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RESUMO 

 

A região alvo deste estudo localiza-se na parte norte da Faixa Sergipana. O Batólito Serra do 

Brejo (BSB) está associado ao magmatismo tipo Serra do Catu, que é atribuído pela literatura 

regional ao plutonismo pós-tectônico, com idade em torno de 617 Ma. O BSB constitui-se um 

corpo alongado E-W, com ~111 km
2
, e que trunca as estruturas regionais dominantemente 

NW-SE. O principal objetivo do trabalho foi gerar dados geológicos, petrográficos e 

geoquímicos do BSB para identificar as suas feições e com essas informações melhor 

compreender o significado deste magmatismo na parte norte da Faixa Sergipana. Para que os 

objetivos fossem atingidos foram realizados trabalhos de campo, com coleta de amostras, 

descrição petrográfica dos principais tipos de rochas identificadas e, em amostras 

representativas, estudos geoquímicos. Três fácies de rochas foram identificadas: Fácies 

Granítica, Fácies Sienítica/Sienítica Máfica e Fácies Enclave. Ao microscópio a feição mais 

expressiva é a granulação fanerítica média, algumas vezes exibindo foliação magmática, 

tendo cristais subeuédricos de microclínio pertítico, de albita ou oligoclásio, e como máficos 

diopsídio, hornblenda e biotita, além da presença de titanita, apatita e, em algumas amostras 

zircão. A Fácies Enclave foi interpretada como autólito por apresentar a mesma mineralogia 

que as rochas hospedeiras. Os dados geoquímicos obtidos em amostras de tipos petrográficos 

representativas revelam que as suas composições estão compreendidas entre 60-70% SiO2, e 

que existem duas populações da Fácies Enclaves: uma com 43-45% de SiO2 (correspondendo 

a gabros peridotíticos) e outra com 52-55% de SiO2 (correspondendo a gabro e diorito). Em 

diagramas de classificação geoquímica as amostras exibem ao mesmo tempo afinidade 

alcalina e sub-alcalina, características essas usualmente atribuídas a rochas da associação 

shoshonítica. Elas são metaluminosas existindo termos peraluminosos e, em diagrama de 

Pearce (Rb vs. Y+Nb), as amostras posicionam-se dominantemente no campo dos granitos 

originados em ambientes de arco vulcânico, mas concentrados no campo dos granitos pós-

colisionais. Conclui-se que os magmas formadores das rochas estudadas (traquíticos e 

basálticos) tem assinatura orogênica, e, entretanto, coloca-se posteriormente ao pico da 

orogenia que afetou a Faixa Sergipana. 

 

PALAVRAS CHAVE: Sienito, Shoshonito, Faixa Sergipana. 
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ABSTRACT 

 

The area of this study is located in the Northern sector of the Sergipana Belt. The Serra do 

Brejo batholith (BSB) is associated to the Serra Catu magmatism, which is assigned by the 

regional literature as a post-tectonic plutonism, aged ~ 617 Ma. The BSB is an E-W elongated 

body, ~ 111 km
2
, that truncates the NW-SE regional structures. The aim of this work is to 

provide geological, petrographic and geochemical data for the BSB in order to identify its 

features and better understand the significance of this magmatism in the context of the 

Sergipana Belt. Field work, sample collection, petrographic description of the main rock 

types, and geochemical studies were performed. Three lithologic facies have been identified: 

(i) Granitic, (ii) Syenitic/mafic Syenitic and (iii) Enclaves. At the microscope the most 

prominent feature is the significant phaneritic texture, sometimes exhibiting magmatic 

foliation, and subhedral crystals of alkali feldspar (orthoclase and microcline) albite or 

oligoclase. Mafic mineralogy includes diopside, hornblende and biotite, besides the presence 

of titanite, apatite and, in some samples, zircon. The Enclave Facies was interpreted as an 

autholit phase, by presenting the same mineralogy as the host rocks. The geochemical data 

shows that these rocks compositions are comprised between 60-70% SiO2, except for the 

Enclave Facies that ranges hom 43-45% SiO2 (corresponding to gabbro peridotite) to 52-55% 

of SiO2 (corresponding to gabbro and diorite). In classification diagrams, these samples show 

alkaline and sub-alkaline signatures, typical of shoshonitic associations. They have 

metaluminous and peraluminous character and, in Pearce diagrams (Rb vs. Nb +Y), the 

samples are positioned predominantly in the field of granites that originate in volcanic arc 

environments, been concentrated in the field of post tectonic granites. It is concluded that the 

magmas forming the rocks studied (trachytic and basaltic) has signed orogenic, and yet puts 

up after the peak of the orogeny that affected the Sergipana Belt. 

 

KEYWORDS: Syenite, Shoshonite, Sergipana Belt. 
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tamanhos decimétricos e exibe a presença de vênulas de composição quartzo-

feldspática; Foto 6.2 nota-se coloração cinza com granulação fina e destacam 

cristais de biotita e hornblenda na sua composição; e, Foto 6.3 e 6.4 os enclaves em 

sua maioria destacam formas que variam de arredondadas, elipsoidais, onde o eixo 
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maior tende a seguir a orientação definida pelo fluxo magmático e, às vezes, são 

angulosas. Seus tamanhos são muito variados, existindo indivíduos centimétricos a 

decimétricos.................................................................................................................. 
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PRANCHA 7 – Fotomicrografia 7.1 e 7.2 representa um Biotita Gnaisse com 

textura inequigranular de granulometria média, nota-se a presença de quartzo (Qz), 

biotita (Bt) e plagioclásio (Pl) com geminação segunda a lei da Albita e Albita-

Carlsbad. (LO-Objetiva de 4x/Lâmina FDS-316); Fotomicrografia 7.3, destaque 

para o cristal de feldspato alcalino (Afs) que exibem textura pertítica (Per). (LO-

Objetiva de 4x/Lâmina FDS-316); e Fotomicrografia 7.4, destaque para o cristal de 

quartzo (Qz) na porção inferior da imagem, que exibem textura mirmequítica (Mir). 

(LO-Objetiva de 10x/Lâmina FDS-316). LO - Observação em Luz 

Ortoscópica................................................................................................................... 
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PRANCHA 8 - Fotomicrografia 8.1 cristais de feldspato alcalino (Afs) com 

núcleos alterados e com geminação típica de ortoclásio (Or). Nota-se a presença de 

geminação periclina. (LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-33A); Fotomicrografia 8.2 

cristal de feldspato alcalino (Afs) com geminação periclina e cristal de quartzo (Qz) 

que exibem textura mirmequítica (Mir). (LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-308); 

Fotomicrografia 8.3A e 8.3B, mostra a textura da rocha com biotita (Bt), 

hornblenda (Hbl), feldspato alcalino (Afs). Nota-se a presença de um cristal de 

zircão (Zrn) subeuédrico e cristais de titanita (Ttn) ocorrem inclusos em bitotita 

(Bt). (LNP e LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-35A); Fotomicrografia 8.4, 

fenocristal de feldspato alcalino (Afs) euédrico com zoneamentos múltiplos. (LO-

objetiva de 4x/Lâmina FDS-35A - mosaico). LO-Observação em Luz Ortoscópica e 

LNP–Observação em Luz Natural Polarizada............................................................... 
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PRANCHA 9 - Fotomicrografia 9.1 e 9.2 representa textura inequigranular de 

granulometria média à grossa de um Biotita Quartzo Monzonito, nota-se a presença 

de feldspato alcalino (Afs) com textura pertítica (Per) e geminação segundo a lei da 

periclina, biotita (Bt), quartzo (Qz) com extinção ondulante e titanita (Ttn). (LO-

objetiva de 4x/Lâmina FDS-38 e 31); Fotomicrografia 9.3A e 9.3B mostram 

cristais de feldspato alcalino (Afs) exibindo seu eudralismo e zonações múltiplas e 

com geminação carlsbad. (LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-40 e 37); 

Fotomicrografia 9.4 destaque para o cristal de feldspato alcalino (Afs) com textura 

pertítica (Per). (LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-31). E na Fotomicrografia 9.5 

observa-se a inclusão de cristais de titanita (Ttn), apatita (Ap) e minerais opacos 

(Opc). (LNP-objetiva de 10x/Lâmina FDS-40). LO-Observação em Luz 

Ortoscópica e LNP–Observação em Luz Natural......................................................... 
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PRANCHA 10 - Fotomicrografia 10.1A nota-se a presença de feldspato alcalino 

(Afs) como fenocristal, plagioclásio (Pl) com geminação segundo a lei da Albita e 

núcleos alterados, e cristais euédricos de hornblenda (Hbl) com geminação carlsbad 

(LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-327); Fotomicrografia 10.1B mostram a 

disposição dos cristais de hornblenda (Hbl) na rocha, com formas euédricas e 

associados aos cristais de biotita (Bt), nota-se também a presença de quartzo (Qz) 

com extinção ondulante (LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-327); Fotomicrografia 

10.1C destaque para o cristal de plagioclásio (Pl) com geminação segundo a lei da 

Albita e com núcleos alterados e a presença de cristais de feldspato alcalino (Afs) 

com geminação periclina (LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-327). E na 
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Fotomicrografia 10.1D observa-se um cristal de titanita (Ttn) euédrica em meio os 

demais minerais (LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-327). LO-Observação em Luz 

Ortoscópica................................................................................................................... 
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PRANCHA 11 - Fotomicrografia 11.1A observa-se cristais de plagioclásio (Pl) 

com geminação segundo a lei Albita e Albita-Carlsbad (LO-objetiva de 4x/Lâmina 

FDS-39); Fotomicrografia 11.1B mostram a textura geral da rocha e como 

minerais essenciais têm-se hornblenda (Hbl), biotita (Bt), feldspato alcalino (Afs) e 

minerais opacos (Opc)(LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-39); Fotomicrografia 11.2 

destaque para o cristal de clinopiroxênio (Cpx) em um processo de substituição para 

a hornblenda (Hbl)(LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-282). Fotomicrografia 11.3 

destaca-se a presença de cristais apatita (Ap) em meios os cristais de hornblenda 

(Hbl), zircão (Zrn) e biotita (Bt)(LNP-objetiva de 10x/Lâmina FDS-282). E na 

Fotomicrografia 11.4A e 11.4B observa-se a clorita (Chl) sendo formada por 

substituição da biotita (Bt) ao longo dos planos de clivagem, também nota-se a 

presença de processo de substituição do clinopiroxênio (Cpx) para a hornblenda 

(Hbl) com a presença de apatita (Ap) e minerais opacos (Opc)(LNP-objetiva de 

10x/Lâmina FDS-282). LO-Observação em Luz Ortoscópica e LNP- Luz Natural 

Polarizada...................................................................................................................... 
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PRANCHA 12 - Fotomicrografia 12.1A e 12.1B observa-se cristais de 

plagioclásio (Pl) com geminação segundo a lei Albita e Albita-Carlsbad, cristais de 

hornblenda (Hbl) com formas variando de subeuédrica a euédrica e é bem visível os 

planos de clivagens em duas direções, também nota-se a presença de inclusões de 

biotita (Bt), feldspato alcalino (Afs), titanita (Ttn) e minerais opacos (Opc). Nota-se 

a presença de cristais de quartzo (Qz) com formas granulares e contatos serrilhados 

com os demais minerais (LO e LNP-objetiva de 4x/Lâmina FDS-32D). LO-

Observação em Luz Ortoscópica e LNP- Luz Natural Polarizada................................ 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Apresentação  

 

A presente dissertação de mestrado é resultado do trabalho de pesquisa, junto ao 

Projeto “Granitogênese da Faixa de Dobramentos Sergipana” em desenvolvimento pelo 

Laboratório de Petrologia Aplicada a Pesquisa Mineral da Universidade Federal de Sergipe. 

Essa dissertação contou com o apoio da CAPES, CNPq e da Fundação de Apoio à Pesquisa e 

Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC/SE).  

Este documento visa atender a um dos requisitos exigidos para a obtenção do título de 

Mestre em Geociências, na linha de pesquisa “Embasamento e Análise de Proveniências 

(geologia, petrologia e geoquímica)”, junto ao Programa de Pós-Graduação em Geociências e 

Análise de Bacias da Universidade Federal de Sergipe (PGAB - UFS). 

Meu tópico de estudo são os granitos, rochas ígneas que, literalmente, nascem no fogo. 

As rochas ígneas representam os produtos de solidificação de magmas, o que pode ocorrer 

perto da superfície da Terra, nos vulcões, ou dentro da Terra nas massas plutônicas (Sial & 

McReath, 1984), como é o caso dos granitos. 

É de conhecimento para os geólogos que grande porção da crosta terrestre é composta 

de rochas ígneas, parte das quais podem ter sido metamorfizadas. Portanto, é um desafio para 

os geólogos o entendimento dos processos pelos quais as rochas se fundem e recristalizam, 

devido a sua constante presença na crosta terrestre e sua importância como marcador dos 

diversos estágios da história da crosta da Terra. Isto me motivou a estudar estes granitos. 

 

1.2. Contexto Geral da Proposta de Estudo 

 

A Faixa Sergipana (FS) encontra-se inserida na Província Borborema (Almeida et al. 

1981), onde apresenta-se como uma unidade geotectônica situada entre o Cráton do São 

Francisco e o Maciço Pernambuco-Alagoas.  

Os terrenos da FS foram subdivididos em seis domínios por Santos et al. (1988), com 

a presença de plutonismo granítico limitando-se aos domínios Macururé, Marancó, Poço 

Redondo e Canindé, sendo que, nos domínios Estância e Vaza-Barris predominam rochas 

metassedimentares e metavulcânicas (subordinadas).  
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O magmatismo dominante na FS é granítico e tem sido classificado por Santos et al. 

(1988), com respeito ao tectonismo regional, em: i) Cedo a sin-tectônico, representado pelos 

Tipos Garrote e Serra Negra; ii) Sincrônico a tardi-tectônico (Tipo Curralinho); iii) Tardio a 

pós-tectônico (Tipos Glória e Xingo); iv) Pós-tectônico (Tipos Serra do Catu e Propriá).  

O Batólito Serra do Brejo (BSB), objeto do presente estudo, localiza-se na parte norte 

do Estado de Sergipe e, segundo Gava et al. (1983), encontra-se regionalmente associado ao 

magmatismo Tipo Serra do Catu que têm natureza pós-tectônica.  

 

1.3. Justificativas 

 

Essa dissertação de mestrado envolve mapeamento geológico de semi-detalhe e a 

obtenção de dados petrográficos e geoquímicos. Esse estudo tem por meta contribuir para o 

conhecimento sobre as rochas do Batólito Serra do Brejo e fazer inferências sobre a sua 

classificação petrológica e sua gênese. Este estudo justifica-se, pois, os dados atualmente 

disponíveis não se apresentam substanciais para integrar esse corpo na concepção 

geodinâmica para essa região. 

 

1.4. Objetivos 

 

Os objetivos dessa pesquisa são o de estudar de forma integrada as relações entre as 

diversas fácies petrográficas presentes no Batólito Serra do Brejo, assim como, as rochas do 

embasamento. Com isso, visa-se gerar subsídios para uma melhor compreensão do quadro 

geológico e tectônico desse setor da FS. Além disso, espera-se que o conhecimento gerado 

forneça informações uteis a trabalhos de prospecção mineral a serem realizados na região. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

(i) Gerar mapa geológico em escala 1:50.000 para o BSB, pois nota-se a inexistência 

de pesquisas em escala de semi-detalhe deste corpo. 

(ii) Obter dados petrográficos sobre as rochas do BSB. 

(iii) Obter dados geoquímicos (elementos maiores, menores, traços, e Terras Raras) 

para as principais fácies petrográficas identificadas do BSB. E, com este estudo, ter um maior 

conhecimento sobre a sua evolução magmática.  
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1.5. Localização e Acesso a Área de Estudo 

 

A área da pesquisa localiza-se na região norte do Estado de Sergipe, nas proximidades 

do município de Canindé de São Francisco, distando aproximadamente 230 km da capital 

Aracaju. 

O acesso rodoviário à área, partindo de Aracaju, é realizado através da rodovia federal 

BR-235 até a entrada para o município de Carira. Deste município, segue-se pela direita na 

rodovia estadual SE-108 até passar por Monte Alegre de Sergipe, e após continua-se o trajeto 

pela esquerda na rodovia estadual SE-206 em direção à sede do município de Canindé de São 

Francisco, onde a área de pesquisa fica situada na sua porção noroeste (Fig. 1). 

A área de estudo perfaz uma superfície de aproximadamente 111 km
2
, ocupando a 

parte superior esquerda da Folha Piranhas (SC.24-X-C-VI, escala 1:100.000) e a parte 

superior direita da Folha Santa Brígida (SC.24-X-C-V, escala 1:100.000). Está delimitada 

pelos vértices 1, 2, 3 e 4 com as seguintes coordenadas planas UTM Datum SAD69 (Quad. 1).   

 

Quadro 1. Coordenadas UTM da área de pesquisa. 

VÉRTICES UTM E UTM N 

1 605000 8935000 

2 625000 8935000 

3 605000 8910000 

4 625000 8910000 

 

1.6. Estruturação do Trabalho 

 

A estruturação deste documento foi elaborada através da distribuição do conteúdo em 

sete capítulos, a contar deste capítulo introdutório, organizados da seguinte forma:  

 

 Capítulo II – MATERIAIS E MÉTODOS  

Neste capítulo, são descritas em maior nível de detalhe, as diferentes técnicas e 

procedimentos analíticos usados ao longo desta pesquisa.  

  

 Capítulo III – CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL  
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O enquadramento geológico geral da área de pesquisa é feito no presente capítulo, 

com base na bibliografia consultada, apresentando-se uma síntese das suas principais 

características tectônicas, estratigráficas, magmáticas e metamórficas.  

