma mais expressiva nos 

MME, em relação aos minettes, cumulatos e quartzo-monzonitos estudados. 

No diagrama Rb/Sr versus SiO2 (Fig. 17), os MME e os minettes 

possuem correlação fortemente negativa, sugerindo o fracionamento de biotita, 

enquanto que as amostras do MGN distribuem-se de forma, mais ou menos, 

horizontalizadas, sugerindo um menor fracionamento da biotita, em relação aos 

enclaves (MME e minettes), além da presença de plagioclásio e feldspato 

alcalino nas fases tardias de cristalização. 

5.7 – Diagramas ETR e Multielementar

A evolução de alguns elementos traços pode ser visualizada através de 

diagramas multielementares. Neste trabalho, os elementos estão dispostos na 

ordem estabelecida por Nakamura (1974), com abundância normalizada em 

relação ao condrito. 

Os diagramas com os espectros de ETR mostram curvas similares 

entre os quartzo-monzonitos e os enclaves (Figs. 18 e 19). Desta forma, tanto 

nas amostras do MGN como nos enclaves (MME, minettes e cumulatos),

observa-se um enriquecimento em ETRLeves em relação aos ETRPesados,

sugerindo um decréscimo de ETR com a diferenciação. 

O relativo enriquecimento em ETRLeves, em relação aos ETRPesados

pode ser interpretado como uma resposta à presença de allanita, apatita e 

titanita modal nas rochas estudadas, ou ainda, o fracionamento, mesmo que 

pequeno, das fases máficas ricas em ETR pesados (p.ex. zircão). 

O espectro geral mostra que as anomalias negativas de Eu são pouco 

pronunciadas nos quartzo-monzonitos (0,89 e 0,92) e bastante expressivas nos 
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enclaves (0,43 e 0,77). O fracionamento medido pela razão LaN/YbN situa-se 

entre 16,29 e 107,50, nos quartzo-monzonitos, entre 7,66 e 21,86 nos MME, 

entre 21,42 e 26,39 nos minettes e entre 9,35 e 10,05 nos cumulatos.

Considerando a ausência de anomalias negativas de Eu nas amostras 

do MGN, é possível sugerir que os feldspatos não foram fases precocemente 

fracionadas durante a evolução do magma que deu origem ao MGN, ou o 

magma evoluiu sob condições oxidantes. Já as expressivas anomalias 

negativas de Eu percebidas nas amostras dos enclaves, indicam a participação 

importante do plagioclásio na evolução dos magmas responsáveis pela 

geração dos enclaves. 

No diagrama multielementar normalizado pelos valores do manto 

primordial de Wood et al. (1979) (Figs. 20 e 21), evidencia-se o enriquecimento 

nos LILE (Ba, Rb, Th e K), principalmente nas amostras dos monzonitos, além 

de marcantes anomalias negativas de Ta, Nb, Ti, P e Sr. O empobrecimento 

nestes elementos (Ta, Nb e Ti) tem sido interpretado como assinatura 

orogênica (Ringwood, 1990; Foley & Wheller, 1990). No conjunto analisado, 

pode-se perceber ainda, um sensível empobrecimento em P, associado a uma 

elevação dos conteúdos de Th, sugerindo o fracionamento de apatita. 

5.8 – Ambiência Tectônica

O estudo da relação entre a composição modal, geoquímica e regimes

tectônicos, feito por diversos autores como, por exemplo, Lameyre & Bowden 

(1982), Pearce et al. (1984), Maniar & Piccolly (1989) e Pearce (1996), resultou 

na individualização das diferentes séries magmáticas, relacionando-as com os 

respectivos ambientes tectônicos. 

5.8.1 – Diagramas Discriminantes de Ambientes Tectônicos 

Os elementos traços do tipo HFS e LILE têm sido amplamente 

utilizados na discriminação de ambientes tectônicos, devido a sua imobilidade 

durante os processos de fracionamento (Pearce et al., 1973). Pearce et al.

(1984) utilizando elementos traços de rochas do Fanerozoico coletadas em 

ambientes tectônicos conhecidos, apresentaram diagramas empregando 
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Figura 17. Diagrama de razão entre os elementos Ba/Sr, Ba/Rb e Rb/Sr versus SiO2,
para as rochas estudadas. Mesma legenda da figura 16. 

 

Figura 18. Diagrama ETR para as rochas do MGN normalizadas pelo valor do condrito 
de Nakamura (1974). Rochas do MGN (círculo – Fácies Hornblenda Biotita 
Monzonítica Porfirítica; quadrado – Fácies Hornblenda Biotita Monzonítica). 

 

Figura 19. Diagrama ETR para os enclaves do MGN normalizadas pelo valor do 
condrito de Nakamura (1974). Enclaves (triângulo – Enclaves Máficos 
Microgranulares; triângulo invertido – minettes; hexágonos – cumulato. Em cinza a 
área correspondente ao espectro do MGN. 
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elementos traços normalizados para os granitos de cadeia mesoceânica. Esses 

autores utilizaram-se dos diagramas Y versus Nb e Rb versus Y+Nb, para 

discriminar os granitos sin-colisionais, granitos intraplaca, granitos de arco-

vulcânico e granitos de cadeias oceânicas. 

No diagrama discriminante Y+Nb versus Rb (Fig. 22) de Pearce (1996) 

observa-se que as rochas estudadas posicionam-se no campo dos granitos 

pós-colisionais. Contudo, observa-se uma assinatura de granitos gerados em 

ambientes de arco vulcânico para as amostras do MGN. Já os MME e minettes 

apresentam uma assinatura de granitos de arco vulcânico e sin-colisionais, 

respectivamente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama multielementar para as rochas do MGN, normalizadas pelos 
valores do manto Primordial de Wood et al. (1979). Mesma legenda da figura 18. 
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Figura 21. Diagrama multielementar para os enclaves do MGN normalizados pelos 
valores do Manto Primordial de Wood et al. (1979). Mesma legenda da figura 19. 

 

Figura 22. Diagramas de discriminação tectônica aplicado às rochas estudadas. Diagrama 

Rb versus Y+Nb de Pearce (1996). Rochas do MGN (círculo – Fácies Hornblenda Biotita 

Monzonítica Porfirítica; quadrado– Fácies Hornblenda Biotita Monzonítica) e Enclaves 

(triângulo – Enclaves Máficos Microgranulares; triângulo invertido – minettes). WPG – granitos 

intraplaca; VAG – granitos de arcos vulcânicos; ORG – granitos de cadeia mesoceânica; syn-

COLG – granitos sin-colisionais; post-COLG – granitos pós-colisionais. 
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5.9 – Condições de Cristalização 

5.9.1 – Introdução 

Com o intuito de fornecer informações no que diz respeito às condições 

de cristalização e evolução magmática das rochas do Maciço Glória Norte, 

utilizou-se a combinação dos dados de campo, petrográficos, geoquímicos de 

elementos maiores, menores e traços.  

5.9.2 – Condições de Temperatura

A análise petrográfica revelou a existência de dois feldspatos (feldspato 

alcalino e plagioclásio) e quartzo em equilíbrio, sendo o plagioclásio sódico 

(oligoclásio sódico, andesina) predominante nas amostras estudadas (vide

Capítulo 4). Esta característica conduz a ideia de um sistema tipo subsolvus

granito. Diante disso optou-se por utilizar o sistema quartzo (Qz), albita (Ab), 

ortoclásio (Or) normativos, estudado por Tuttle & Bowen (1958), para a 

obtenção da temperatura mínima de cristalização do magma que deu origem 

ao MGN. 

A disposição das amostras do maciço nesse diagrama (Fig. 23) aponta 

para temperaturas entre 730 e 700°C, indicando que o final da cristalização, 

provavelmente, se deu a essas temperaturas. 

O outro geotermômetro utilizado considera a saturação de Zr na rocha, 

partindo do princípio que o coeficiente de partição do Zr cristal/líquido é função 

da temperatura. 

Watson & Herrison (1984), com base em experimentos, definiram o 

comportamento da saturação em zircão em líquidos anatéticos, caracterizando-

o como função da temperatura. Com isso, Watson (1987) estabeleceu uma 

equação para o cálculo da temperatura do zircão com base na saturação de Zr 

no magma, segundo a equação abaixo: 

Zr = concentração de Zr (ppm) na rocha. 
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Figura 23. Diagrama Qz, Ab, Or normativos de Tutle & Bowen (1958) a uma pressão de 
5 kbar. Rochas do MGN (círculo – Fácies Hornblenda Biotita Monzonítica Porfirítica; 
quadrado– Fácies Hornblenda Biotita Monzonítica). 
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A aplicação da equação de Watson (1987) nas amostras analisadas 

encontra-se sumarizada nas tabelas 14 e 15. Os quartzo monzonitos 

apresentam temperaturas médias calculadas pelo geotermômetro de Zr de 

810°C. Os termos faneríticos apresentaram temperatura média de 784°C. 