  

 Capítulo IV – ASPECTOS GEOLÓGICOS DA ÁREA MAPEADA  

Neste capítulo, apresentam-se os dados coletados em campo, tais como: descrições de 

afloramentos, fotografias, dentre outros.  

  

 Capítulo V – ESTUDOS PETROGRÁFICOS  

A descrição das lâminas petrográficas obtidas a partir das amostras coletadas, e 

documentadas por fotomicrografias, são apresentadas neste capítulo. 

 

 Capítulo VI – EVOLUÇÃO GEOQUÍMICA  

São realizados nesse capítulo, o tratamento e interpretação dos dados de geoquímica 

de elementos maiores, elementos traços e terras raras, em rocha total. E, também uma breve 

discussão sobre a afinidade shoshoníticas das rochas estudadas. 

  

 Capítulo VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Exposição dos principais pontos conclusivos do documento e algumas sugestões e 

recomendações para estudos futuros. 
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CAPÍTULO 2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização dessa dissertação foi estabelecida uma série de procedimentos 

destinados à obtenção dos dados que permitam atingir os objetivos propostos. Tais 

procedimentos encontram-se divididos em quatro etapas principais: Compilação Inicial de 

Dados; Trabalhos de Campo; Trabalhos Laboratoriais, e Tratamento, Integração e Análise.   

 

2.1. Compilação Inicial de Dados 

 

 Durante esta etapa foi realizada a compilação bibliográfica geológica referente a 

trabalhos anteriores desenvolvidos na região de pesquisa (monografias, dissertações, artigos 

publicados e relatórios finais de pesquisas). Inclui-se aqui o levantamento de mapas temáticos 

(geológicos, metalogenéticos, geoquímicos, etc.), e também a pesquisa bibliográfica dos 

métodos similares empregados na investigação científica, com o intuito de aprimorar os 

conhecimentos e possibilitar um melhor entendimento do arcabouço geológico regional 

dentro do qual a área de estudo encontra-se inserida. 

 Em seguida realizou-se a análise e interpretação de fotografias aéreas na escala de 

1:70.000 e 1:25.000, e imagens de sensoriamento remoto (LANDSAT e SRTM) da região 

estudada objetivando dar suporte aos trabalhos de campo. Estes dados possibilitaram a 

confecção de mapa base preliminar, que foi feito na plataforma ArcGis 9.3 da ESRI. 

Considerando tanto os elementos planimétricos e geológicos existentes, bem como os que 

estão sendo gerados no presente trabalho, a elaboração da cartografia geológica final também 

foi realizada na referida plataforma.  

 

2.2. Trabalhos de Campo 

 

Os trabalhos de levantamento geológico de campo, realizados na escala de 1:50.000, 

objetivam basicamente obter informações de afloramentos. Este mapeamento foi realizado 

para definir as fácies petrográficas do Batólito Serra do Brejo (BSB), bem como os contatos 

deste com as suas encaixantes, esses igualmente destinados à coleta de amostras a serem 

utilizadas nas análises laboratoriais.  

Os trabalhos de campo foram realizados durante 20 (vinte) dias, dividido em duas 

etapas de campo de 10 (dez) dias, onde foi efetivado por perfis contínuos e perpendiculares à 
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direção estrutural regional mais proeminente do batólito (NE-SW), com a visita e descrição de 

afloramentos, obtenção de fotografias com aspectos geológicos relevantes, tomadas de 

atitudes de feições estruturais, tais como acamamento original, foliação e lineação mineral 

e/ou de estiramento.  

Nessa etapa foram descritos 63 (sessenta e três) afloramento, com, a coleta total de 44 

(quarenta e quatro) amostras. Dessas amostras, 41 (quarenta e quatro) para a análise 

petrográfica e 26 (vinte e seis) para a análise geoquímica. 

  

2.3. Trabalhos Laboratoriais  

 

Essa fase da pesquisa se caracterizou por uma gama variada de atividades que 

envolvem desde a preparação de amostras até os procedimentos analíticos propriamente ditos.  

 

2.3.1.  PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS 

As amostras selecionadas como representativas 41 (quarenta e uma) para estudos 

petrográficos e 26 (vinte e seis) para a realização de análises geoquímicas foram descritas e 

enviadas pra preparação física. 

As amostras destinadas aos estudos petrográficas foram cortadas através de serras 

diamantadas e, posteriormente, passou-se por politrizes especiais, para serem confeccionadas 

as lâminas petrográficas. 

A preparação física das rochas para análise geoquímicas constou do seguinte 

procedimento: 

1ª Etapa: Lavagem – As amostras foram lavadas com água e auxílio de uma escova, a 

fim de retirar impurezas presentes. Após esse procedimento, as amostras limpas foram 

levadas ao britador de mandíbulas; 

2ª Etapa: Britador de Mandíbulas - Inicialmente foi necessário higienizar todo o 

equipamento, limpando-o com ar comprimido e álcool.  

A britagem consiste da quebra de partículas principalmente pela ação de esforços 

compressivos ou de impacto. Então, fez-se o uso do britador de mandíbulas (Prancha 1 - Foto 

1.1A) equipamento compressivo e a abertura mínima de 80 x 40 mm, para a redução 

granulométrica de amostras (rocha) para os estudos geoquímicos. Os esforços compressivos 

foram aplicados, por meio de movimentos periódicos de aproximação e afastamento de uma 
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superfície móvel contra uma fixa. Após a britagem, obtêm-se uma fração média de 

fragmentos com 1 a 15 mm (Prancha 1 - Foto 1.1B); 

3ª Etapa: Quarteamento – Esse é o processo de obtenção de fração da amostra em 

pequenas porções representativas da amostra inicial. Esta operação pode ser manual ou 

mecânica. Nesse trabalho foi utilizado o modo manual do quarteamento, que se procede da 

seguinte forma: colocar a amostra em cima de um papel limpo de modo que as partículas se 

disponham sob a forma de um cone. Com a ajuda de uma espátula e fazendo pressão no 

vértice do cone, tentar obter um cone truncado. Após, divide-se o cone truncado em partes 

iguais (geralmente 4). Em seguida retira-se metade das partes obtidas (uma sim, uma não), 

misturando-as e recomeçando o processo até se reduzir a amostra ao peso desejado (Prancha 1 

- Foto 1.1C). 

 

PRANCHA 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.1 Laboratório de Geoquímica do Núcleo de Geologia - UFS. Em (1.1A) Britador de Mandíbulas; (1.1B) 

retirada das amostras da gaveta do britador para processo de quarteamento; (1.1C) processo de quarteamento 

manual; e, em (1.1D) amostras sendo embaladas para envio ao laboratório Acme Analytical Laboratories Ltd. 

1.1A 1.1B 

1.1C 1.1D 
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Após o quarteamento, as 26 (vinte e seis) amostras selecionadas foram acondicionadas 

(Prancha 1 - Foto 1.1D) e enviadas ao Acme Analytical Laboratories Ltd. (Vancouver, 

Canadá), que ficou responsável pelos procedimentos posteriores. 

Os procedimentos descritos acima foram realizados com o apoio do Laboratório de 

Geoquímica da Universidade Federal de Sergipe – UFS e do Laboratório de Laminação do 

Serviço Geológico do Brasil – CPRM em Salvador/BA.  

 

2.3.2. PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

Esta fase resultou na obtenção e no tratamento de dados petrográficos e geoquímicos de 

amostras selecionadas do BSB. As principais técnicas e procedimentos analíticos que foram 

utilizados são descritos sumariamente nas seções subsequentes.  

 
2.3.2.1. Análise Petrográfica 

As amostras de rochas selecionadas para confecção de lâminas delgadas, no total, 41 

(quarenta e uma), foram enviadas ao Laboratório de Laminação do Serviço Geológico do 

Brasil – CPRM em Salvador/BA.   

Na descrição das lâminas, foi estudada apenas 24 (vinte e quatro) das 41 (quarenta e 

uma) lâminas confeccionadas. As descrições foram realizadas no Laboratório de Microscopia 

e Lupas do Núcleo de Geologia da Universidade Federal de Sergipe (NUGEO/UFS) 

utilizando o microscópio petrográfico da marca Olympus, modelo BX41, com uma câmera 

digital acoplada para realizar a captura das imagens (Prancha 2 - Foto 2.1A e 2.1B). 

A análise petrográfica é fundamental para descrever as rochas alvo desta pesquisa, 

quantificando aspectos e/ou parâmetros como: composição mineralógica, textura e estruturas, 

tamanho absoluto e relativo dos minerais, forma dos minerais, relações de contatos entre os 

cristais, tipos e graus de alteração, além de permitir estabelecer a ordem de cristalização dos 

minerais presentes nas rochas estudadas.  
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PRANCHA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.1 Laboratório de Microscopia e Lupas do Núcleo de Geologia - UFS. Em (2.1A) realização da análise 
petrográfica e (2.1B) com destaque ao microscópio ótico Olympus, modelo BX41. 

 

2.3.2.2. Análise Geoquímica 

Os estudos geoquímicos foram realizados em 26 (vinte e seis) amostras representativas 

do BSB. Essas passaram pelos processos de preparação física, e, foram acondicionadas e 

enviadas ao Acme Analytical Laboratories Ltd. (Vancouver, Canadá) para a realização de 

análises geoquímicas. Para a análise de elementos maiores e menores utilizou-se o método de 

espectrometria de emissão de plasma (ICP-OES) e para os elementos traços (incluindo ETR), 

pelo método de espectrometria de emissão de plasma (ICP-MS). 

A metodologia do instrumento ICP (Fig. 2), utiliza-se um plasma como a fonte de 

ionização e um analisador de espectrometria de emissão desse plasma para detectar os íons 

produzidos. Desta forma, pode-se medir simultaneamente a maioria dos elementos da Tabela 

Periódica e determinar a concentração de substância em nanograma por litro ou mesmo em 

parte por trilhões.  

 

 

 

2.1A 2.1B 
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Figura 2. Esquema simplificado do sistema de mecanismo do Espectrômetro de Emissão de Plasma (ICP), extraído da 

página http://eecelabs.seas.wustl.edu/ICP-MS.aspx. 

 

2.4. Tratamento, Integração e Análise dos Dados 

 

Com o auxílio da plataforma ArcGis 9.3 da ESRI, foram realizadas integração digital 

dos três tipos de informações utilizadas (base geológica da CPRM, fotografias aéreas e 

imagens de sensoriamento remoto - LANDSAT e SRTM), para a confecção do mapa 

geológico da área estudada. Isso objetivando avaliar o uso conjunto destes três tipos de 

informação em formato digital na melhoria do quadro geológico da área pesquisada, com 

enfoque principal de maior detalhe no Batólito Serra do Brejo. 

Os dados obtidos no mapeamento, durante os 20 (vinte) dias das etapas de campo, foram 

sumarizados em uma planilha Excel para a melhor exposição e organização dos afloramentos 

visitados.  

Após a interpretação das informações geológicas, partiu-se para o tratamento e 

integração das análises petrográficas e geoquímicas. 

Os estudos petrográficos foram desenvolvidos no decorrer da realização dos trabalhos 

da dissertação. Para a descrição das lâminas petrográficas, foram elaboradas fichas 

petrográficas no software Word, para a melhor organização desse material. 

Os resultados das análises geoquímicas foram tratados com auxílio do software 

CGDkit 2.3 (Janousek et al. 2006). Neste programa foram gerados os gráficos geoquímicos de 

classificação química, composição normativa, além dos diagramas de variação e 

multielementares.  

Gás Plasma 
Quadrupolo Interface 

Plasma 

Gás  
Auxilia

r 

Gás 
Arrastador 

Amostra 

Nebulizador 

Spray de 
câmara 

Lente de Íons 
Detector 

Tocha 

Fonte: Washington University 



GENTIL, T. F. C. (2013)- Dissertação de Mestrado (PGAB/UFS)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo – III 

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL  



Capítulo 3 – Contexto Geológico Regional 

 

GENTIL, T. F. C. (2013)- Dissertação de Mestrado (PGAB/UFS)  15 

 

CAPÍTULO 3. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

Objetiva-se que haja um entendimento mais amplo da área da pesquisa. Para isto foi 

necessário compreender os diversos processos geodinâmicos que ocorreram na região de norte 

do Estado de Sergipe. O presente capítulo apresenta um sumário do levantamento 

bibliográfico das principais características litoestratigráficas, tectono-metamórficas e 

geocronológicas da área estudada. 

 

3.1. Geologia Regional 

 

3.1.1. A PLATAFORMA SUL-AMERICANA  

 

A Plataforma Estável Sul-Americana, que ocupa a parte central e oriental da América 

do Sul, é composta por um embasamento Pré-cambriano e uma cobertura Fanerozoica.  

O embasamento Pré-cambriano da Plataforma Sul-Americana é subdividido em três 

unidades: o escudo Guianas, a norte; o escudo Atlântico, a leste; e o escudo Brasil-Central 

(também chamado Guaporé), ao centro (Fig. 3) (Schobbenhaus & Brito Neves, 2003). 

Os terrenos da cobertura Fanerozoica constituem o preenchimento de grandes bacias 

intracratônicas (Amazônica, Parnaíba e Paraná) que separam estes escudos. 

No seu conjunto, os escudos pré-cambrianos (Atlântico, Guianas e Brasil-Central) 

cobrem uma área significativa do território brasileiro. Eles são compostos por rochas 

metamórficas de fácies anfibolítica a granulítica e granitóides que se associam a cinturões de 

rochas verdes, coberturas sedimentares e vulcânicas do Proterozóico (Schobbenhaus & Brito 

Neves, 2003).  

Estes terrenos preservam registros de uma evolução policíclica que envolveu vários 

eventos orogênicos, como a orogenia Pan-Africana/Brasiliana (passagem do Neoproterozoico 

ao Fanerozóico) e que resultou na consolidação do supercontinente Gondwana. No final do 

Paleozoico Superior, a colisão entre a Gondwana e a Laurásia dá origem ao supercontinente 

Pangea, marcando o encerramento da sedimentação gondwânica em toda a Plataforma Sul-

Americana. Durante os processos posteriores de fragmentação do Pangea e abertura do 

Atlântico que ocorreram no Mesozoico, desenvolveram-se novas bacias sedimentares (Fig.4) 

(Rogers, 1996).  



Capítulo 3 – Contexto Geológico Regional 

 

GENTIL, T. F. C. (2013)- Dissertação de Mestrado (PGAB/UFS)  16 

 

A partir daí, a Plataforma Sul-Americana estabiliza-se e tem início um novo ciclo de 

sedimentação continental, a “Sequência Zeta”, que se prolonga até ao presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Destaque para a Plataforma Sul-Americana e escudos pré-cambrianos que a constituem, extraído de 

Schobbenhaus & Brito Neves (2003). 
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Figura 4.  A colisão entre a Gondwana e a Laurásia que deu origem ao supercontinente Pangea, no final do 

Paleozóico superior, marcando o encerramento da sedimentação gondwânica em toda a Plataforma Sul- 

Americana, extraído da página http://static.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/pangeia.gif. 
 

3.1.2. O ESCUDO ATLÂNTICO BRASILEIRO 

 

O Estado de Sergipe localiza-se no Escudo Atlântico Brasileiro da Plataforma Sul-

Americana (Fig. 3), na parte sul da Província Borborema. Segundo Almeida et al. (1977), os 

terrenos Pré-cambrianos do Escudo Atlântico Brasileiro podem ser subdivididos em quatro 

províncias estruturais: São Francisco, Borborema, Tocantins e Mantiqueira. Além dos 

terrenos do embasamento, o Escudo Atlântico inclui ainda duas extensas bacias sedimentares 

Fanerozoicas: a Bacia do Parnaíba e a Bacia do Paraná, e várias bacias Mesozoicas de menor 

importância (Delgado et al. 2003, Fig.5).  

A evolução tectônica do Escudo Atlântico Brasileiro envolveu processos de 

reciclagem e acreção crustal, desde o Arqueano (ca. 2.5 Ga) até ao Neoproterozoico (1.0 Ga–

540 Ma), estando associado a sucessivos episódios orogênicos. O ciclo orogênico Brasiliano 

(900-520 Ma) foi o último evento colisional que afetou estes terrenos, sendo responsável pela 

estruturação final das Províncias Borborema, Tocantins e Mantiqueira (Delgado et al. 2003).  
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O setor meridional da Província Borborema comporta a região norte do Estado de 

Sergipe, alvo da pesquisa, onde a geologia desta parte da Província merece destaque e será 

detalhada. 

 

 

 

 

 

Figura 5.  As Províncias estruturais do Escudo Atlântico (modificado de Almeida et. al, 1977, 1981) sobre o 

modelo digital do terreno (Smith e Sandwell, 1997), extraído de Delgado et al. (2003). 
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3.1.3. A PROVÍNCIA BORBOREMA 

 

A estruturação atual da Província Borborema (PB), situada no extremo nordeste da 

Plataforma Sul-Americana e onde se enquadra a área pesquisada, foi adquirida ao final do 

Neoproterozoico (ca. 600 Ma), durante a colisão continental Brasiliana/Pan-Africana. Esse 

período foi marcado por intenso magmatismo granítico e pela formação de extensas zonas de 

cisalhamento transcorrentes, cujas mais extensas (Sobral/Pedro II, Senador Pompeu, Patos e 

Pernambuco) limitam distintos domínios crustais na PB (Figs. 6 e 7). 

A evolução da PB está relacionada à colisão que envolveu os Crátons Oeste 

Africano/São Luiz e São Francisco/Congo, resultando na amalgamação final do 

paleocontinente Gondwana Ocidental.  