Como o zircão é uma das fases mais precoces na cristalização do 

magma (ver sequência de cristalização, Capítulo 4), o valor de temperatura 

indicado por este geotermômetro indica a temperatura de início da 

cristalização. As temperaturas calculadas para os enclaves são bastante 

similares e apresentam valores superiores em relação às temperaturas 

calculadas para as amostras do MGN. Os MME apresentam valores médios de 

temperatura de 828°C, enquanto que os minettes apresentam valores médios 

de 824°C. 

Os enclaves, principalmente os MME, ocorrem frequentemente 

englobando cristais de feldspato dos quartzo-monzonitos porfiríticos (Fig.7B –

Capítulo 3), o que indica diferenças de temperatura entre os dois magmas.

Esta feição indica, que no momento em que os granitóides porfiríticos estavam 

com um bom volume de cristais o magma máfico ainda estava líquido e quente 

para incorporar os cristais de feldspato oriundos do quartzo-monzonito. 

Tabela 14. Temperaturas de saturação em Zr para as rochas do MGN obtidas aplicando-se o 
algoritmo de Watson (1987). Fácies Quartzo Monzonítica Porfirítica [MP]; Fácies Quartzo 
Monzonítica [MF]. 
 

Fácies Amostra Zr (ppm) T°C 

M
P

 

FDS – 70A 108,00 759,25 
FDS – 195A 221,40 822,07 
FDS – 80 213,20 818,58 
FDS – 79 225,90 823,95 
FDS – 192 192,60 809,27 
FDS – 193 219,50 821,27 
FDS - 13 204,90 814,92 
FDS – 12A 198,50 812,02 
FDS – 3A 197,10 811,37 

M
F

 FDS - 197 151,90 788,14 
FDS - 200 141,00 781,68 
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Tabela 15. Temperaturas de saturação em Zr para os Enclaves Máficos Microgranulares [MME] 
e minettes do MGN obtidas aplicando-se o algoritmo de Watson (1987). 
 

Fácies Amostra Zr (ppm) T°C 

M
M

E
 FDS – 3B 424,80 886,20 

FDS – 12B1 307,80 853,58 
FDS – 12B4 203,00 814,07 

M
in

et
te

s 

FDS – 77G 237,50 828,64 
FDS – 77E 243,40 830,95 
FDS – 77I 220,10 821,53 
FDS – 77C 217,20 820,30 
FDS – 3C 221,80 822,24 

5.10 – Conclusões da Geoquímica

i. As rochas estudadas mostram composições intermediárias a ácidas. Os 

enclaves mostram valores mais baixos de SiO2, correspondendo a 

termos máficos. As rochas do MGN são metaluminosas e mostram 

afinidade geoquímica com as suítes shoshoníticas, sendo que os 

conteúdos de MgO>3% e K2O>3% dos enclaves e dos monzonitos, 

apontam para afinidade com rochas ultrapotássicas. No diagrama de 

Pearce (1996), observa-se que as rochas estudadas posicionam-se 

no campo dos granitos pós-colisionais, com assinatura de granitos de 

arco vulcânico para as amostras do MGN, e uma tendência de 

granitos gerados em ambientes intraplaca para os enclaves. 

ii. Os valores da norma, ratificam os dados obtidos na petrografia. Os

quartzo-monzonitos são formados, essencialmente, por quartzo, 

ortoclásio e plagioclásio. Já os enclaves apresentam conteúdos 

baixos de quartzo e valores elevados de diopsídio e magnetita, em 

comparação com a encaixante. 

iii. Nos diagramas do tipo Harker para elementos maiores, menores e 

traços observou-se uma tendência negativa para a maioria dos óxidos 

estudados. A correlação negativa do CaO, FeOt, MgO, TiO2 e P2O5,

indica que houve fracionamento da assembleia máfica, diopsídio, 

hornblenda, biotita, titanita, apatita e minerais opacos. 
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iv. Observando a relação do Sc com a sílica, nota-se uma boa correlação 

entre os cumulatos e os minettes. Tal comportamento pode 

representar o fracionamento precoce do diopsídio e acumulação 

desta fase mineral durante a evolução do magma lamprofírico, dando 

origem aos cumulatos. 

v. Nos diagramas ETR observou-se um enriquecimento de ETR leves em 

relação aos pesados, além de fortes anomalias negativas de Eu, 

principalmente nos enclaves, e de Ta, Nb, Ti, P e Sr. As anomalias de 

Sr são condizentes com o fracionamento de plagioclásio e as 

depressões de P e Ti, condizem com o fracionamento de apatita e 

titanita, respectivamente. 

vi. Os baixos teores de SiO2 e elevados teores de MgO e de CaO nos 

enclaves máficos são compatíveis com uma origem mantélica, 

associada a altas razões ETRLeves/ETRPesados, requer um 

componente rico em elementos incompatíveis, provavelmente 

remobilizados da crosta oceânica e incorporados ao manto litosférico 

durante processos de subducção (Wilson, 1989). 

vii. Os quartzo-monzonitos apresentam temperaturas médias calculadas 

pelo geotermômetro de Zr de 810°C, enquanto que os termos 

faneríticos apresentaram temperatura média de 784°C. Os MME 

apresentam valores médios de temperatura de 828°C, enquanto que 

os minettes apresentam valores médios de 824°C. 

viii. As estimativas para as condições de temperatura indicam que o final da 

cristalização, provavelmente, se deu entre 730 e 700°C. 

ix. Estas feições são indicativas de magmas formados em ambientes 

orogênicos que no caso deste corpo coloca-se posteriormente ao pico 

da orogenia que afetou a Faixa de Dobramentos Sergipana. 
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6 – Geocronologia do Maciço Glória Norte
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6.1 – Introdução 
 

Zircões pertencentes às rochas do Maciço Glória Norte foram 

selecionados para datação pelo método U-Pb SHRIMP. Essas datações foram 

realizadas no Laboratório de Geocronologia de Alta Resolução do Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo. 

Selecionou-se para a obtenção da idade absoluta do MGN a amostra 

de rocha de representativa deste maciço. A amostra 12A que corresponde a 

hornblenda biotita quartzo-monzonito porfirítico. Essa rocha localiza-se na 

Pedreira Paviserve (Coordenada UTM: 658636/8879748). 

6.2 – Resultados e Discussão
 

Os cristais de zircão da amostra 12A mostram-se incolores, cristalinos, 

límpidos, são prismáticos, com as arestas bem formadas. É raro a presença de 

inclusões e/ou fraturas (Fig. 24).

Doze cristais considerados representativos foram dosados e os dados 

obtidos forneceram a idade de 588 ± 5,2 Ma (MSWD = 0,031) (Tab. 16, Fig. 

25).

Os resultados geocronológicos posicionam o magmatismo que deu 

origem ao MGN, no Período Ediacarano. Os dados da literatura associam o 

MGN como sendo pertencente ao conjunto de granitos denominados “Tipo 

Glória”, que são considerados tardios a pós-tectônico. 

Alguns granitos do Domínio Macururé foram datados (Tabela 2 –

Capítulo 2) revelando idades Rb/Sr variando de 630 ± 23 Ma (Brito Neves & 

Cordani, 1973) até 580 ± 30 Ma (Bueno et al., 2008), idades Sm/Nd em rocha 

total de 600 Ma (Van Schumus et al. 1995). 

Os dados geocronológicos disponíveis para granitos associados aos 

Granitos do Tipo Glória, mostram idades, relativamente similares a do MGN, 

Tonalito Camará (628 + 12 Ma; U-Pb SHRIMP; Bueno et al., 2008), Angico 

(584 + 10 Ma, U-Pb TIMS; Bueno et al. 2008) e Pedra Furada (571 + 9 Ma, U-

Pb TIMS; Bueno et al. 2008).

Segundo Bueno et al. (2008) a idade U-Pb SHRIMP em zircão de 628 ± 

12 Ma obtida para o Tonalito Camará marcaria a idade máxima para o início do 
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principal evento deformacional no Domínio Macururé. Já a idade U-Pb TIMS 

em titanita de 571 ± 9 Ma obtida para o Granito Pedra Furada marca a idade 

mínima para o final deste evento. 

Neste contexto, a idade obtida para o MGN estabelece a ocorrência de 

um magmatismo a 588 Ma, que ocorreu na FDS, no Domínio Macururé, e que 

não foi afetado de forma significativa por eventos tectônicos. 

Tabela 16. Dados de U-Pb SHRIMP para cristais de zircão do Maciço Glória Norte. 