 Este trabalho abordará principalmente os aspectos geológicos inseridos na 

Subprovíncia Meridional, caracterizando a Faixa Sergipana, onde a área de pesquisa está 

situada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Em (A) contorno geográfico da América do Sul, localizando o Brasil. (B) Parte do território 

Brasileiro apresentando diversos terrenos geológicos, tendo como destaque (em verde) a Província Borborema 
no NE do Brasil. Proposta de Schobenhaus & Campos (1984) e modificado por Arthaud et al. (2007).  

 

A 

B 



Capítulo 3 – Contexto Geológico Regional 

 

GENTIL, T. F. C. (2013)- Dissertação de Mestrado (PGAB/UFS)  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Divisão tectônica da Província Borborema segundo Trompette (1994). 

 

 

3.1.4. A FAIXA SERGIPANA 

 

 A Faixa Sergipana (FS) é delimitada a N-NE pelo Maciço Pernambuco-Alagoas, a 

NW-SW pela Bacia Tucano-Jatobá e a SE pela Bacia Sergipe-Alagoas. 

 A compartimentação utilizada para a Faixa Sergipana, de idade Mesoproterozoica a 

Neoproterozoica, nesse trabalho segue aquela estabelecida por Santos et al. (1988) e 

complementada por Davison & Santos (1989). Nela são reconhecidos domínios geológicos, 

limitados por descontinuidades estruturais profundas e com feições distintas. 

 Os domínios da Faixa Sergipana são: Vaza Barris, Macururé, Canindé, Marancó 

(Davison & Santos 1989), Estância (D’el Rey Silva 1995) e Poço Redondo-Marancó 

(Carvalho 2005; Fig. 8). Nesta faixa de dobramentos ocorrem vários plutons graníticos 

brasilianos, distribuídos nos domínios Macururé, Marancó, Poço Redondo e Canindé, sendo 

ausente granitos nos domínios Vaza-Barris e Estância.  
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Figura 8. Esboço tectono-estratigráfico do Estado de Sergipe, após Santos et al. (2001). 

 

  

 Três eventos de deformação principais são reconhecidos nas rochas supracrustais da 

Faixa Sergipana (Jardim de Sá et al. 1981, 1986, D’el Rey Silva 1995, Araújo et al. 2003). O 

primeiro evento D1 é caracterizado por nappes com vergência para sul e zonas de 

cavalgamento ao longo das quais as rochas metassedimentares dos domínios Macururé, Vaza 

Barris e Estância foram deslocadas por longas distâncias sobre o Cráton do São Francisco 

(Jardim de Sá et al. 1992).  



Capítulo 3 – Contexto Geológico Regional 

 

GENTIL, T. F. C. (2013)- Dissertação de Mestrado (PGAB/UFS)  22 

 

 O evento de deformação D2 é marcado pela reativação do evento compressional D1 e 

assume um caráter transpressivo associado com movimentos verticais que afetam a faixa 

inteira. O evento D3 encerra a deformação imposta à Faixa Sergipana, sendo responsável por 

uma série de soerguimentos que são formados em respostas a uma compressão em um regime 

de transição dúctil-rúptil. Diversos corpos graníticos foram colocados durante a evolução 

destas fases de deformação. Para maior detalhamento consulte Santos et al. (1988).  

 

3.1.4.1. Embasamento Gnáissico  

 

 O Cráton do São Francisco é representado em Sergipe por gnaisses, migmatitos, 

granulitos e rochas granitoides. Essas rochas organizam-se em dois complexos, a saber 

Complexo Gnáissico-Migmatítico e Complexo Granulítico, que afloram na porção meridional 

do Estado de Sergipe em duas faixas que se afastam divergentes em direção à região norte.  

 Os conhecidos domos de Itabaiana e Simão Dias correspondem às partes mais a norte 

do Complexo Gnáissico-Migmatítico (Fig. 8). Eles são constituídos por ortognaisses 

miloníticos bandados, de composição granítica a granodiorítica, com intercalações boudinadas 

de anfibolitos e gabros, por vezes com feições migmatíticas refletindo vários estágios de 

anatexia parcial (D’el Rey Silva, 1992).  

 O Complexo Granulítico ocorre na região sul de Sergipe, conformando uma cunha que 

se estreita em direção ao Estado da Bahia, a sul, e separa as duas faixas constituídas pelas 

rochas do Complexo Gnáissico-Migmatítico, com as quais está em contato através de falhas 

ou zonas de cisalhamento. Compreende ortognaisses charnoenderbíticos a charnoquíticos, 

gnaisses kinzigíticos, rochas calcissilicáticas, metanoritos e biotita gnaisses migmatizados, 

além de níveis pouco espessos de quartizitos (D’el Rey Silva, 1992 e Silva Filho et al. 1977). 

 

3.1.4.2. Domínio Estância  

 

Esse domínio constitui o mais meridional da Faixa Sergipana (Fig. 8), composto pelos 

sedimentos anquimetamórficos do Grupo Estância (Allard & Tibana 1966; Silva Filho et al. 

1978), depositados em não-conformidade sobre rochas gnáissicas do embasamento cratônico, 

na borda nordeste do Cráton do São Francisco. Estes sedimentos, dominantemente psamíticos, 

são interpretados como crono-correlatos, em parte, com aqueles depositados mais a norte, na 
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faixa dobrada propriamente dita. Podem também incluir sedimentos tardios, originados do 

retrabalhamento do orógeno. Limita-se com o Domínio Vaza-Barris através da falha do Rio 

Jacaré, de natureza contracional, de alto ângulo. 

 

3.1.4.3. Domínio Vaza Barris  

 

Localiza-se na parte central do Estado de Sergipe (Fig. 8), prolongando-se para oeste, 

além do limite estadual, e, para leste, até a Bacia de Sergipe. Limita-se com o domínio 

Estância através da Falha do Rio Jacaré, uma zona de cisalhamento rúptil-dúctil contracional 

de alto ângulo. Esse domínio é constituído principalmente pelos metassedimentos psamo-

pelito-carbonáticos de baixo grau metamórfico dos grupos Miaba, Simão Dias e Vaza-Barris, 

de acordo com a estratigrafia proposta por D’el Rey Silva (1992, 1995).  

 

3.1.4.4. Domínio Macururé 

 

Limita-se com o Domínio Vaza-Barris ao longo das zonas de cisalhamento São 

Miguel do Aleixo e Nossa Senhora da Glória, de movimentação contracional oblíqua sinistral. 

Compõe-se pelo Grupo Macururé (Barbosa 1970, Silva Filho et al. 1977, Santos et al. 1988, 

Jardim de Sá et al. 1986), dominantemente metapelítico e com grande variação de faciologias, 

e raras intercalações de metavulcanitos ácidos a intermediários. Seus litótipos apresentam 

estratificação rítmica e foram interpretados por Jardim de Sá (1994), dentre outros, como 

turbiditos de natureza flyschóide. A deformação é polifásica, com orientação geral NW-SE na 

parte oeste do domínio, sendo mais desarmônica na parte leste. O metamorfismo é da fácies 

anfibolito. A presença de abundantes corpos de granitos de natureza tardia a pós-tectônicos, é 

uma característica marcante deste domínio. Estas intrusões provocam metamorfismo de 

contato nos metassedimentos encaixantes e modificações nas estruturas pretéritas. Falhas 

transcorrentes NE-SW são frequentes, por vezes controlando a colocação de diques básicos de 

espessuras métricas, provavelmente Mesozóicos. O Domínio Macururé representa um nível 

crustal inferior em relação ao Domínio Vaza-Barris. 

 

3.1.4.5. Domínio Marancó 
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Limita-se com o Domínio Macururé através de outra expressiva zona de cisalhamento 

contracional oblíqua sinistral denominada Belo Monte-Jeremoabo (Fig. 8), cujo 

prolongamento para oeste limita parcialmente a Bacia do Tucano, em Jeremoabo. Isto indica 

que esta descontinuidade foi reativada no Mesozoico, e marca o alto estrutural que limita os 

compartimentos centrais e norte desta bacia Mesozoica no Estado da Bahia. O domínio 

caracteriza-se pela presença de rochas do Complexo Marancó, de natureza vulcano-

sedimentar imbricado tectonicamente com granitos tipo Serra Negra, juntamente com os 

demais granitos. Tanto o complexo como os granitos Tipo Serra Negra mostram-se 

intensamente cisalhados, com foliações subverticais, subparalelas a zonas de cisalhamento 

dúctil contracionais oblíquas de alto ângulo, e com transcorrências rúpteis transversais 

superpostas. O metamorfismo é no Fácies Anfibolito, cuja paragênese original raramente é 

preservada devido ao retrometamorfismo que acompanha as zonas de cisalhamento.  

 

3.1.4.6. Domínio Poço Redondo 

 

Constitui-se de uma sequência de ortognaisses tonalito-granodioríticos e de 

paragnaisses subordinados, frequentemente migmatizados, denominados de Complexo 

Migmatítico de Poço Redondo, e por intrusões de granitos tardios a pós-tectônicos. Limita-se 

a sul e norte através de zonas de cisalhamento contracionais oblíquas sinistrais de alto ângulo 

(Fig. 8). A deformação é quase sempre registrada por dobramentos polifásicos desarmônicos, 

provavelmente, ao menos em parte, Pré-Brasilianos. O metamorfismo é no Fácies Anfibolito 

alto. Este compartimento pode ser considerado como um terreno exótico, devido à dificuldade 

de ser estabelecida sua correlação com os demais domínios. Representa nível crustal mais 

profundo que todos os demais, soerguido pela tectônica compressional cujo transporte de 

massa foi dirigido de nordeste para sudoeste. 

 

3.1.4.7. Domínio Canindé 

 

Trata-se do domínio mais setentrional da Faixa Sergipana (Fig. 8), constituindo uma 

faixa de direção NW-SE, paralela ao Rio São Francisco, com cerca de quatro a dez 

quilômetros de largura. Seu limite sul com o Domínio Poço Redondo é marcado por 

expressiva zona de cisalhamento dúctil contracional, de alto ângulo, deslocada em vários 
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pontos por falhas transcorrentes sinistrais transversais, de direção NE-SW. Estas falhas estão, 

em alguns pontos, preenchidas por diques básicos. Esse domínio é constituído por rochas 

metavulcano-sedimentares do Complexo Canindé, polideformadas, frequentemente 

transpostas e cisalhadas, intrudidas por expressivo corpo gabróico diferenciado (Suíte 

Intrusiva Canindé). Também ocorrem abundantes corpos irregulares de granitos diversos, de 

colocação sincrônica, tardia a pós-tectônica, juntamente com aqueles granitos que ocorrem em 

outros domínios. Apresentam dobramentos mais preservados em sua extremidade sudeste, por 

vezes com geometrias de braquiantiformes ou de prováveis seções de mega-dobras tipo 

bainha. O metamorfismo é na Fácies Xisto-Verde a Anfibolito. Trata-se, provavelmente, de 

um arco magmático, ou bacia de pós-arco, soldado à Faixa de Dobramentos Sergipana por 

processo colisional (Bezerra et al. 1991). 

 

3.1.4.8. Rochas Graníticas 

 

 Na Faixa Sergipana, 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 Negra 

(Domínios 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 Marncó) 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 Sergipana revelam aumento da alcalinidade para norte, apoiando a 

sugestão de que estes granitos foram gerados durante evento de subducção para norte ou de 

aumento de espessura da crosta no mesmo sentido (Silva Filho et al. 1992). 

  

3.1.5. Bacias Sedimentares de Tucano e Sergipe-Alagoas 

 

As bacias sedimentares do Estado de Sergipe (Fig. 8) estão situadas nas seguintes 

regiões: a leste do Estado, avançando sobre a plataforma continental (Bacia de Sergipe); e a 

noroeste e sudoeste do Estado, respectivamente nas regiões dos riachos Curituba e da Barra, e 

da cidade de Poço Verde, no limite com o Estado da Bahia (Bacia de Tucano Central e Norte). 
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A sua origem está relacionada ao sistema de riftes precursores da separação entre a América 

do Sul e a África. O rifte de Tucano, com idade estimada de 145 Ma, representa as fases 

iniciais da separação continental enquanto aquele de Sergipe, com idade estimada em 112 Ma, 

representa os estágios mais evoluídos desse processo. 

 

 

Tabela 1. Principais características dos granitos da Faixa Sergipana (Modificado de Santos et al. 2001). 

 

Granitos Composição Dados Isotópicos 
Posicionamento 

Tectônico 

Garrote Granítica 715 Ma 
(Brito Neves et al. 2003) 

Cedo a 

Sintectônico 

Serra Negra Granodiorítica e Monzoítica 870 Ma 
(Silva Filho et al. 1979) 

Cedo a 

Sintectônico 

Curralinho Granítica e Granodiorítica 611± 18 Ma 
(Gava et al. 1983) 

Sin (?) a Tardio 

Tectônico 

Glória 
Granodiorítica, Monzonítica e 

Granítica 

614 ± 9 Ma 
(Chaves, 1991) 

650± 4,5 Ma 
(Rosa et al. 2010) 

Tardio a Pós-

Tectônico 

Xingó Granítica 600 ± 23 Ma 
(Santos et al. 1988) 

Tardio a Pós-
Tectônico 

Serra do Catu Sienítica e Monzonítica 617 ± 18 Ma 
(Gava et al. 1983) 

Pós-Tectônico 

Propriá Granítica 643 ± 72 Ma Pós-Tectônico 
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CAPÍTULO 4. ASPECTOS GEOLÓGICOS DA ÁREA MAPEADA 

 

A área estudada está situada na porção norte-noroeste do Estado de Sergipe nas 

proximidades do município de Canindé de São Francisco - SE, contemplando unidades 

geológicas do Domínio Poço Redondo.   

O presente capítulo tem por objetivo a descrição e caracterização das principais rochas 

que compõem o arcabouço geológico da área em estudo, sendo estas, identificadas de acordo 

com os dados obtidos durante as etapas de campo e laboratório (descrição de afloramentos, 

estudos petrográficos, a análise cuidadosa dos critérios estruturais, relações de contatos e 

superposição de estruturas, além de informações bibliográficas disponíveis).  

A área em apreço é constituída por rochas com idades que variam desde os períodos 

Proterozóico até o Paleozóico. Conforme os dados obtidos em campo, foi possível o 

reconhecimento de algumas unidades geológicas presentes na área de investigação (Fig. 9 e 

Mapa Geológico – Anexo: 01), que estão dispostas da base para o topo: 

 

i) COMPLEXO MIGMATÍTICO DE POÇO REDONDO representando o 

embasamento do Domínio Poço Redondo. Este é formado por rochas Mesoproterozóicas a 

Neoproterozóicas. Essas rochas são representadas por ortognaisses tonalítico-granodiorítico, 

com coloração cinza, granulometria média, textura equigranular, os quais usualmente exibem 

dobras isoclinais e veios feldspáticos e localmente encontram-se migmatizados (Silva Filho et 

al. 1977); 

ii) BATÓLITO SERRA DO BREJO, objeto principal deste estudo, é composto por 

sienitos e granitos Neoproterozoicos. Apresenta-se com extensão de aproximadamente 111 

km
2
, destacando-se o formato alongado com orientação NE-SW concordante com a 

estruturação do Domínio Poço Redondo; 

iii) COBERTURAS COLÚVIO-ALUVIONARES são atribuídas ao Paleozoico, sendo 

representadas por areias e cascalhos de coloração bege a esbranquiçada, provenientes da 

Bacia Tucano-Jatobá.  
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Figura 9. Mapa Geológico simplificado da área de pesquisa. 
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4.1.  Complexo Migmatítico de Poço Redondo 

 

Esse complexo está localizado a nordeste, sudeste e sul do Batólito Serra do Brejo. O 

embasamento gnáissico do Complexo Migmatítico de Poço Redondo sofreu os efeitos da 

deformação dúctil devido à proximidade com as zonas de cisalhamento que limitam o 

domínio Poço Redondo. As estruturas geradas são típicas de condições crustais profundas e 

manifestam-se, na maioria dos casos, por uma foliação regional com direção NE-SW. A estas 

estruturas sobrepõem-se outras de caráter frágil, indicativas de condições crustais mais 

superficiais. 

Em campo, o bandamento gnáissico e a presença de estruturas migmatíticas são uma 

característica marcante dos gnaisses do embasamento. O bandamento é conferido pela 

alternância de níveis de cor clara (constituídos por plagioclásio, feldspato alcalino e quartzo) e 

escura (constituído por hornblenda e biotita) que variam de espessura, indo de milimétricas a 

centimétricas (Prancha 3 - Foto 3.1A). 

Nos afloramentos tem-se rochas com atitudes NE-SW e os mergulhos tendem a 

verticalização nas proximidades com falhas sinistrais, que marca o contato entre os domínios 

Poço Redondo e Canindé. As dobras mesoscópicas apresentam geometrias variáveis podendo 

ser simétricas ou assimétricas (tipo “S” e “Z”) e apresentam superfícies axiais paralelas à 

foliação regional. Observou-se que as dobras são completamente transpostas pela foliação 

regional, embora, em muitos casos, fiquem preservadas dobras intrafoliais (Prancha 3 – Foto 

3.1B). 

O embasamento encontra-se presente nas proximidades sul do BSB, mais 

especificamente nas zonas de falhas. Ele é constituído por rochas com granulação grossa a 

fina, sua coloração varia conforme o grau de alteração, exibindo tons cinza claro a cinza 

escuro, quando pouco alteradas, e tons amarelados e castanhos quando bastante 

intemperizadas.   
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PRANCHA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.1(A) Biotita gnaisse do Complexo Migmatítico de Poço Redondo exibindo seu bandamento gnáissico 
característico com veios que recortam essas estruturas; Foto 3.1(B) Biotita gnaisse exibindo bandamento gnáissico e 

um conjunto de fraturas que cortam a porção mais máfica. 