Spot 
U 

(ppm) 
Th 

(ppm) 
Th/U 

Idade (Ma) 1δ Discordância 
(%) 206Pb/238U 207Pb/206Pb 

1.1 559 249 0,46 564,5+12,3 550+269 -2 
2.1 578 311 0,56 594,5+12,4 572+82 -4 
3.1 746 330 0,46 591,8+12,5 646+119 9 
4.1 627 416 0,69 627,4+13,1 602+36 -4 
5.1 607 151 0,26 659,1+13,7 599+29 -9 
6.1 343 159 0,48 663,7+14,9 757+309 14 
7.1 602 272 0,47 583+19,4 601+70 3 
8.1 426 166 0,40 602,8+16,4 660+136 9 
9.1 348 113 0,34 568,4+12,4 629+170 11 

10.1 663 224 0,35 571,9+12,1 665+117 16 
11.1 601 230 0,39 619,5+18,1 565+46 -9 
12.1 553 327 0,61 666,3+20,4 687+33 3 

Figura 24. Imagens de catodoluminescência dos cristais de zircão analisados (Amostra 12A). Os 
círculos marcam a posição dos spots.
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Figura 25. Concórdia U-Pb para os cristais de zircão da Amostra 12A. 
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7 Considerações F inais –

A partir dos dados e discussões apresentados nos capítulos anteriores, 

algumas considerações finais podem ser feitas a respeito da geologia, 

petrografia e geoquímica do Maciço Glória Norte, que se localiza na porção 

nordeste do Domínio Macururé. 

i. O contato deste maciço com as encaixantes metassedimentares é 

geralmente marcado pelo aumento da granulação das rochas 

encaixantes que evoluem de filitos para granada muscovita hornfels. 

Nesses mesmos afloramentos aparecem diques de granitos 

leucocráticos com muscovita e granada que foram interpretados como 

rochas geradas pela fusão parcial das encaixantes. 

ii. O maciço é composto por monzonitos porfiríticos (+90% de sua área) 

com granulação média a grossa, existindo, subordinadamente, tipos 

monzoníticos faneríticos e graníticos leucocráticos com biotita e 

muscovita. Além destas rochas, existem regularmente distribuídos nos 

afloramentos visitados, enclaves máficos microgranulares, que 

mostram-se orientados segundo a foliação de fluxo magmático. 

iii. A interação entre os termos máficos e félsicos fica evidente com a 

observação de estruturas e texturas indicativas de processos de 

mistura física, como o mingling, neste caso observa-se xenocristais de 

feldspato nos MME. 

iv. O estudo petrográfico evidenciou texturas tipicamente magmáticas, 

como por exemplo, orientação de feldspato e biotita. As associações 

minerais encontradas permitem inferir condições de aumento do 

conteúdo de fluído no magma durante o resfriamento (diopsídio - 

hornblenda verde - biotita marrom), seguidos pela cristalização dos 

feldspatos e do quartzo. A paragênese de alteração é formada por 

clorita, mica branca, carbonato e argilominerais. 

v. Feições indicativas de mistura de entre magmas também foram 

identificadas no estudo petrográfico, como por exemplo, a 

corrosão/dissolução de cristais, zoneamento composicional de cristais 

de feldspato e diopsídio e aglomerados de minerais máficos. Além 
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disso, a observação de feições como, por exemplo, cristais de apatita 

com morfologia acicular ocorrendo na matriz dos MME e bordas de 

reação, indicam um rápido resfriamento do magma máfico em contato 

com o magma félsico. 

vi. As rochas estudadas mostram composições intermediárias a ácidas. Os 

enclaves mostram valores mais baixos de SiO2, correspondendo a 

termos máficos. As rochas são metaluminosas e mostram afinidade 

geoquímica com as suítes shoshoníticas, sendo que os conteúdos 

MgO>3% e K2O>3% dos enclaves e dos monzonitos apontam para 

afinidade com rochas ultrapotássicas. 

vii. Nos diagramas do tipo Harker para elementos maiores, menores e

traços observou-se uma tendência negativa para a maioria dos óxidos 

estudados. A correlação negativa do CaO, FeOt, MgO, TiO2 e P2O5,

indicam que houve fracionamento da assembleia máfica, diopsídio, 

hornblenda, biotita, titanita, apatita e minerais opacos. 

viii. Os cumulátos constituídas por diopsídio refletem a acumulação desta 

fase mineral durante a evolução do magma lamprofírico. Tal 

associação pode ser observada tanto nas relações de campo (os 

cumulatos ocorrem como enclaves dentro dos minettes), como pelas 

características geoquímicas (relação do Sc com a sílica, altos valores 

de MgO). Já os cumulatos constituídos essencialmente de tremolita, 

foram formados a partir da transformação do diopsídio em hornblenda 

e, posteriormente em tremolita. 

ix. Nos diagramas ETR percebeu-se um enriquecimento de ETR leves em 

relação aos pesados, além de fortes anomalias de Eu, principalmente 

nos enclaves, e de Ta, Nb, Ti, P e Sr. As anomalias de Sr são 

condizentes com o fracionamento do plagioclásio, e as depressões de 

P e Ti, condiz com o fracionamento de apatita e titanita, 

respectivamente. 