 

 

4.2.  Geologia do Batólito Serra do Brejo  

 

No interior do BSB existem alguns tipos de rochas que foram reunidos sob a 

terminologia de três fácies: Fácies Granítica, Fácies Sienítica e Sienítica Máfica, e, Fácies 

Enclave (Fig. 9 e Mapa Geológico – Anexo : 01). 

 

4.2.1. FÁCIES GRANÍTICA  

Essa fácies representa aproximadamente 70% do BSB, aflorando na forma de lajedos e 

de matacões dispersos na superfície. Por vezes, se destacam na topografia, caracterizando 

terrenos geomorfológicos com ondulação suave e na forma de serrotes.  

Tem-se nesse fácies granitos homogêneos leucocráticos, que ocorrem como uma 

variedade de rochas quando se considera o parâmetro cor (rosa claro a escuro, em tons 

avermelhados). Possui textura equigranular de granulação fina e inequigranular que varia de 

3.1A 3.1B 



Capítulo 4. Aspectos Geológicos da Área Mapeada 

 

GENTIL, T. F. C. (2013)- Dissertação de Mestrado (PGAB/UFS)  32 

 

média a grossa, representando termos porfiríticos com fenocristais de feldspato alcalino 

distribuídos esparsamente e pegmatíticos (Prancha 4 - Foto 4.1A e 4.1B).  

Em algumas porções no BSB, os granitos, apresentam estruturas tectônicas de alta 

temperatura, responsáveis pela geração de estrutura gnáissica (Prancha 4 - Foto 4.5).  

Os contatos dessa fácies com as duas outras fácies presentes no BSB são normalmente 

gradativos. Nestas rochas são observados enclaves máficos que possuem cor escura, textura 

fanerítica e granulação fina, são arredondadas e alongadas, com dimensões variando de 1 cm 

a 5 cm (Prancha 4 – Foto 4.3), e os xenólitos de composição anfibolítica, textura fanerítica e 

granulação essencialmente fina, normalmente com formas irregulares de dimensões 

centimétricas.  

Em algumas porções dessas fácies, as rochas apresentam diques leucocráticos quartzo-

feldspáticos, com granulação grossa. Eles ocorrem ao longo de um conjunto de planos de 

fraturas rúpteis (Prancha 4 – Foto 4.2). Nota-se também que, por vezes, os diques apresentam-

se com porções gradando para pegmatítica com associação mineral contendo cristais de 

turmalina (Afrisita) (Prancha 4 – Foto 4.4). 
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PRANCHA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.1(A) e 4.1(B) Texturas representativas da Fácies Granítica. Nota-se que a rocha exibe coloração rosa claro e 

avermelhada, granulação média e por vezes porfirítica quando ocorrem fenocristais de feldspato alcalino; Foto 4.2 

Conjunto de planos de fraturas rúpteis recortando veio de composição feldspática; Foto 4.3 Enclaves máficos com 

forma alongadas; Foto 4.4 Turmalina afrisita e quartzo, compondo respectivamente, mineral acessório e essencial de 

um veio pegmatítico; e, Foto 4.5 Exibe a estrutura gnáissica das rochas da fácies granítica. 

 

4.1A 4.1B 

4.2 4.3 

4.5 4.4 
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4.2.2. FÁCIES SIENÍTICA E SIENÍTICA MÁFICA 

Estas fácies estão distribuídas como uma faixa descontínua na direção NW-W e SE, 

apresentando pouco destaque topográfico no BSB (Fig. 9 e Mapa Geológico – Anexo: 01). 

Estes sienitos ocorrem dispostos na forma de afloramentos em lajedo e também sob a forma 

de blocos dispersos na superfície.  

As rochas desta fácies estão representadas por tipos com texturas equigranulares de 

granulação média a grossa. Em alguns afloramentos observam-se estruturas gnáissicas. Tipos 

porfiríticos são usuais e neles os fenocristais são de feldspato alcalino, os quais ocorrem 

distribuídos, de forma dispersa, em uma matriz equigranular média, no entanto, exibem 

também estruturas isotrópicas e ocasionalmente anisotrópicas (Prancha 5 – Foto 5.1, 5.2A e 

5.5). 

Estes sienitos, em geral, apresentam feições de fluxo magmático e exibem estruturas 

rítmicas isomodais, com a presença de cumulatos de minerais máficos (Prancha 5 – Foto 5.2A 

e 5.2B). Observa-se também foliação de fluxo magmático de baixo a médio ângulo e a 

presença de xenólitos angulosos das rochas encaixantes (Prancha 5 – Foto 5.4), os contatos 

com outras fácies presentes no BSB são normalmente gradativos. 

Essas rochas apresentam usualmente uma feição característica que está representada 

pela maior quantidade de enclaves máficos (“clots” de anfibólio) com formas angulosas, 

elipsoidais e arredondadas (Prancha 5 – Foto 5.3). Estas rochas são essencialmente 

isotrópicos, mas localmente mostram foliação magmática. Exibem granulação fina e textura 

fanerítica, possuem cor escura. Estão distribuídos de forma aleatória com dimensões variando 

de 3 cm a 5 cm. 

As rochas Sienítica Máfica estão hospedadas no interior da Fácies Sienítica mais 

precisamente na região SE do BSB. Essas rochas afloram, na área, em forma de lajedos e de 

matacões dispersos na superfície, apresentando pouco destaque topográfico (Prancha 5 – Foto 

5.7). E, foi possível observar em alguns afloramentos que esses sienitos correspondem a 

bolsões com formas irregulares. 

Essas rochas consistem de tipos mesocráticos, com matriz de cor cinza, com a 

presença de fenocristais róseos, fornecendo uma cor geral de cinza a cinza claro. Nestas 

predomina a textura inequigranular e em algumas porções porfirítica com fenocristais 

euédricos de feldspato alcalino com cerca de 1 cm a 2 cm, distribuídos de modo disperso em 
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uma matriz equigranular fina a média e, por vezes, grossa, rica em anfibólio e clinopiroxênio 

(Prancha 5 – Foto 5.6A e 5.6B).  

No geral, nos afloramentos observados estas rochas parecem acompanhar a foliação de 

fluxo magmático de baixo a médio ângulo presente nas rochas da Fácies Sienítica. Nota-se 

nos sienitos máficos a presença de grandes enclaves, e que nestes, observa-se a invasão de 

vênulas com composição quartzo-feldspáticas (Prancha 5 – Foto 5.8A). Representando dentro 

do BSB enclaves de magmas máficos com interações com um magma mais evoluído. Estes 

ocorrem diaclasados (Prancha 5 – Foto 5.8B). 

A presença de enclaves microgranulares máficos, com “clots” ricos em anfibólio é 

uma feição característica nesta fácies. Esses enclaves são melanocráticos, possuem forma 

subarredondadas a elipsoidal com dimensões que variam entre 5 cm e 10 cm, textura 

equigranular fina e composição anfibolítica. Estão distribuídos esparsadamente e orientados.  
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PRANCHA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.1 Textura representativa das rochas da Fácies Sienítica. Nessa imagem percebe-se a coloração rosa claro, 
granulação média a grossa e por vezes porfirítica, quando ocorrem fenocristais de feldspato alcalino; Foto 5.2(A) e 

5.2(B) Presença de feições de fluxo com estruturas rítmica isomodais; Foto 5.3 Enclaves com formas angulosas, 

elipsoides e arredondadas; Foto 5.4 Xenólito de caráter anguloso da rocha encaixante, apresenta granulação fina e 

coloração preta-esverdeada; e, Foto 5.5 Estrutura gnáissica das rochas da fácies sienítica. 

 

 

5.1 5.2A 

5.2B 5.3 
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PRANCHA 5 - CONTINUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.6(A) e 5.6(B) Textura representativa das rochas da Fácies Sienítica Máfica, apresentam coloração cinza, 

com a presença de fenocristais róseos, predominam textura inequigranular e em algumas porções porfirítica com 

fenocristais euédricos de feldspato alcalino (Afs) dispersos em uma matriz equigranular fina a média e, por vezes, 

grossa; Foto 5.7 Ocorrem na forma de lajedos e de matacões dispersos na superfície; Foto 5.8(A) Presença de 

grandes enclaves, e que nestes, observa-se a invasão de vênulas com composição quartzo-feldspáticas e 5.8(B) 

observa-se que esses litotipos ocorrem diaclasados.  
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4.2.3. FÁCIES ENCLAVE 

Os enclaves constituem uma importante feição, tanto pela sua abundância, 

composição, quanto pelas indicações petrogenéticas que fornecem. A presença em um granito 

de enclaves supermicáceos é uma boa evidência da contribuição da crosta continental na 

gênese do magma, enquanto que a presença de enclaves microgranulares máficos é uma 

indicação de contribuição mantélica (Didier, 1987). A presença em um mesmo granito de dois 

tipos de enclave indica que o magma provavelmente possuía mais de uma fonte (Didier, 

1987).  

Os enclaves são mais abundantes nas fácies Sienítica e Sienítica Máfica. Eles ocorrem 

principalmente como rochas mais máficas que a encaixante sienítica e, às vezes, 

microgranulares escuros. O termo microgranular foi proposto por Didier (1973) para designar 

os enclaves magmáticos de granulação fina.  

Estes exibem granulação fina, coloração esverdeada e a presença de fenocristais 

advindos das rochas das demais fácies do BSB. A forma dos enclaves varia de arredondadas a 

elipsoidais, onde o eixo maior tende a seguir a orientação definida pelo fluxo magmático e, 

mais raramente, são angulosas. Os seus tamanhos são muito variados, existindo indivíduos 

centimétricos a decimétricos. A composição mineralógica, no geral, é composta por minerais 

ferromagnesianos (biotita, anfibólio e clinopiroxênio) e, às vezes, nota-se a presença de 

cristais de feldspato alcalino e plagioclásio (Prancha 6 – Fotos 6.1 a 6.4). 

 

4.3.  Coberturas Colúvio-Aluvionares 

 

Todas as unidades descritas anteriormente podem estar parcialmente cobertas por 

depósitos recentes datados no Paleozoico. Estes depósitos são predominantemente 

constituídos por areias quartzosas, esbranquiçadas a amareladas, de granulometria fina a 

grosseira, interestratificadas com níveis de seixos bem selecionados a mal selecionados. 
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Foto 6.1(A) e 6.1(B) Os enclaves apresentam formas angulosas com tamanhos decimétricos e exibe a presença de 

vênulas de composição quartzo-feldspática (Qz-Afs); Foto 6.2 Nota-se coloração cinza com granulação fina e 

destacam cristais de biotita e hornblenda na sua composição; e, Foto 6.3 e 6.4 Os enclaves em sua maioria 

destacam formas que variam de arredondadas, elipsoidais, onde o eixo maior tende a seguir a orientação definida 
pelo fluxo magmático e, às vezes, são angulosas. Seus tamanhos são muito variados, existindo indivíduos 

centimétricos a decimétricos. 
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4.4. Contextualização Evolucional do Batólito Serra do Brejo 

A correlação entre as rochas da área a noroeste do município de Canindé de São 

Francisco pôde ser feita através de dados coletados em campo, com materiais complementares 

já existentes na bibliografia, ajudando dessa forma, na construção da história evolutiva da área 

de pesquisa.   

A região sul da Província Borborema, e mais especificamente a Faixa Sergipana, 

possui sua última arquitetura orogenética ligada à formação de lineamentos Pan Africanos – 

Brasilianos, consequência da convergência e colisão dos crátons São Luis-Oeste Africano e 

São Francisco-Congo-Kasai, durante o Neoproterozoico (Almeida et al. 1977). Dados de 

campo e geocronológicos têm ajudado a aprimorar o conhecimento acerca deste arcabouço 

tectono-estrutural permitindo avaliar não só o fechamento orogenético do Pré-Cambriano, 

mas também se re-avaliar a história pré-colisional Brasiliana desta província.  

A evolução geológica da Faixa Sergipana é caracterizada em três eventos 

deformacionais durante o Brasiliano/Pan-Africano (Jardim de Sá et al. 1981, 1986, D’el-Rey 

Silva 1995, Araújo et al. 2003), que podem ser identificados da seguinte forma:  

O primeiro evento D1 diz respeito ao desenvolvimento de nappes com vergência para 

sul e zonas de cavalgamento ao longo das quais as rochas metassedimentares dos domínios 

Macururé, Vaza Barris e Estância foram deslocadas por longas distâncias sobre o Cráton do 

São Francisco (Jardim de Sá et al. 1992). 

O segundo evento D2 é marcado pela reativação do evento compressional D1, o qual 

assume um caráter transpressivo associado com movimentos verticais que afetam a faixa 

inteira. 

 O terceiro evento D3 encerra a deformação imposta à Faixa Sergipana, sendo aquele 

responsável por uma série de soerguimentos em resposta a uma compressão em um regime de 

transição dúctil-rúptil. Diversos granitos foram colocados durante a evolução destas fases de 

deformação (Jardim de Sá et al. 1981 e Bueno et al. 2005). 

 Conforme Bueno (2008), os domínios Macururé, Poço Redondo e Marancó, revelam a 

existência de dois pulsos magmáticos distintos, relacionados a fases deformação do evento 

D3.  O primeiro pulso magmático corresponde aos granitos com idade em torno de 625 Ma 

dos domínios Poço Redondo e Marancó os quais foram atribuídos como granitos de arco e 

granitos crustais, e os granitos pré-colisionais do Domínio Macururé, e o segundo pulso 
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magmático corresponde aos granitos colisionais com idades em torno de 580 Ma presentes no 

Domínio Macururé.  

 Diversos estudos geocronológicos têm sido executados na Faixa Sergipana, 

especialmente nos granitos que ocorrem nos seus diversos domínios geológicos e, em regiões 

mais a norte no Maciço Pernambuco-Alagoas (PEAL). Em relação aos estudos 

geocronológicos em granitos de afinidades shoshoníticas, pode-se citar os trabalhos de Brito 

Neves et al. (2003) com idade U-Pb de 613±8 Ma para granitos da Suíte Serra do Catu no 

PEAL, e Brito (2005) com idade U-Pb (em zircão) de 613±7,5 Ma para sienitos da Suíte Serra 

do Catu no PEAL, que, possuem caráter shoshoníticos na FS.  

 A partir dos levantamentos bibliográficos realizados, em relação aos dados isotópicos 

de granitos da Faixa Sergipana e PEAL, as características identificadas no Batólito Serra do 

Brejo o tornam uma intrusão, que, provavelmente podem estar correlacionáveis aquelas 

descritas na literatura, como associação ao primeiro pulso magmático do evento 

deformacional D3 da Faixa Sergipana.  
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CAPÍTULO 5. ESTUDOS PETROGRÁFICOS 

 

Os aspectos microscópicos foram determinados através do estudo de lâminas delgadas 

confeccionadas a partir de amostras representativas das diferentes fácies. 

 Nesse estudo foram visitados 63 (sessenta e três) afloramentos, os quais se encontram 

destacados em anexo (Mapa de Pontos – Anexo: 02). Desses afloramentos foram 

confeccionadas 41 (quarenta e uma) lâminas delgadas, e realizado o estudo de descrição de 

24 (vinte e quatro) lâminas para essa dissertação.  

 

5.1. Estudo Petrográfico das rochas do Complexo Migmatítico de Poço Redondo  

 

O Complexo Migmatítico é constituído essencialmente por gnaisses, por vezes 

migmatizados, que intercalam rochas xistosas, anfibolíticas e níveis lenticulares de rochas 

cálcio-silicáticas e mármores.    

Através das descrições realizadas em campo, e após, descritas com mais detalhe com o 

auxílio da petrografia (descrição de uma lâmina delgada), pode-se identificar o principal tipo 

de rocha do embasamento:  

 

5.1.1. BIOTITA GNAISSE  

Essa rocha é constituída com grãos variando de 0,5 a 3 mm, representados 

principalmente por cristais de quartzo da matriz, além da presença de biotita, muscovita e da 

hornblenda que dão origem à foliação da rocha (Prancha 7 - Fotomicrografia 7.1 e 7.2). 

As texturas identificadas foram granolepidoblástica a granonematoblástica, com 

presença de texturas mirmequíticas e pertítica e indícios de uma deformação/foliação ocorrida 

pela presença de biotitas orientadas. 

A composição mineralógica da rocha estudada é: quartzo (25%), biotita (20%), 

muscovita (5%), hornblenda (5%), titanita (4%), plagioclásio (18%), microclínio (20%), e 

como acessórios encontram-se apatita, zircão e opacos (3%). 

O quartzo apresenta contatos irregulares com outros grãos e extinção ondulante. 

Apresentam tamanhos variando entre 0,5 a 1 mm, mas pode também ocorrer em tamanhos 

que alcançam 2 mm. Exibem formas anédricas e ocorrem como sub-grãos instersticiais 
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(Prancha 7 Fotomicrografia 7.2), e tem a presença de fraturamento. Diversas inclusões 

ocorrem nesse mineral, como por exemplo, apatita, titanita, zircão e de minerais opacos.  

O microclínio subeuédrico apresenta tamanho variando de 0,5 a 1 mm. Esses cristais 

apresentam contatos irregulares e serrilhados com os demais minerais da rocha. Exibem 

geminação segundo as leis Albita-Periclina, além de intercrescimento pertítico bem marcante 

(Prancha 7 Fotomicrografia 7.3), e textura poiquiloblástica incluindo biotita e quartzo.  

O oligoclásio exibe geminação segundo as leis da Albita e Albita-Carlsbad e os 

tamanhos dos cristais variam de 0,5 a 2 mm (Prancha 7 Fotomicrografia 7.2). Esses cristais 

exibem contatos irregulares, em sua maioria, com outros minerais. Mostram-se anédricos e 

subeuédricos e com textura mirmequítica e inclui cristais de biotita e microclínio. 

Apresentam-se bastante alterados nos núcleos, onde ocorre a sericitização (Prancha 7 

Fotomicrografia 7.4).  

A biotita subeuédrica é o mineral máfico mais comum. Ela exibe pleocroísmo 

moderado variando de castanho a verde. As suas dimensões variam de 0,1 a 1,1 mm. Esses 

cristais estão presentes entre os contatos dos demais minerais e suas orientações são 

determinantes para compor a direção de foliação da rocha. Alguns desses cristais aparentam 

incluir cristais de titanita e de minerais opacos (Prancha 7 Fotomicrografia 7.1 e 7.2). 

A muscovita apresentam-se subeuédrica e os seus tamanhos variam de 0,2 a 0,8 mm. 

Geralmente está associado a cristais de biotita. 

A hornblenda verde é subeuédrica mostrando pleocroísmo moderado de verde a verde 

claro. Alguns cristais são geminados e os tamanhos variam de 0,2 a 0,6 mm. Possui contatos 

reto e irregular com outros minerais.  

A titanita normalmente anédrica tem cor bege e apresenta-se bastante fraturada. Os 

cristais apresentam tamanhos de 0,1 até 1 mm. Eles ocorrem associados à biotita.  

Os minerais acessórios são representados por apatita, zircão e opacos. A apatita ocorre 

com sua forma variando de acicular à ovalada. O zircão também ocorre subédrico. Os opacos 

ocorrem em pequenas quantidades com formas granulares.  
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PRANCHA 7 – BIOTITA GNAISSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomicrografia 7.1e 7.2 representa um Biotita Gnaisse com textura inequigranular de granulometria média, nota-se 

a presença de quartzo (Qz), biotita (Bt) e plagioclásio (Pl) com geminação segunda a lei da Albita e Albita-Carlsbad. 

(LO-Objetiva de 4x/Lâmina FDS-316); Fotomicrografia 7.3, destaque para o cristal de feldspato alcalino (Afs) que 

exibem textura pertítica (Per). (LO-Objetiva de 4x/Lâmina FDS-316); e Fotomicrografia 7.4, destaque para o cristal 
de quartzo (Qz) na porção inferior da imagem, que exibem textura mirmequítica (Mir).(LO-Objetiva de 10x/Lâmina 

FDS-316). LO - Observação em Luz Ortoscópica. 
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5.2. Estudos Petrográficos do Batólito Serra do Brejo (BSB) 

 

A análise modal foi efetuada para 24 (vinte e quatro) amostras das várias fácies. Esta 

análise determinou por estimativa a classificação mineralógica dos diferentes litotipos 

(Tabelas 2, 3 e 4). 

Os dados modais foram alocados nos diagramas propostos por Streckeisen (1967) para 

nomenclatura de segundo as regras estabelecidas pela IUGS (Le Maître et al. 1989, Fig. 10).  

Inicialmente as rochas do BSB foram individualizadas em três fácies identificadas 

através dos dados de campo (Capítulo 4). Após os estudos petrográficos e análise modal, e a 

colocação destas rochas no diagrama QAP, observa-se as rochas da Fácies Granítica 

apresentam amostras que plotam no campo dos Monzogranitos e Quartzo Monzonitos, as 

rochas das fácies Sienítica e Sienítica Máfica que, serão descritas juntas, com amostras que 

plotam no campo dos Sienogranitos e Quartzo Sienito, e as rochas da Fácies Enclave alocam-

se nos campos dos Quartzo-Diorito/Quartzo-Gabro. Utilizando-se, por sua vez, o diagrama Q-

A+P-M para as rochas do BSB situam-se no campo das rochas leucocráticas, enquanto os 

enclaves plotam no campo mesocrático (Fig. 10). 
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Tabela 2.  Análise modal das rochas da Fácies Granítica do Batólito Serra do Brejo. 

Amostra 

% 
FDS286 FDS298 FDS303 FDS308 FDS312 FDS325 FDS31 FDS33* FDS34 FDS35(A)* FDS36 FDS37* FDS38* FDS40* 

Feldspato 

Alcalino 
30 34 32 32 28 34 35 41,8 28 42,2 30 45,1 45,3 42,8 

Plagioclásio 20 16 18 20 16 18 20 16,7 16 26,1 16 22,9 29,0 25,2 

Quartzo 10 14 14 14 12 12 10 13,2  12 14,2 10 12,5 11,8 13,1 

Biotita 12 10 12 8 14 10 16 14,4 14 8,1 16 10,3 5,6 9,3 

Hornblenda 16 14 10 12 12 14 4 11,3 15 6,3 12 6,1 4,5 6,1 

Epídoto 3 - - - - - - - - - - - - - 

Muscovita - - 2 - 3 - 4 - - - 3 - - 0,5 

Titanita 2 5 4 5 5 4 5 0,8 5 1,0 4 0,9 1,6 1,1 

Apatita 3 2 2 2 3 2 - 0,2 2 0,4 2 0,4 0,3 0,2 

Zircão 1 2 2 3 3 3 3 0,6 4 0,3 3 0,6 0,3 0,4 

Minerais 

Opacos 
3 3 4 4 4 3 3 1,0 4 1,4 4 1,1 1,5 1,3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 *amostras com análise modal realizada no contador de pontos SWIFT Model-F. 
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Tabela 3.  Análise modal das rochas da Fácies Sienítica e Complexo Migmatítico do Batólito Serra do Brejo e Complexo Migmatítico. 

Amostra 
% 

FDS282 FDS327 FDS32(A)* FDS315 FDS39* FDS35(C)** 

Feldspato 
Alcalino 

35 35 50,2 35 48,9 20 

Plagioclásio 14 15 18,8 16 20,1 18 
Quartzo 8 13 11,4 7 12,0 25 
Biotita 12 10 9,2 12 9,1 20 

Muscovita - - - - - 5 
Hornblenda 16 14 6,6 16 7,3 5 
Diopsídio 5 - - 4 - - 
Epídoto - 2 - - - - 
Titanita 2 4 1,8 4 1,2 4 
Apatita 3 2 0,2 1 0,3 1 
Zircão 1 2 0,4 2 0,4 1 

Minerais 
Opacos 

3 3 1,4 3 0,7 1 

Total 100 100 100 100 100 100 

   *amostras com análise modal realizada no contador de pontos SWIFT Model-F. 

   **amostra do Complexo Migmatítico. 
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Tabela 4.  Análise modal das rochas da Fácies Enclaves do Batólito Serra do Brejo. 

Amostra 
% 

FDS32(B) FDS32(C) FDS32(D) FDS35(B) 

Feldspato 
Alcalino 

6 8 5 4 

Plagioclásio 45 45 45 47 
Quartzo 5 6 7 9 
Biotita 16 13 10 12 

Hornblenda 20 20 20 20 
Diopsídio - - 5 - 
Titanita 3 3 3 4 
Apatita 1 1 2 1 
Zircão 1 1 1 1 

Minerais 
Opacos 

3 3 2 2 

Total 100 100 100 100 
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Figura 10. (A) Projeção das amostras do Batólito Serra do Brejo no diagrama QAP proposto por Streckeisen (1967). Onde, Q – quartzo, A – feldspato alcalino, P – plagioclase. 

Campos: 1 – quartzolito; 2 – granitóide rico em quartzo; 3 – granito com feldspato alcalino; 4 – sienogranito; 5 – monzogranito; 6 – granodiorito; 7 – tonalito; 8 – quartzosienito 

com feldspato alcalino; 9 – quartzo-sienito; 10 – quartzo-monzonito; 11 – quartzo-monzodiorito / quartzo-monzogabro; 12 – quartzo-diorito/quartzo-gabro; 13 – sienito com 

feldspato alcalino; 14 – sienito; 15 – monzonito; 16 – monzodiorito/monzogabro; 17 – diorito/gabro. E em (B) Projeção das amostras do Batólito Serra do Brejo no diagrama 

QA+PM (Le Maitre et al. 1989). Onde, os campo 1 – Hololeucocrática, 2 – Leucocrática, 3 –Mesocrática, e 4 – Melanocrática. 



Capítulo 5 – Estudos Petrográficos 

 

GENTIL, T. F. C. (2013)- Dissertação de Mestrado (PGAB/UFS)  51  

 

5.2.1. FÁCIES GRANÍTICA 

5.2.1.1. Hornblenda Biotita Monzogranito 

Essas rochas são inequigranulares hipidiomórfica e apresentam granulação variando 

de 0,5 a 4,0 mm.  

Os cristais subeuédricos e euédricos de microclínio apresentam tamanhos variando de 

0,2 mm a 3,5 mm. Destacam-se como fenocristais, normalmente são pertíticos, com exsolução 

em padrão de flâmulas, zonados e em veios. Alguns indivíduos exibem zonações múltiplas. 

Apresentam geminação segundo as leis Albita-Periclina, e contatos irregulares com outros 

cristais. Pode incluir cristais de quartzo, biotita, zircão e apatita (Prancha 8 - Fotomicrografia 

8.1, 8.2 e 8.4). 

Os cristais de albita e oligoclásio ocorrem com formas anédricas a euédricas. Exibem 

tamanho que varia de 0,2 mm a 1,8 mm, e geminação segundo as leis Albita e Albita-

Carlsbad. Esses cristais estão frequentemente sericitizados e microfissurados. Os cristais mais 

avantajados estão incluindo diminutas palhetas alongadas de biotita, e cristais de apatita e 

zircão. 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos e com a presença de algumas fraturas. 

As dimensões desses cristais variam de 0,2 mm a 1,6 mm e mostram extinção ondulante e 

desenvolvimento de subgrãos. Esses cristais exibem contatos curvos e alguns irregulares com 

os demais minerais, e nota-se a presença de inclusões fluídas e inclusões de apatita. 

A biotita subeuédrica apresenta tamanho variando 0,2 mm a 1,0 mm. Ela exibe cor 

castanha, com pleocroísmo moderado que varia de castanho a verde. Por vezes é poiquilítica 

incluindo cristais de titanita, minerais opacos e zircão. Ocorrem associados aos cristais de 

hornblenda e minerais opacos (Prancha 8 - Fotomicrografia 8.3A e 8.3B).  

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroísmo variando de 

verde a castanho pálido. Exibem formas subeuédrica a anédrica, com hábito prismático a 

granular. Os seus tamanhos variam de 0,4 mm a 1,5 mm. Os contatos com os demais minerais 

são irregulares. Inclui cristais de titanita, apatita, e minerais opacos (Prancha 8 - 

Fotomicrografia 8.3A e 8.3B). 

Os cristais de titanita ocorrem subeuédricos a euédricos. Possui dimensões variando de 

0,2 mm a 1,0 mm. Comumente ocorrem em agregados associados à biotita (Prancha 8 - 

Fotomicrografia 8.3A e 8.3B).   
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Os cristais de zircão são anédricos a euédricos. Os seus tamanhos variam de 0,1 mm a 

0,3 mm. Alguns deles apresentam-se fraturados. Esses cristais estão associados a minerais 

opacos e titanita (Prancha 8 - Fotomicrografia 8.3A e 8.3B). 

Os cristais de apatita são subeuédricos a euédricos, com tamanhos de 0,1 a 0,3 mm.  

Os minerais opacos, normalmente anédricos, estão distribuídos por toda a rocha com 

tamanhos variando de 0,1 a 0,7 mm.  Ocorrem associados a cristais de titanita, biotita e 

hornblenda. 

 

5.2.1.2. Biotita Quartzo Monzonito 

Essa fácies carcateriza-se por ser fanerítica porfirítica, apresentando cristais com 0,1 

até 1,5 mm, representando a matriz, e os fenocristais varia de 2 a 4 mm, chegando a 

representar 40% de toda a lâmina (Prancha 9 – Fotomicrografia 9.1 e 9.2).  

Os cristais de microclínio são subédricos e euédricos. Apresentam tamanhos variados 

entre 0,5 mm a 4 mm. Alguns deles apresentam-se com zonações múltiplas e com inclusões 

de biotita, zircão e quartzo (Prancha 9 – Fotomicrografia 9.3A e 9.3B). Observa-se a presença 

de geminação segundo as leis Albita-Periclina. Vários deles exibem textura pertítica com a 

exsolução com geometria em flâmulas (Prancha 9 – Fotomicrografia 9.4). Nota-se a presença 

de inclusões de zircão, biotita e muscovita e um aspecto alterado em vários dos cristais.  

Os cristais de albita e oligoclásio são subeuédricos, embora sejam observados, de 

forma subordinada, cristais euédricos. Eles exibem contatos retos com os outros minerais e 

encontram-se geminados segundo as leis Albita-Carlsbad e Albita na maioria dos grãos. Os 

tamanhos dos cristais variam de 0,1 mm a 4 mm. E é possível observar também a presença um 

processo de sericitização no núcleo dos cristais.  

Os cristais quartzo são anédricos e apresentam dimensões variando entre 0,1 mm à 2 

mm. A extinção ondulante presente é difusa e os seus contatos com outros minerais são 

curvos. Em algumas porções esses cristais ocorrem reunidos em agregados, onde alguns 

cristais podem apresentar textura poligonal. Nota-se a presença de inclusões de titanita, 

feldspato alcalino e biotita (Prancha 9 – Fotomicrografia 9.2). 

Os cristais de biotita apresentam coloração verde com pleocroísmo que varia de verde 

claro pálido à marrom. Estes cristais estão distribuídos na rocha mostrando certa orientação na 

rocha. Suas dimensões variam de 0,5 mm a 2 mm. Ocorrem associados aos minerais de 
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titanita e muscovita. Incluem minerais opacos e zircão (Prancha 9 - Fotomicrografia 9.1 e 

9.3A). 

Os cristais de muscovita apresentam-se euédricos à subeuédricos e estão 

principalmente associados aos minerais de biotita. 

Os cristais de zircão são euédricos à subeuédricos. Observa-se tamanhos que variam 

de 0,2 mm a 1 mm.  

Os cristais de apatita apresentam-se euédricos, com dimensões variam de 0,1 a 0,3 mm 

(Prancha 9 – Fotomicrografia 9.5). 

Os cristais de titanita ocorrem nas formas subeuédricas a anédricas. Os seus tamanhos 

variam de 0,2 mm a 2 mm. Eles estão associados aos cristais de biotita e principalmente aos 

minerais opacos (Prancha 9 – Fotomicrografia 9.5). 

Os minerais opacos possuem formas subeuédricas à anédricas. Estão distribuídos por 

toda a rocha com tamanhos variando de 0,3 mm a 1mm. Estão associados sempre aos 

minerais de titanita (Prancha 9 – Fotomicrografia 9.5). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 – Estudos Petrográficos 

 

GENTIL, T. F. C. (2013)- Dissertação de Mestrado (PGAB/UFS)  54  

 

PRANCHA 8 – Hornblenda Biotita Monzogranito 
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Fotomicrografia 8.1 cristais de feldspato 

alcalino (Afs) com núcleos alterados e 

com geminação típica de ortoclásio (Or). 

Nota-se a presença de geminação 
periclina. (LO-objetiva de 4x/Lâmina 

FDS-33A); Fotomicrografia 8.2 cristal de 

feldspato alcalino (Afs) com geminação 

periclina e cristal de quartzo (Qz) que 

exibem textura mirmequítica (Mir). (LO-

objetiva de 4x/Lâmina FDS-308); 

Fotomicrografia 8.3A e 8.3B, mostra a 

textura da rocha com biotita (Bt), 

hornblenda (Hbl), feldspato alcalino 

(Afs). Nota-se a presença de um cristal de 

zircão (Zrn) subeuédrico e cristais de 

titanita (Ttn) ocorrem inclusos em bitotita 
(Bt). (LNP e LO-objetiva de 4x/Lâmina 

FDS-35A); Fotomicrografia 8.4, 

fenocristal de feldspato alcalino (Afs) 

euédrico com zoneamentos múltiplos. 

(LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-35A - 

mosaico). LO-Observação em Luz 

Ortoscópica e LNP–Observação em Luz 

Natural Polarizada. 
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PRANCHA 9 – Biotita Quartzo Monzonito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomicrografia 9.1 e 9.2 representa textura inequigranular de granulometria média à grossa de um Biotita Quartzo 

Monzonito, nota-se a presença de feldspato alcalino (Afs) com textura pertítica (Per) e geminação segundo a lei da 

periclina, biotita (Bt), quartzo (Qz) com extinção ondulante e titanita (Ttn). (LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-38 e 31); 

Fotomicrografia 9.3A e 9.3B mostram cristais de feldspato alcalino (Afs) exibindo seu eudralismo e zonações 

múltiplas e com geminação carlsbad. (LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-40 e 37); Fotomicrografia 9.4 destaque para o 

cristal de feldspato alcalino (Afs) com textura pertítica (Per). (LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-31). E na 

Fotomicrografia 9.5 observa-se a inclusão de cristais de titanita (Ttn), apatita (Ap) e minerais opacos (Opc). (LNP-

objetiva de 10x/Lâmina FDS-40). LO-Observação em Luz Ortoscópica e LNP–Observação em Luz Natural 

Polarizada. 
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5.2.2. FÁCIES SIENÍTICA E SIENÍTICA MÁFICA 

5.2.2.1. Hornblenda Biotita Sienogranito 

Essa fácies carcateriza-se como inequigranular e porfirítica, apresentando cristais de 

feldspato alcalino com até 3 mm.  