x.  Os quartzo-monzonitos apresentam temperaturas médias calculadas 

pelo geotermômetro de Zr de 810°C, enquanto que os MME 

apresentam valores médios de temperatura de 828°C, e os minettes 
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apresentam valores médios de 824°C. As estimativas indicam que o 

final da cristalização, provavelmente, se deu entre 730 e 700°C. 

xi.  Os resultados geocronológicos mostraram idades de 588 + 5,2 Ma, o 

que posiciona o magmatismo que deu origem ao MGN, no Período 

Ediacarano. Essa idade marca a ocorrência de um magmatismo a 588 

Ma, que ocorreu no Domínio Macururé, e que não foi afetado de 

forma significativa por eventos tectônicos. Os dados obtidos permitem 

propor que os magmas estudados foram formados em ambientes 

orogênicos, que no caso do MGN, coloca-se posteriormente ao pico 

da orogenia que afetou a Faixa Sergipana. 
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Anexo 1 – Tabela de Pontos
 

Anexo 1. Listagem dos afloramentos descritos na área de estudo. Análise realizada “X”; Análise não 
realizada “O”. 

N° do Ponto Amostra Litologia* 
Coordenadas Análises 

X Y Petrográfica Química 

3 Sem Coleta Granito Porfirítico 659086 8881231 O O 
4 FDS-02 Granito – Anfibolito 660763 8879091 O O 
5 FDS-03A Granito Porfirítico 658606 8879981 X X 
5 FDS-03B Enclave 658606 8879981 X X 
5 FDS-03C Minette 658606 8879981 X X 
5 FDS-03D Cumulato 658606 8879981 X X 
5 FDS-77C Minette 658606 8879981 X X 
5 FDS-77EC Minette 658606 8879981 X X 
5 FDS-77IC Minette 658606 8879981 X X 
5 FDS-77G Minette 658606 8879981 X X 
5 FDS-77J Cumulato 658606 8879981 X X 

12 Sem Coleta Metassedimento 666644 8878162 O O 
13 Sem Coleta Granitos com Muscovita e Biotita 665286 8876942 O O 
13 Sem Coleta Enclave 665286 8876942 O O 
14 Sem Coleta Granitos com Muscovita e Biotita 664262 8876398 O O 
15 FDS-12ª Granito Porfirítico 658636 8879748 X X 
15 FDS-12B1 Enclave 658636 8879748 X X 
15 FDS-12B2 Enclave 658636 8879748 O X 
15 FDS-12B3 Enclave 658636 8879748 O O 
15 FDS-12B4 Enclave 658636 8879748 X X 
16 Sem Coleta Ardósia 657576 8879652 O O 
17 FDS-13 Granito Porfirítico 658775 8882785 X X 
24 Sem Coleta Ardósia 656908 8885539 O O 
25 Sem Coleta Ardósia 657048 8883806 O O 
26 Sem Coleta Ardósia 661329 8886248 O O 
30 Sem Coleta Granodiorito 667047 8885169 O O 
30 Sem Coleta Enclave 667047 8885169 O O 
80 Sem Coleta Muscovita Granada Xisto 665138 8876772 O O 
81 Sem Coleta Enclave 665218 8876838 O O 
82 Sem Coleta Muscovita Granada Xisto 665686 8877800 O O 
83 Sem Coleta Granito com muscovita e Biotita 666728 8878270 O O 
86 Sem Coleta Muscovita Granada Xisto 667359 8878412 O O 

122 Sem Coleta Muscovita Granada Xisto 663546 8878484 O O 
123 FDS-70A Granito Porfirítico 664386 8879533 X X 
124 FDS-71 Enclave 664630 8879980 O O 
135 Sem Coleta Dique de Granito 661576 8877856 O O 
136 FDS-78 Granitos com Muscovita e Biotita 660841 8877168 X O 
137 Sem Coleta Dique de Granito 660306 8876784 O O 
138 Sem Coleta Dique de Granito 660019 8876486 O O 
139 FDS-79 Granito Porfirítico 659796 8876526 X X 
140 Sem Coleta Granito Porfirítico 659482 8876658 O O 
141 Sem Coleta Granito Porfirítico 659211 8876730 O O 
142 Sem Coleta Ardósia 658798 8876818 O O 
143 Sem Coleta Biotita Granada Xisto 662345 8879262 O O 
144 Sem Coleta Biotita Granada Xisto 661995 8879684 O O 
145 FDS-80 Granito Porfirítico 661891 8879804 X X 

*Nome dado em campo para a rocha 
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Anexo 1. Listagem dos afloramentos descritos na área de estudo (continuação). Análise realizada 
“X”; Análise não realizada “O”. 