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos. Eles possuem tamanhos variando de 

0,2 a 1,4 mm. Esses cristais exibem extinção ondulante, e contatos serrilhados com os demais 

minerais. Por vezes, ocorrem recristalizados e apresentam-se incluindo minerais de biotita, 

zircão, titanita e minerais opacos (Prancha 10 - Fotomicrografia 10.1B). 

Os cristais de albita e oligoclásio são subeuédricos e anédricos. Possuem dimensões 

que variam de 0,2 a 2,8 mm. Eles exibem geminação segundo as leis Albita e Albita-Carlsbad. 

Os seus contatos com os demais minerais são retos e, às vezes, irregulares. Alguns cristais 

mostram núcleos mais alterados do que as bordas. Nota-se a presença de inclusões de zircão, 

titanita, biotita e minerais opacos (Prancha 10 – Fotomicrografia 10.1A e 10.1C). 

Os cristais de microclínio apresentam formas variando de anédricas a subeuédricas. 

Exibem tamanho que variam de 3,0 a 0,2 mm. Os cristais destacam geminação segundo as leis 

Periclina-Carlsbad. Eles são pertíticos e poiquilíticos, incluindo zircão e titanita (Prancha 10 – 

Fotomicrografia 10.1A, 10.1C e 10.1D).  

Os cristais de biotita verde são subeuédricos, exibem pleocroismo fraco que varia de 

verde para castanho. As suas dimensões variam de 0,3 a 1,0 mm, e apresentam contatos 

regulares e irregulares com os demais minerais. Observam-se inclusões de apatita, zircão, 

titanita e minerais opacos. 

Os cristais de hornblenda verde mostram pleocroismo moderado variando de verde 

escuro a verde claro. Eles são subeuédricos e euédricos. Os seus tamanhos variam de 0,3 a 1,3 

mm e usualmente são geminação. Os contatos desses cristais com os demais são irregulares. 

Estes se apresentam com inclusões de titanita, apatita e minerais opacos, é notável a presença 

de um processo de alteração em alguns cristais, e ocorrem associados á biotita (Prancha 10 – 

Fotomicrografia 10.1A e 10.1B). 

A titanita apresenta pleocroismo fraco variando para castanho pálido. Possui formas 

subeuédrica a euédrica com hábito romboédrico e granular (Prancha 10 – Fotomicrografia 

10.1D). Destaca-se contatos irregulares com outros minerais, fraturas e dimensões > 0,2 mm. 

Estão associados principalmente a minerais opacos, zircão, apatita e anfibólios. 
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Os cristais de zircão são anédricos e os seus tamanhos não são superiores a 0,2 mm.  

Os cristais de apatita apresentam-se euédricos que se destacam como pequenos 

prismas. Suas dimensões variam de 0,2 a 0,3 mm. Esses cristais ocorrem como inclusões nos 

demais minerais.   

Os minerais opacos estão distribuídos por toda a rocha, são anédricos, os seus 

tamanhos variam de 0,3 mm a 1,4 mm. E mostram-se associados aos minerais de titanita, 

biotita e hornblenda. 

 

5.2.2.2. Hornblenda Biotita Quartzo Sienito 

Essas rochas exibem granulação média à grossa, são inequigranulares e 

equigranulares, e tem-se a presença de fenocristais variando de 2 a 3 mm (Prancha 11 – 

Fotomicrografia 11.1A e 11.1B).   

Os cristais de microclinio, com tamanhos entre 2,4 mm e 0,6 mm, são subeuédricos a 

anédricos e, por vezes, zonados e usualmente geminados segundo as leis Albita-Periclina. 

Observam-se inclusões de titanita, apatita, zircão e opacos. Eles mostram-se bem alterados 

(Prancha 11 – Fotomicrografia 11.1B). 

Os cristais de albita e oligoclásio ocorrem com dimensões que variam de 0,4 mm a 0,3 

mm. Eles são, no geral, subeuédricos a anédricos, pouco fraturados e exibem geminação 

segundo as leis Albita-Carlsbad. Alguns dos cristais, somente exibem geminação segundo a 

lei Albita. Existem inclusões de cristais de zircão, titanita, apatita e hornblenda. Mostram-se 

alterados (Prancha 11 – Fotomicrografia 11.1A). 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, estão dispostos ao longo de fraturas na 

forma de agregados granulares. As dimensões desses cristais variam de 1,8 a 0,2 mm. Em 

algumas porções da rocha esse mineral possui extinção ondulante com contatos curvos e 

retos. Inclui cristais de quartzo, biotita, plagioclásio e de minerais opacos. 

Os cristais de biotita, com tamanhos variando 0,5 a 3,4 mm, exibem coloração 

marrom, com pleocroísmo moderado que varia de marrom a castanho. Estes cristais são 

anédricos e subeuédricos. Nota-se alteração para clorita ao longo dos planos de clivagem 

(Prancha 11 – Fotomicrografia 11.4A). Incluem titanita, minerais opacos e zircão. 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroísmo variando de 

verde a castanho pálido. Exibem formas subeuédricas a anédricas com hábitos prismático a 

granular. Os seus tamanhos variam de 0,9 mm a 0,4 mm. Alguns desses cristais ocorrem na 
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rocha pelo processo de substituição dos cristais de clinopiroxênio (diopsídio) (Prancha 11 – 

Fotomicrografia 11.2 e 11.4B). Nota-se a presença de inclusões de cristais de titanita, apatita, 

feldspato alcalino e minerais opacos. Mostram-se associados aos cristais de biotita. 

Os cristais de muscovita apresentam-se subeuédricos. Estão principalmente associados 

aos minerais de biotita. 

Os cristais de titanita possuem dimensões variando de 0,2 a 0,4 mm e exibem formas 

subeuédricas a anédricas. Mostram-se associados a minerais opacos, zircão, apatita e 

hornblenda e altera-se parcialmente para leucoxênio. 

Os cristais de zircão são subeuédricos a anédricos. Exibem tamanho que variam de 0,3 

a 0,8 mm (Prancha 11 - Fotomicrografia 11.3). 

Os cristais de apatita são subeuédricos e euédricos. Seus tamanhos variam de 0,2 a 0,3 

mm (Prancha 11 - Fotomicrografia 11.3, 11.4A e 11.4B).  

Os minerais opacos exibem tamanhos variando de 0,3 a 1 mm, e formas anédricas. 

Ocorre associados a cristais de titanita, biotita (Prancha 11 - Fotomicrografia 11.4A). 
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PRANCHA 10 – Hornblenda Biotita Sienogranito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas Fotomicrografia dessa fácies é possível observar textura inequigranular e, às vezes, porfiritica apresentam 

granulometria média à grossa. Fotomicrografia 10.1A nota-se a presença de feldspato alcalino (Afs) como 

fenocristal, plagioclásio (Pl) com geminação segundo a lei da Albita e núcleos alterados, e cristais euédricos de 

hornblenda (Hbl) com geminação carlsbad (LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-327); Fotomicrografia 10.1B mostram a 
disposição dos cristais de hornblenda (Hbl) na rocha, com formas euédricas e associados aos cristais de biotita (Bt), 

nota-se também a presença de quartzo (Qz) com extinção ondulante (LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-327); 

Fotomicrografia 10.1C destaque para o cristal de plagioclásio (Pl) com geminação segundo a lei da Albita e com 

núcleos alterados e a presença de cristais de feldspato alcalino (Afs) com geminação periclina (LO-objetiva de 

4x/Lâmina FDS-327). E na Fotomicrografia 10.1D observa-se um cristal de titanita (Ttn) euédrica em meio os 

demais minerais (LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-327). LO-Observação em Luz Ortoscópica. 
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PRANCHA 11 – Hornblenda Biotita Quartzo Sienito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomicrografia 11.1A observa-se cristais de plagioclásio (Pl) com geminação segundo a lei Albita e Albita-
Carlsbad (LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-39); Fotomicrografia 11.1B mostram a textura geral da rocha e como 

minerais essenciais têm-se hornblenda (Hbl), biotita (Bt), feldspato alcalino (Afs) e minerais opacos (Opc)(LO-

objetiva de 4x/Lâmina FDS-39); Fotomicrografia 11.2 destaque para o cristal de clinopiroxênio (Cpx) em um 

processo de substituição para a hornblenda (Hbl)(LO-objetiva de 4x/Lâmina FDS-282). Fotomicrografia 11.3 

destaca-se a presença de cristais apatita (Ap) em meios os cristais de hornblenda (Hbl), zircão (Zrn) e biotita 

(Bt)(LNP-objetiva de 10x/Lâmina FDS-282). E na Fotomicrografia 11.4A e 11.4B observa-se a clorita (Chl) sendo 

formada por substituição da biotita (Bt) ao longo dos planos de clivagem, também nota-se a presença de processo de 

substituição do clinopiroxênio (Cpx) para a hornblenda (Hbl) com a presença de apatita (Ap) e minerais opacos 

(Opc)(LNP-objetiva de 10x/Lâmina FDS-282). LO-Observação em Luz Ortoscópica e LNP- Luz Natural Polarizada. 
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5.2.3. FÁCIES ENCLAVE 

Essa fácies reuni os enclaves que ocorrem no BSB. Essas rochas apresentam 

granulação fina à média, nematoblástica e inequigranular, e algumas dessas rochas exibe 

textura porfirítica. Nesses casos os fenocristais são plagioclásio zonados e, mais raramente, de 

feldspato alcalino. Os cristais de biotita e hornblenda exibem uma orientação homogenia na 

rocha (Prancha 12 – Fotomicrografia 12.1A).  

Os cristais de microclinio apresentam-se anédricos a subeuédricos, com tamanhos que 

variam de 0,1 a 0,5 mm. E, em alguns deles observam-se geminação segundo as leis Periclina-

Carlsbad. Mostram-se alterados. 

Os cristais de oligoclásio ocorrem com formas anédricas a subeuédricas, e possuem 

dimensões variam de 0,2 a 0,8 mm. Alguns deles exibem geminação segundo as leis Albita e 

Albita-Carlsbad. Possui inclusões de biotita, apatita, hornblenda e titanita (Prancha 12 – 

Fotomicrografia 12.1A). 

Os cristais de quartzo são anédricos, e suas dimensões variam de 0,1 a 0,6 mm. Eles 

exibem extinção ondulante, contatos curvos e serrilhados com os demais minerais. Possui 

inclusões de apatita, titanita e biotita (Prancha 12 – Fotomicrografia 12.1A).  

Os cristais de biotita marrom exibem pleocroísmo moderado que varia de marrom a 

verde pálido. Esses cristais são subeuédricos e exibem tamanhos que variam de 0,5 a 1,0 mm. 

Nesses cristais observa-se textura poiquilítica, incluindo minerais opacos e titanita. Ocorrem 

associados a cristais de hornblenda e minerais opacos. Inclui titanita, minerais opacos e 

zircão. 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde, com pleocroísmo moderado 

variando de verde a castanho. Eles são anédricos a euédricos. As suas dimensões variam de 

0,1 a 2,7 mm. Os contatos desse mineral com os demais são curvos e retos. Apresentam 

textura poiquilítica, e incluem titanita, e minerais opacos. Mostram-se alterados e inclusões de 

titanita, biotita, feldspato alcalino e minerais opacos (Prancha 12 – Fotomicrografia 12.1A e 

12.1B). 

Os cristais de diopsídio verde apresenta pleocroísmo fraco de incolor a verde. Eles 

exibem formas que variam de anédricas a subeuédricas e seus tamanhos variam de 0,1 a 1,2 

mm. Observa-se textura de reação para hornblenda e inclusões de zircão.  

Os cristais de titanita exibem formas que varia de subeuédricas a anédricas. As suas 

dimensões variam de 0,1 a 0,7 mm. Eles ocorrem associados a minerais opacos e zircão. 
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Os cristais de zircão são subeuédricos a anédricos. Ocorrem metamitizados e seus 

tamanhos são inferiores a 0,2 mm. Mostram-se associados a cristais de titanita. 

Os cristais de apatita são subeuédricos a anédricos e suas dimensões variam de 0,01 a 

0,1 mm.  

Os cristais de minerais opacos apresentam tamanhos que variando de 0,3 mm a 1,0 

mm e possui forma anédricas. Esses minerais são associados a cristais de titanita, biotita e 

hornblenda.  

 

PRANCHA 12 – Enclave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa fácies apresenta granulação média à grossa e textura nematoblástica, inequigranulares e, algumas amostras 

exibem textura porfirítica. Fotomicrografia 12.1A e 12.1B observa-se cristais de plagioclásio (Pl) com geminação 

segundo a lei Albita e Albita-Carlsbad, cristais de hornblenda (Hbl) com formas variando de subeuédrica a 

euédrica e é bem visível os planos de clivagens em duas direções, também nota-se a presença de inclusões de biotita 

(Bt), feldspato alcalino (Afs), titanita (Ttn) e minerais opacos (Opc). Nota-se a presença de cristais de quartzo (Qz) 

com formas granulares e contatos serrilhados com os demais minerais (LO e LNP-objetiva de 4x/Lâmina FDS-

32D). LO-Observação em Luz Ortoscópica e LNP- Luz Natural Polarizada. 
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5.3. Sequência de Cristalização 

 

De acordo com os estudos microscópicos foi possível observar as relações mútuas 

entre os minerais das rochas das diferentes fácies estudadas e, assim, estabelecer a 

interpretação da sequência de cristalização para o Batólito Serra do Brejo. A sequência de 

cristalização dos minerais podem ser observadas no Quadro 2.   

Nas descrições das lâminas ao microscópio petrográfico pode-se, identificar a 

existência de dois estágios de cristalização distintos: Estágio Magmático (anidro e hidratado) 

e Estágio Pós-Magmático. 

No estágio magmático (anidro) as fases minerais precoces comuns às fácies descritas 

acima, estão representadas por zircão, que, conforme Watson (1979) caracteriza magmas 

metaluminosos, os quais ao atingir um nível específico de saturação, cristalizam também 

precocemente a apatita e minerais opacos.   

Nessa mesma fase de cristalização ocorre o plagioclásio, como um cristal precoce 

seguido posteriormente pela formação do feldspato alcalino, sugere-se que, neste momento as 

condições iniciais de pressão da água no sistema tenham sido baixas, e assim ocorre a 

presença do diopsídio como uma das primeiras fases a cristalizar. 

Depois da cristalização de fases anidras, o magma torna-se saturado em água – estágio 

magmático (hidratado). Durante o subsequente resfriamento, os cristais de diopsídio reagem 

com o magma, como evidenciam as feições de corrosão e oxidação e em seguida deu-se início 

a cristalização do anfibólio, refletida na feição de manteamento e substituição, provavelmente 

como resultado da reação incompleta entre o diopsídio e o líquido para produzir o anfibólio. 

Com a diminuição da temperatura no magma já saturado em água, favorece a 

cristalização de anfibólio e nestas condições de saturação em água, pode ter havido um 

aumento da pressão de água no magma, permitindo a sua dissociação da água e a liberação de 

H, promovendo o enriquecimento do sistema em oxigênio, levando a cristalização de óxidos 

de ferro e de anfibólios mais ricos em FeO e de biotitas mais enriquecidas em MgO (Ernest, 

1966, Guimarães et al, 1993 e Brito, 2003).  

Em uma fase transicional do estágio magmático (hidratado) para o estágio pós-

magmático para as fácies estudadas é possível observar a ocorrência ocasional de cristais de 

plagioclásio, localizado entre os cristais de feldspato alcalino, mostrando-se anédrico. A 

presença do intercrescimento mirmequítico reflete, provavelmente, a exsolução de sódio 
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proveniente do feldspato alcalino, que tende a cristalizar em locais próximos. E segundo os 

estudos realizados por Tuttle & Bowen (1958), a paragênese com feldspato alcalino com 

textura pertítica revela uma cristalização sob condições relativamente anidras. 

O processo pelo qual a clorita está sendo formada por substituição da biotita ao longo 

dos planos de clivagem, está relacionado à desestabilização da biotita por processos 

secundários em uma fase tardia de cristalização. 

Para a formação tardia da titanita, Wones (1989) propõe que estes cristais estão 

associados à desestabilização de minerais máficos, particularmente dos óxidos Fe e Ti, que 

reflete provavelmente o aumento das condições de oxidação nas etapas finais de cristalização 

do magma.  

 

Quadro 2.  Ordem de cristalização das rochas das Fácies Granítica e Fácies Sienítica/Sienítica Máfica do 

Batólito Serra do Brejo. 

 

 

FÁCIES 
GRANÍTICA 

SIENÍTICA E 

SIENÍTICA MÁFICA MINERAIS 

Zircão  

 

 

Apatita 

Minerais Opacos 

Plagioclásio 

Feldspato Alcalino 

Clinopiroxênio (Diopsídio) 

Hornblenda 

Biotita 

Feldspato Alcalino Pertítico 

Quartzo 

Muscovita 

 Mirmequíta 

Titanita 

Epídoto 

Clorita 

ESTÁGIOS Magmático Pós-Magmático Magmático Pós-Magmático 
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5.4. Relação do Batólito Serra do Brejo com as Séries Magmáticas 

 

Na figura 11 são observadas as relações entre as Séries Magmáticas definidas por 

Lameyre & Bowden (1982) e o Batólito Serra do Brejo, observa-se que as rochas estudadas 

apresentam uma correlação magmática com as séries Cálcio-alcalina Monzonítica e Alcalina 

(Fig. 11). Observa-se também, que, as amostras da Fácies Enclave alocam-se no campo da 

série Cálcio-alcalina-Trondhjemítica. 

De acordo com os dados petrográficos apresentados neste capítulo para o BSB, pode-

se observar que, esse batólito possui características mineralógicas e texturas que permitem 

classifica-lo com afinidade calcioalcalina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Diagrama QAP, com as Séries Magmáticas definidas por Lameyre & Bowden (1982), propostas 

aqui para as rochas do Batólito Serra do Brejo. 
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CAPÍTULO 6. EVOLUÇÃO GEOQUÍMICA 

 

Um dos objetivos primordiais deste trabalho consistiu em determinar a relação 

genética entre as rochas do Batólito Serra do Brejo. Para atingir esse objetivo foram realizadas 

análises em 27 amostras dos diferentes fácies petrográficas representativas do batólito, na área 

de investigação. As composições geoquímicas (elementos maiores, traços e Terras Raras) das 

amostras analisadas (Tabelas 5 e 6), serão utilizadas para a obtenção de uma melhor 

caracterização da classificação das rochas, da afinidade geoquímica do magma e sua 

ambiência tectônica.  

Neste capítulo serão apresentados os resultados e interpretações dos dados analíticos 

das rochas do Batólito Serra do Brejo. Os resultados são apresentados de duas formas 

distintas em geoquímica de elementos maiores (caracterização, classificação e diagramas de 

variação) e a geoquímica dos elementos traços. Em seguida, serão discriminados os ambientes 

tectônicos e feitas interpretações relacionadas às informações de campo e aquelas obtidas na 

bibliografia.  

As análises foram efetuadas por espectrometria de emissão de plasma ICP-OES e ICP-

MS, no Acme Analytical Laboratories Ltd. (AcmeLab) em Vancouver, no Canadá. E, para o 

tratamento dos dados geoquímicos e construção de diagramas foi utilizado o software CGDkit 

2.3 (Janousek, V. 2006).  

 

6.1. Classificação de Séries Magmáticas 

 

Vários diagramas são utilizados para se identificar e classificar rochas quanto as 

diferentes séries magmáticas. Alguns deles pertinentes para as rochas estudadas são 

apresentados a seguir. 

 

6.1.1. SATURAÇÃO EM ALUMÍNIO  

 O índice de saturação em alumínio, conhecido na literatura como Índice de Shand 

(1943), estabelece a classificação das rochas em metaluminosas, peraluminosas e peralcalinas, 

de acordo com as razões molares A/CNK = Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) versus A/NK = 

Al2O3/(Na2O+K2O). 
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 Aplicando-se os parâmetros de Shand (1943), utilizando-se o diagrama de Maniar & 

Piccoli (1989) percebe-se que as rochas da Fácies Granítica apresentam um caráter 

metaluminos e peraluminoso. Já as Fácies Sienítica e aquelas da Fácies Enclave são 

caracterizadas como rochas metaluminosas (Fig.12). 

Este diagrama nos permite visualizar o grau de saturação em alumínio das fácies 

estudadas, onde, observa-se uma evolução das rochas sieníticas para as rochas graníticas, 

marcada pelo decréscimo no parâmetro (A/NK) e crescimento do parâmetro (A/CNK). 
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Tabela 5. Análises geoquímicas representativas de rocha total de elementos maiores, traços e terras raras para as rochas do Batólito Serra do Brejo. 

 

 

Amostra FDS31 FDS38 FDS37 FDS36 FDS33A FDS35A FDS35C FDS40 FDS34 FDS325 FDS312 FDS308 FDS303 FDS298 FDS286 

SiO2 71,70 67,66 67,35 67,29 68,03 67,92 75,28 66,83 68,33 65,99 75,38 75,37 74,98 67,66 68,37 
TiO2 0,39 0,54 0,54 0,54 0,51 0,49 0,05 0,57 0,55 0,64 0,06 0,08 0,06 0,54 0,49 
Al2O3 14,31 14,62 14,72 14,63 14,56 14,82 13,35 14,75 14,21 14,72 13,74 13,49 13,73 14,72 14,44 

Fe2O3 2,29 3,36 3,53 3,78 3,14 3,27 1,23 3,52 3,75 3,97 1,11 1,27 1,04 3,43 3,04 
MnO 0,03 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 <0,01 0,05 0,06 0,07 0,03 0,02 0,03 0,05 0,05 
MgO 0,35 1,28 1,28 1,47 1,22 1,18 0,04 1,31 1,27 1,71 0,08 0,08 0,09 1,22 1,20 
CaO 0,72 1,83 1,87 1,53 1,58 1,54 0,27 1,91 1,53 1,94 0,55 0,67 0,67 1,89 1,73 
Na2O 3,66 3,91 3,71 3,76 3,94 3,92 3,81 3,77 3,53 3,66 4,27 4,25 4,23 3,72 3,83 
K2O 5,95 5,47 5,66 5,52 5,45 5,64 5,23 5,72 5,45 5,72 4,58 4,57 4,66 5,68 5,37 
P2O5 0,13 0,26 0,29 0,27 0,27 0,25 0,02 0,28 0,28 0,37 0,02 0,03 0,03 0,27 0,24 
LOI 0,30 0,60 0,50 0,70 0,80 0,50 0,70 0,80 0,60 0,70 0,10 0,10 0,40 0,30 0,80 

Total 99,83 99,58 99,01 98,84 99,55 99,58 99,98 99,51 98,96 98,79 99,82 99,83 99,50 99,18 98,76 
                

Ba 582,00 2020,00 2329,00 2264,00 2066,00 2107,00 213,00 2286,00 2057,00 2525,00 224,00 340,00 340,00 2306,00 2179,00 
Rb 154,40 214,50 186,90 187,10 215,10 217,70 227,60 206,10 184,00 222,60 227,50 225,90 204,70 220,90 213,20 
Sr 87,50 874,50 1046,50 884,90 888,30 894,60 190,70 1018,00 917,90 1039,40 126,00 193,90 173,00 1058,90 975,80 
Y 56,00 18,10 20,20 17,00 15,70 17,10 2,80 17,40 19,30 20,80 12,70 10,60 8,30 20,10 15,30 
Zr 335,10 304,20 336,10 328,90 303,40 303,60 70,40 344,00 339,10 360,80 86,70 79,20 66,30 343,30 291,20 

Nb 34,00 18,20 20,10 15,90 15,40 16,70 5,40 17,00 18,00 17,90 12,30 8,40 8,40 18,50 13,90 
Th 31,00 51,70 49,30 50,80 42,70 57,40 35,00 51,30 49,10 38,50 27,00 22,90 20,40 52,70 38,20 
Ni 1,60 15,20 16,70 16,00 13,80 14,10 1,10 15,10 19,00 24,20 0,90 1,20 0,90 14,1 13,70 
V 15,00 44,00 42,00 41,00 44,00 41,00 <8,00 50,00 40,00 60,00 <8,00 <8,00 <8,00 46,00 46,00 
Hf 9,80 8,80 8,50 8,90 8,80 8,50 2,90 9,60 8,10 9,60 3,60 2,80 2,30 9,20 7,90 
Ta 2,20 1,60 1,60 1,40 1,30 1,40 0,50 1,30 1,60 1,60 1,30 0,80 0,70 1,70 1,20 
Co 1,90 6,40 7,20 6,60 6,30 6,40 0,70 6,90 6,80 9,60 <0,20 0,50 0,40 6,60 5,60 
Zn 34,00 61,00 64,00 55,00 54,00 56,00 3,00 55,00 73,00 61,00 15,00 18,00 8,00 60,00 49,00 
U 2,50 9,10 6,70 7,40 7,50 7,30 7,90 6,10 6,60 6,50 10,50 6,20 7,10 7,90 7,80 
Sc 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 <1,0 5,00 5,00 6,00 2,00 1,00 2,00 5,00 5,00 

                
La 95,50 75,00 90,20 93,40 79,90 77,80 3,80 83,10 86,20 86,80 17,30 16,10 17,60 90,70 81,50 
Ce 191,10 160,10 172,50 167,90 162,70 156,60 9,90 177,00 165,80 167,00 28,20 27,90 27,20 170,20 151,30 
Pr 18,43 16,58 18,88 17,69 16,76 15,93 0,88 17,71 17,92 18,84 2,79 2,94 2,62 18,95 16,32 
Nd 61,40 60,90 66,70 61,10 60,10 58,70 3,40 64,30 59,70 69,00 9,00 8,00 7,60 71,80 57,50 
Sm 10,01 9,93 11,03 9,91 9,63 9,17 0,61 10,51 10,69 10,86 2,07 1,88 1,64 11,25 9,56 
Eu 1,39 2,15 2,37 2,13 2,12 1,97 0,16 2,28 2,14 2,50 0,30 0,45 0,35 2,43 2,05 
Gd 8,74 6,50 6,98 6,75 6,15 6,13 0,49 6,77 6,98 7,59 2,37 2,16 1,54 7,54 6,10 
Tb 1,62 0,84 0,88 0,80 0,78 0,81 0,07 0,86 0,91 0,95 0,41 0,34 0,26 0,92 0,75 
Dy 9,40 3,61 4,06 3,37 3,31 3,41 0,38 3,74 3,87 4,51 2,22 1,96 1,21 3,70 3,24 
Ho 1,96 0,59 0,67 0,62 0,49 0,55 0,08 0,57 0,67 0,70 0,46 0,33 0,31 0,67 0,55 
Er 5,76 1,57 1,85 1,40 1,20 1,46 0,26 1,51 1,59 1,79 1,08 1,06 0,85 1,78 1,27 
Tm 0,89 0,24 0,31 0,21 0,19 0,21 0,05 0,22 0,25 0,26 0,19 0,17 0,13 0,28 0,20 
Yb 5,50 1,68 1,78 1,33 1,22 1,36 0,37 1,43 1,89 1,53 1,42 1,26 0,85 1,80 1,24 
Lu 0,81 0,23 0,30 0,19 0,18 0,19 0,07 0,20 0,20 0,25 0,22 0,19 0,16 0,24 0,18 
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Tabela 6. Análises geoquímicas representativas de rocha total de elementos maiores, traços e terras raras para as 

 Rochas do Batólito Serra do Brejo (Fácies Sienítica – FS e Fácies Enclave – FE). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra FDS32A FDS327 FDS282 FDS315 FDS39  FDS32B FDS32C FDS32D FDS35B 
Fácies FS  FE 

SiO2 58,50 64,40 60,72 62,46 63,49  54,60 42,45 53,40 44,19 
TiO2 1,08 0,73 0,96 0,86 0,81  1,05 1,10 0,95 1,28 

Al2O3 13,45 14,17 14,19 13,83 13,71  10,81 16,50 10,06 12,27 
Fe2O3 6,40 4,93 6,33 5,08 5,00  8,68 15,39 8,64 15,79 
MnO 0,10 0,09 0,11 0,09 0,07  0,16 0,16 0,22 0,36 
MgO 4,15 2,49 3,22 3,21 2,52  8,87 6,63 9,59 11,00 
CaO 4,72 2,58 3,94 3,40 3,22  8,68 13,71 9,66 6,12 
Na2O 3,50 3,33 3,60 3,03 3,78  1,51 1,48 1,56 1,80 
K2O 5,80 5,82 5,17 6,33 5,80  3,91 0,89 3,53 4,44 

P2O5 0,92 0,47 0,65 0,56 0,59  0,43 0,12 0,33 0,48 
LOI 0,60 0,40 0,50 0,50 0,50  0,90 1,20 1,50 1,80 

Total 98,62 99,01 98,89 98,85 98,99  98,70 98,43 97,94 97,73 
           

Ba 3484,00 2500,00 2791,00 2795,00 2276,00  812,00 575,00 2139,00 432,00 
Rb 187,10 243,80 172,50 202,70 223,00  180,60 16,90 202,40 458,70 
Sr 1305,00 857,00 1139,50 1155,60 1011,00  236,80 610,50 269,40 194,90 
Y 30,30 27,30 28,80 34,40 22,60  23,90 12,30 34,40 28,80 
Zr 349,50 347,50 390,60 337,80 401,70  93,80 23,60 94,30 161,20 
Nb 20,60 22,90 19,80 22,20 21,30  11,50 1,60 9,70 11,40 
Th 28,70 33,80 27,40 41,10 38,30  32,70 0,40 23,20 8,00 
Ni 27,00 32,30 29,10 36,00 14,10  13,80 15,80 20,60 76,60 
V 118,00 73,00 106,00 84,00 77,00  259,00 591,00 275,00 262,00 
Hf 9,40 8,50 9,50 7,80 10,50  3,40 0,80 3,90 4,90 
Ta 1,30 1,40 1,30 2,10 1,30  0,80 <0,10 0,70 0,40 
Co 20,20 12,70 15,80 14,00 11,90  38,80 53,90 47,90 50,20 
Zn 29,00 63,00 52,00 42,00 28,00  17,00 16,00 13,00 259,00 
U 4,20 6,10 4,20 4,90 6,00  5,90 0,20 5,40 2,90 
Sc 12,00 11,00 12,00 10,00 8,00  43,00 50,00 51,00 39,00 

           
La 89,20 74,40 86,50 96,00 77,20  29,50 6,80 42,60 89,30 
Ce 199,60 142,40 174,40 196,70 165,80  83,70 16,70 87,70 155,50 
Pr 23,09 16,92 20,50 24,06 17,77  9,64 2,26 10,95 17,52 
Nd 92,50 64,80 75,80 90,00 68,50  42,80 11,30 47,50 68,20 
Sm 16,49 10,96 14,24 17,23 12,25  8,20 2,62 9,13 12,19 
Eu 3,96 2,64 3,37 3,61 2,73  1,21 0,84 1,59 2,40 
Gd 11,99 8,49 10,82 12,61 8,69  5,82 2,60 7,37 9,09 
Tb 1,57 1,11 1,36 1,61 1,15  0,89 0,41 1,09 1,27 
Dy 6,83 5,30 6,34 7,30 5,02  4,68 2,36 5,41 5,84 
Ho 1,05 0,95 1,03 1,24 0,76  0,88 0,45 1,06 1,02 
Er 2,59 2,55 2,92 2,88 1,94  2,43 1,24 2,92 2,64 
Tm 0,36 0,36 0,37 0,41 0,27  0,38 0,18 0,42 0,38 
Yb 2,23 2,26 2,65 2,80 1,73  2,39 1,16 2,51 2,37 
Lu 0,29 0,36 0,37 0,32 0,25  0,34 0,17 0,37 0,34 
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6.1.2. DIAGRAMAS DISCRIMINANTES DE SÉRIES MAGMÁTICAS 

 Dentre ao vários diagramas discriminantes para séries magmáticas existentes na 

literatura, optou-se por utilizar dois que melhor se aplicam às rochas estudadas.  

 O diagrama TAS (Na2O+K2O versus SiO2) proposta para as rochas plutônicas Cox et 

al. (1979) foi utilizado para classificar e identificar a assinatura geoquímica das rochas 

estudadas. Nesse diagrama as rochas das fácies Granítica e Sienítica posicionam-se nas 

regiões próximas aos limites dos campos alcalinos e subalcalinos (Miyashiro, 1975), e 

apresentam uma evolução particular, onde o total de álcalis mantem-se praticamente constante 

com o aumento do teor de sílica. 

Quanto às rochas da Fácies Enclave, apresentam composições gabróicas e evidenciam 

dois grupos para este fácies. O primeiro corresponde às rochas com caráter alcalino (amostras 

FDS-32C e FDS-35B) evidente no diagrama TAS e o segundo grupo reúne as rochas com 

afinidades subalcalina (amostras FDS-32B e FDS-32D) (Fig.13).  

 No diagrama SiO2 versus K2O, segundo Peccerillo & Taylor (1976), percebe-se que as 

rochas estudadas apresenta afinidade shoshoníticas, sugerindo que durante a evolução não há 

aumento dos álcalis indicando o fracionamento de feldspatos (Fig.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. As amostras estudadas colocadas no diagrama de Maniar & Piccoli (1989). Fácies Granítica 

(triângulo vermelho); Fácies Sienítica (triângulo preto); Fácies Enclave (triângulo verde) e Complexo 

Migmatítico (triângulo azul). 
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Figura 13. Diagrama TAS (total de álcalis versus. SiO2) aplicado para as rochas do MSB. O limite dos campos 

alcalino e subalcalino segundo Miyashiro (1975). Fácies Granítica (triângulo vermelho); Fácies Sienítica 

(triângulo preto); Fácies Enclave (triângulo verde; e Complexo Migmatítico (triângulo azul) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama K2O versus SiO2, com campos definidos por Peccerillo & Taylor (1976). Fácies Granítica 

(triângulo vermelho); Fácies Sienítica (triângulo preto); e Fácies Enclave (triângulo verde).  
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6.1.3. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA COM BASE EM DIAGRAMAS DE VARIAÇÃO 

 

6.1.3.1. Elementos Maiores 

 

 Os dados apresentados nas tabelas 5 e 6 permitiram confeccionar os diagramas de 

variação do tipo Harker, e utilizando a SiO2 como índice de diferenciação em relação aos 

outros óxidos (Fig. 15).  

Nos diagramas de Harker pode-se observar tendências evolutivas bem definidas para 

as rochas do Batólito Serra do Brejo que inicialmente são subdivididos em dois grandes 

grupos distintos. O primeiro corresponde ao grupo de rochas de caráter menos evoluídas, com 

teor de SiO2 variando de 42,5% a 56,2% correspondendo a amostras da Fácies Enclave, e o 

segundo grupo representa as rochas de caráter mais evoluído, com teores de SiO2 variando de 

59,5% a 75,8% para as rochas dos fácies Granítica e Sienítica.  