N° do Ponto Amostra Litologia* 
Coordenadas Análises 

X Y Petrográfica Química 

146 Sem Coleta Biotita Granada Xisto 661703 8879879 O O 
147 Sem Coleta Granito Porfirítico 661438 8880091 O O 
148 Sem Coleta Granito Porfirítico 661078 8880281 O O 
149 Sem Coleta Granito Porfirítico 660776 8880006 O O 
150 FDS-81 Granito Porfirítico 660712 8879304 O O 
186 Sem Coleta Granodiorito 666790 8885367 O O 
192 FDS-192 Granito Porfirítico 659017 8883302 X X 
193 FDS-193 Granito Porfirítico 660599 8880533 X X 
194 FDS-194 Granada Muscovita Xisto 664378 8880375 O O 
195 FDS-195A Granito Porfirítico 663678 8880550 X X 
195 FDS-195B Muscovita Granada Xisto 663678 8880550 O O 
196 Sem Coleta Granada Muscovita Xisto 664392 8880655 O O 
197 FDS-197 Granito Fanerítico 664498 8881146 X X 
198 Sem Coleta Granada Muscovita Xisto 664387 8881578 O O 
199 FDS-199A Granada Muscovita Xisto 664392 8881745 O O 
199 FDS-199B Granada Muscovita Xisto 664392 8881745 O O 
200 FDS-200 Granito Fanerítico 665188 8880136 X X 
201 Sem Coleta Granito/Xisto 664922 8880746 O O 
202 Sem Coleta Granito/Xisto 665816 8880445 O O 
203 Sem Coleta Granito Porfirítico 665835 8881679 O O 
204 Sem Coleta Granito Porfirítico 665518 8881999 O O 
205 Sem Coleta Granito/Xisto 665361 8882243 O O 
206 Sem Coleta Granito/Xisto 666298 8881483 O O 
207 Sem Coleta Granito/Xisto 667093 8881165 O O 
208 Sem Coleta Granito/Xisto 667670 8881299 O O 
209 Sem Coleta Granito/Xisto 666879 8882717 O O 
210 Sem Coleta Granito/Xisto 666358 8882652 O O 
211 Sem Coleta Ardósia 666190 8883400 O O 
212 Sem Coleta Granito/Xisto 666352 8880181 O O 
213 FDS-213 Granito com Muscovita 667185 8879741 O O 
361 Sem Coleta Muscovita Granada Xisto 669629 8882289 O O 
362 FDS-362 Granito/Xisto 669061 8882226 O O 
363 Sem Coleta Granito/Xisto 668308 8882235 O O 
364 Sem Coleta Granito/Xisto 668028 8882398 O O 
365 Sem Coleta Muscovita Granada Xisto 667446 8882736 O O 
366 Sem Coleta Muscovita Granada Xisto 66891 8882699 O O 
367 Sem Coleta Granito/Xisto 666625 8882554 O O 
368 Sem Coleta Granito/Xisto 666028 8881010 O O 
369 Sem Coleta Granito/Xisto 666457 887951 O O 
370 Sem Coleta Granito/Xisto 667082 8879320 O O 
371 Sem Coleta Granito/Xisto 666700 8879383 O O 
372 Sem Coleta Muscovita Granada Xisto 666879 8878687 O O 
373 Sem Coleta Granito/Xisto 666648 8878146 O O 
374 Sem Coleta Ponto Controle 663850 8876925 O O 
375 Sem Coleta Granito/Xisto 663966 8877215 O O 
376 Sem Coleta Ponto Controle 664024 8877381 O O 
377 FDS-377 Ardósia 658923 8885600 O O 
378 Sem Coleta Ardósia 659017 88884532 O O 

*Nome dado em campo para a rocha 
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Anexo 1. Listagem dos afloramentos descritos na área de estudo (continuação). Análise realizada 
“X”; Análise não realizada “O”. 

N° do Ponto Amostra Litologia* 
Coordenadas Análises 

X Y Petrográfica Química 

379 Sem Coleta Ardósia 659460 8884513 O O 
380 Sem Coleta Ardósia 660571 8884950 O O 
381 FDS-381 Ardósia 660957 8885207 O O 
382 Sem Coleta Ardósia 661379 8885565 O O 
383 FDS-383 Granito/Xisto 662049 8884720 O O 
384 Sem Coleta Muscovita Granada Xisto 662398 8884012 O O 
385 Sem Coleta Granito Porfirítico 662540 8883738 O O 
386 Sem Coleta Muscovita Granada Xisto 662477 8884769 O O 
387 Sem Coleta Ardósia 663067 8885521 O O 
388 Sem Coleta Ardósia 663753 8884938 O O 
389 Sem Coleta Ardósia 663914 8884176 O O 
390 FDS-390 Granito/Xisto 663638 8883252 O O 
391 FDS-391 Granito/Xisto 665125 8883941 O O 
392 Sem Coleta Granito `Porfirítico 665297 8884178 O O 
393 Sem Coleta Muscovita Granada Xisto 663291 8886343 O O 
399 Sem Coleta Granito/Xisto 663454 8875591 O O 
400 FDS-400 Granito com Muscovita 664066 8875192 O O 
401 Sem Coleta Granito com Muscovita 664252 8874887 O O 
403 Sem Coleta Muscovita Granada Xisto 661411 8874401 O O 
404 Sem Coleta Muscovita Granada Xisto 660945 8873202 O O 
405 Sem Coleta Granito/Xisto 661839 887539 O O 
406 Sem Coleta Granito/Xisto 661950 8876446 O O 
407 Sem Coleta Granito/Xisto 661812 8877271 O O 
408 Sem Coleta Granito/Xisto 661610 8877476 O O 
409 Sem Coleta Ardósia 658389 8876283 O O 
410 Sem Coleta Ardósia 657642 8875830 O O 
411 Sem Coleta Ardósia 656774 8875999 O O 
412 Sem Coleta Ardósia 656285 8876346 O O 
413 Sem Coleta Ardósia 655601 8876856 O O 
414 Sem Coleta Ponto Controle 655183 8877115 O O 
415 Sem Coleta Muscovita Granada Xisto 655558 8877607 O O 
416 Sem Coleta Ardósia 656212 8879301 O O 
417 FDS-417 Dique de Granito Fanerítico 655989 8879584 O O 
418 Sem Coleta Ponto Controle 655755 8878883 O O 
419 FDS-419 Ardósia 654669 8880500 O O 
420 Sem Coleta Ardósia 653294 8880571 O O 
421 Sem Coleta Ardósia 652950 8882181 O O 
422 Sem Coleta Ardósia 652949 8882182 O O 
423 Sem Coleta Ardósia 654757 8882847 O O 
424 Sem Coleta Ardósia 655716 8882171 O O 
425 Sem Coleta Ardósia 657664 8882302 O O 
426 Sem Coleta Granito Porfirítico 657999 8882250 O O 
427 Sem Coleta Granito Porfirítico 659156 8882968 O O 
428 FDS-428A Granito Porfirítico 659358 8882529 O O 
428 FDS-428B Enclave 659358 8882529 O O 
429 Sem Coleta Granito Porfirítico 659664 8880156 O O 
430 Sem Coleta Granito Porfirítico 662480 8878984 O O 

*Nome dado em campo para a rocha 
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Anexo 1. Listagem dos afloramentos descritos na área de estudo (continuação). Análise realizada 
“X”; Análise não realizada “O”. 

N° do Ponto Amostra Litologia* 
Coordenadas Análises 

X Y Petrográfica Química 

431 Sem Coleta Ardósia 662819 8878816 O O 
432 Sem Coleta Granito/Xisto 662216 8878794 O O 
433 Sem Coleta Ponto Controle 662185 8878091 O O 
434 Sem Coleta Granito Porfirítico 662506 8877837 O O 
436 Sem Coleta Granito Porfirítico 662278 8877606 O O 
437 Sem Coleta Granito/Xisto 662578 8877411 O O 
438 Sem Coleta Granito Porfirítico 662401 8877097 O O 
439 Sem Coleta Granito/Xisto 661783 8877292 O O 
440 Sem Coleta Granito/Xisto 662920 8881201 O O 
441 FDS-441 Granito/Xisto 662839 8881349 O O 
442 Sem Coleta Granito/Xisto 662513 8881325 O O 
443 Sem Coleta Granito/Xisto 662354 8881401 O O 
444 Sem Coleta Granito/Xisto 664131 8882136 O O 
445 Sem Coleta Granito/Xisto 663873 8882353 O O 
446 Sem Coleta Granito Porfirítico 658796 8883207 O O 
447 Sem Coleta Ardósia 658195 8883482 O O 
448 Sem Coleta Ardósia 655994 8884963 O O 

*Nome dado em campo para a rocha 
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