Tratando-se de todas as fácies, observa-se que a distribuição de SiO2 nas rochas das 

fácies Granítica e Sienítica apresenta alguns pontos restritos, onde, é possível notar uma 

correlação negativa entre sílica e os demais elementos maiores nos diagramas (Fig.15). O 

K2O, Na2O e Al2O3, evoluem segundo uma reta de inclinação positiva. E os óxidos de Fe2O3, 

MgO, TiO2, e P2O5, apresenta correlação negativa, indicando provavelmente o fracionamento 

progressivo dos minerais máficos (titanita, minerais opacos, biotita e apatita) durante a 

evolução do magma. Todavia, o crescimento de Na2O, K2O, e o valor mais ou menos 

constante de Al2O3, indica que estes elementos não foram precocemente incorporados pela 

paragênese fracionada, tendo favorecido a cristalização de feldspatos em etapas mais 

evoluídas no BSB, os sienitos. O teor muito alto de fósforo da amostra FDS-282 sugere que 

represente a acumulação de apatita. 

As rochas do Fácies Enclave conforme apresentado no tópico anterior, são 

caracterizadas por exibirem dois grupos. Para os diagramas de Harker (Fig. 15), é possível 

observa que o primeiro grupo exibe caráter alcalino e menos evoluído. Para o segundo grupo, 

o Fácies Enclave, de caráter subalcalino, apresenta tendências lineares com as rochas dos 

fácies Sienítica e Granítica, sugerindo relações genéticas.  

A tendência de evolução linear encontrada para o conjunto de rochas estudado é 

interpretado como a da evolução do magma responsável pela formação do BSB. 
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6.1.3.2. Elementos Traço 

 

 Os padrões de evolução entre a SiO2 e os elementos traço para as rochas do BSB são 

menos lineares e evidentes quando comparadas com aqueles observados para os elementos 

maiores (Fig. 16). 

 Os conteúdos de Zr são moderados nas rochas estudadas. Constata-se que o seu 

comportamento é relativamente compatível para as rochas do BSB. Todavia, o seu conteúdo 

torna-se bastante elevado nos termos sieníticos mais diferenciados, alcançando valor de 401,7 

ppm. 

 O Ba e Sr mostram comportamentos similares e sugerem que estes elementos têm 

comportamento compatível. Chamam a atenção os elevados conteúdos em Ba de grande parte 

das rochas dos fácies Granítica e Sienítica quando comparadas com as das rochas do Fácies 

Enclave. Por outro lado, a evolução do Ba nas rochas do Fácies Sienítica onde algumas 

amostras apresentam-se relativamente enriquecidas, aponta para existência de processo de 

acumulação de feldspato alcalino. 

 O Rb exibe tendência geral de comportamento incompatível e tende a diminuir nas 

rochas do Fácies Sienítica, provavelmente devido à cristalização da biotita e do feldspato 

alcalino nestas rochas.  

Os elementos incompatíveis Ce e Y, apresentam um crescimento dos teores com a 

evolução magmática. O Ce apresenta pontos dispersos e um aumento mais brusco que os 

demais elementos incompatíveis.  
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Figura 15. Diagramas Harker de variação dos elementos maiores versus SiO2 aplicado às rochas estudadas. 

Fácies Granítica (triângulo vermelho); Fácies Sienítica (triângulo preto); Fácies Enclaves (triângulo verde); e 

Complexo Migmatítico (triânculo azul). Ocorre um a tendência evolucional dos enclaves e das fácies Sienítica e 

Granítica. 
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Figura 16. Diagramas Harker de variação dos elementos traço versus SiO2 aplicado às rochas estudadas. 

Fácies Granítica (triângulo vermelho); Fácies Sienítica (triângulo preto); Fácies Enclave (triângulo verde); e 

Complexo Migmatítico (triângulo azul). 
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6.2.  Comportamento dos Elementos Terras Raras  

 

Os espectros dos ETR para as rochas do BSB foram obtidos através da normalização 

com condrito de Nakamura (1974), e são apresentados na figura 17.  

 Nesses diagramas é possível observar que os padrões de ETR exibem um 

enriquecimento relativo em relação ao condrito, com moderado a elevado grau de 

fracionamento dos elementos terras raras leves (ETRL) em relação aos elementos terras raras 

pesados (ETRP).  

 No diagrama de ETR normalizado para as rochas dos fácies Granítica e Sienítica 

(Fig.17) é observado um padrão de fracionamento medido pela razão LaN/YbN que situa-se 

entre 3,13 – 51,37, com uma anomalia negativa em Eu pouco pronunciada nas rochas da 

Fácies Sienítica (0,75 – 0,87), um comportamento típico de rochas sieníticas potássicas. Essas 

anomalias são bastante expressivas nas rochas do Fácies Granítica (0,34 – 0,90). Esse 

comportamento indica a importância do fracionamento plagioclásio na evolução dos magmas 

responsáveis pela geração das rochas graníticas. 

  Para o diagrama de ETR normalizado para os enclaves (Fig.18), nota-se um padrão de 

fracionamento pela razão LaN/YbN variando de 3,91 – 25,12 e são observadas anomalias 

negativas em Eu bem pronunciadas (0,54  - 0,99).  Essa anomalia negativa em Eu é no geral 

atribuída ao fracionamento do plagioclásio no magma básico formador dos enclaves. 

 Nota-se também, que as amostras analisadas com teores mais elevados em SiO2 

possuem teores de ETRLeves mais baixos. Este fato indica que houve durante o processo de 

fracionamento a cristalização de minerais portadores de ETR. 
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Figura 17. Espectros de elementos terras raras (ETR) aplicados às rochas do BSB, normalizados pelo valor do 

condrito de Nakamura (1974).  

 

 

Figura 18. Espectros de elementos terras raras (ETR) aplicados para os enclaves do BSB, normalizados pelo 

valor do condrito de Nakamura (1974). 
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6.3. Diagramas Geoquímicos Discriminantes de Ambiente Tectônico 

 

 A utilização de dados geoquímicos para caracterização do ambiente tectônico é feita 

utilizando diversos parâmetros. Os diagramas discriminantes para o ambiente tectônico têm 

fornecido melhores resultados quando aplicados para basaltos, permitindo relacioná-las ao 

tipo de fonte mantélica e aos diferentes contextos geotectônicos. Entretanto, para as rochas de 

natureza ácida, a complexidade de fontes e processos envolvidos na sua petrogênese conduz a 

maiores incertezas nas inferências. Assim sendo, uma análise cuidadosa dos dados utilizados 

para elaboração desses diagramas deve ser feita, sempre que possível, confrontando com 

características geoquímicas das rochas estudadas. 

Para a determinação do ambiente tectônico para as rochas do BSB, foi utilizado o 

diagrama de Pearce et al. (1984, Fig. 19), Rb versus Y + Nb. Diagrama julgado pela 

comunidade petrológica internacional apto para discriminar os tipos de granitos (sin-

colisionais, intraplaca, de arco-vulcânico e de cadeias oceânicas).  

As rochas estudadas posicionam-se no diagrama de Pearce et al. (1984) 

dominantemente no campo dos granitos originados em ambientes de arco-vulcânico, sendo 

que quatro amostras encontram-se em ambiente sin-colisional e duas amostras em ambiente 

de granitos intraplaca. Mas aplicando-se os estudos realizados por Pearce (1996) neste 

diagrama todas as amostras alocam-se no campo de fontes graníticas pós-colisionais. 
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Figura 19. Diagrama de discriminação tectônica de Pearce et al. (1984) e Pearce (1996), aplicado às rochas do 

BSB. Legenda: Fácies Granítica (triângulo vermelho); Fácies Sienítica (triângulo preto); Fácies Enclave 

(triângulo verde); e Complexo Migmatítico (triângulo azul). 
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6.4. Afinidade Shoshonítica 

 

Esse tópico tem por objetivo a apresentação das discussões dos resultados obtidos e 

tratamento de dados geoquímicos, as implicações sobre afinidades das rochas com afinidade 

com a Série Shoshonítica e a interpretação sobre a evolução do Batólito Serra do Brejo.   

As rochas shoshoníticas ou aquelas com afinidades shoshoníticas são descritas na 

literatura por vários autores, como Gill (1970); Peccerillo & Taylor (1976); Morrison (1980); 

Pagel & Leterrier (1980); Pagel (1981); Pearce (1983); Nardi (1986); Müller et al. (1992); 

Lima & Nardi (1998); Begg et al. (2002) e etc.  

A terminologia “rocha shoshonítica” foi introduzida na literatura por Iddings (1895). 

Esse autor as definiu como sendo rochas vulcânicas, constituídas por fenocristais de 

plagioclásio cálcico, clinopiroxênio e olivina, distribuídos em uma matriz feldspática.  

Peccerilo & Taylor (1976) apresentaram o diagrama K2O versus SiO2 com o finalidade 

de subdividir as rochas cálcio-alcalinas de arcos de ilhas em grupos distintos. Desta forma, o 

diagrama apresenta quatro subgrupos distintos: I - de baixo K, correlacionável à Série 

Toleítica; II – Série Cálcio-Alcalina; III - Série Cálcio-Alcalina de alto-K; e IV - Série 

Shoshonítica. 

Morrison (1980) retoma a discussão sobre o termo shoshonítico, passando a utiliza-lo 

para caracterizar rochas potássicas e saturadas em sílica. Nesse contexto esse autor apresenta 

as características geoquímicas que ele utilizou para classificar os basaltos da Série 

Shoshonítica, como sendo: saturados em SiO2; baixo enriquecimento em ferro com a 

diferenciação; conteúdos total de Na2O+K2O elevado (maior que 5%); alta razão K2O/Na2O 

(variando de 0,6 a 1,0 para basaltos e andesitos); tendência evolucional com inclinação 

positiva no diagrama K2O versus SiO2, para rochas com até 57% de SiO2; enriquecimento em 

P, Rb, Sr, Ba, Pb e Terras Raras leves; baixo teor de TiO2 (menor que 1,3%); e elevada razão 

Fe2O3/FeO (maior que 0,5). Características essas que são observadas nas rochas em estudo, 

como identificado no Capítulo 6. 

Pearce (1983) acrescentou as características apresentadas por Morrison (1980) para as 

rochas da Série Shoshonítica, incluindo o enriquecimento em Th, Ce, P, Sm, e o 

empobrecimento em Ta, Nb, Zr, Hf, Y e Yb. Isto contrapõe-se ao que ocorre em rochas 

vulcânicas alcalinas intraplaca (Ujike, 1985). 
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O magmatismo shoshonítico encontra-se frequentemente associado aos ambientes de  

margens destrutivas, incluindo arcos de ilhas e margens continentais ativas. Müller et al. 

(1992) se referem às rochas shoshoníticas como sendo aparentemente vinculadas a ambientes 

orogênicos (arcos continentais, arcos pós-colisionais e arcos de ilhas pré-colisionais), através 

da interpretação de estudos geoquímicos.    

Conforme os estudos realizados na fase inicial desta pesquisa, pode-se compreender 

que a partir de dados geoquímicos e mineralógicos é possível deduzir a origem magmática e a 

evolução das rochas shoshoníticas. E que, segundo Pagel, (1981) os altos valores de U, Th e 

de K implicam numa significativa participação da crosta oceânica na fusão mantélica. 

Essas características são presentes e muito estudadas em várias regiões. Como 

exemplo, no Maciço de Ballons, França (Pagel & Leterrier, 1980), em relação à baixa 

participação crustal nos níveis de rochas básicas, a hibridização atuou como ponto importante 

na gênese dos monzogranitos. Já nas rochas shoshoníticas de Tavua, Ilhas Fiji (Begg et al. 

2002) destacam um brusco aumento do K2O quando a SiO2 aumenta de 49% a 54% resultado 

do alto K2O no magma parental e da dominância do clinopiroxênio, um fenômeno comum 

para muitas suítes potássicas. E ainda, as rochas estudadas por Lima & Nardi (1998) no 

Complexo de Lavras do Sul, onde ocorrem associações shoshoníticas, é provavelmente 

derivada de magma basáltico parental, através de processos de fracionamento, dominado por 

clinopiroxênio, olivina e plagioclásio. 
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CAPÍTULO 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a redação deste volume, que reuniu e integrou dados da bibliografia, dos 

trabalhos de campo e dados geoquímicos de rochas do município de Canindé de São 

Francisco, percebi a importância da integração dos conhecimentos e a contribuição que a 

Petrologia Ígnea, fornece para a compreensão de geologia de regiões antigas como a estudada.  

A seguir serão listadas as principais conclusões obtidas com o desenvolvimento desta 

trabalho:  

 

(1) O Batólito Serra do Brejo é composto essencialmente por granitos (~70% de sua 

área) de granulação média, existindo, subordinadamente, sienitos. Além destas rochas são 

presentes nos afloramentos visitados enclaves máficos diversos, normalmente mostram-se 

orientados segundo a foliação de fluxo magmático. 

 

(2) O estudo petrográfico, base para as interpretações petrológicas, foi realizada 

detalhadamente para o BSB, com a identificação individual dos minerais, microestruturas e 

das texturas. A paragênese identificada é compatível com as descritas para as suítes 

shoshoníticas. Foi possível identificar três fácies petrográficas no BSB: (i) Fácies Granítica 

com rochas que alocaram-se no diagrama QAP nos campos dos monzogranitos e quartzo 

monzonitos; (ii) Fácies Sienítica e Sienítica Máfica com rochas que alocaram-se no QAP  nos 

campos dos sienogranitos e quartzo sienito; e, (iii) Fácies Enclave com rochas que alocaram-

se no QAP nos campos dos quartzo-diorito/quartzo-gabro.  

 

(3) Identificou-se dois estágios de cristalização distintos: Estágio Magmático (anidro e 

hidratado) e o Estágio Pós-Magmático. Utilizando-se o diagrama QAP para inferências sobre 

as séries magmáticas as rochas estudadas mostram afinidades com as séries Cálcio-alcalina 

Monzonítica e Alcalina para os fácies Granítica e Sienítca. 

 

(4) As análises geoquímicas permitiram classificar as rochas estudadas como 

metaluminosas a levemente peraluminosas e com afinidades geoquímicas com as suítes 

shoshoníticas. Essas características são embasadas nos resultados obtidos pela razão 
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K2O/Na2O próxima de 1, e pelo enriquecimento relativamente expressivo em Ba, Sr e 

ETRLeves.  

(5) No diagrama geoquímico utilizado para determinar a ambiência geotectônica pode-

se observar que as rochas estudadas do BSB mostram afinidade com suítes orogênicas, 

provavelmente de ambiente de subducção/pós-colisão. Essa interpretação é coerente com as 

explicações regionais do desenvolvimento da Faixa Sergipana.  

 

A partir dessas conclusões, permite-se propor que os magmas formadores das rochas 

estudadas (traquíticos e basálticos) tem assinatura orogênica, e, entretanto, coloca-se 

posteriormente ao pico da orogenia que afetou a Faixa Sergipana.  

 

7.1 Sugestões e Recomendações 

 

 O estudo do Batólito Serra do Brejo no Domínio Poço Redondo, desenvolvido nesta 

dissertação de Mestrado foi apenas mais um passo na busca dos conhecimentos geológicos 

desta área, abordando o principal corpo magmático da região. Contudo, ainda é necessária a 

realização de outros estudos mais aprofundados, para que se tenha um quadro geológico mais 

completo da região em apreço. Com o intuito de melhor colaborar para uma elucidação das 

questões citadas nesta dissertação, a seguir serão feitas algumas sugestões: 

 

 (I) Continuar esse estudo para a parte oeste do Batólito Serra do Brejo, localizado no 

Estado da Bahia, afim de, identificar outras fácies litológicas e confirmar as já existentes. 

 

(II) Um estudo estrutural mais detalhado para melhor compreensão da influência dos 

contrastes regionais, interação batólito-encaixantes. 

 

(III) Estudo da geologia local e estrutural em detalhe do BSB para melhor 

compreensão dos tensores internos do batólito, podendo assim traçar a individualização de 

outras fácies. 

 

(VI) Estudo geocronológico nos principais fácies do BSB e em amostras das 

encaixantes no Domínio Poço Redondo, a fim de esclarecer suas inter-relações 

geocronológicas.  
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ANEXO I  



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 31 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-31 623392 8927944 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

49  
Tipo Litológico     Nome do Corpo 

Granito Foliado Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 35 

Plagioclásio 20 

Quartzo 10 

Biotita 16 

Hornblenda 4 

Muscovita 4 

Zircão 3 

Titanita 5 

Minerais Opacos 3 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino 
(M icrocl ínio) 

Os cristais são subédricos e anédricos, com hábito colunar à granular. Apresenta tamanhos variados entre 0,5 mm 

a 4 mm. Observa-se a presença de geminação Periclina e Carlsbad e textura especial do tipo pertítica com 

geometria em flâmulas. Esses minerais estão distribuídos por toda a rocha. Nota-se um aspecto alterado na 

maioria dos cristais e também é bem marcante a presença de inclusão de outros minerais (Zr, Biot, Musc).  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais possuem forma subédricos, embora sejam observados, de forma subordinada, cristais anédricos com 

hábito colunar a granular. Esses exibem contatos retos com os outros minerais e encontram-se geminados 

segundo as leis Albita-Carlsbad e Albita na maioria dos grãos. Os tamanhos dos cristais apresentam certa 

variedade em suas dimensões com 0,1 mm a 4 mm. É possível observar também a presença um processo de 

alteração (seritização). Alguns cristais apresentam-se zonados e com inclusões de outros minerais (biotita, zircão 

e quartzo).  
 
 

 

Quartzo 

Os cristais são anedrais com hábito granular e agregados, apresentam dimensões variando entre 0,1 mm à 2 mm. 

A extinção ondulante presente é difusa e os contatos com outros minerais são curvos. Em algumas porções esses 

cristais ocorrem na rocha em forma recristalizada, onde apresenta um aspecto orientado e, às vezes, na forma de 

agregados. Nota-se a presença de inclusão de outros minerais (titanita, k-feldspato, biotita).  
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração verde com pleocroismo que varia de verde claro pálido à marrom. Estes cristais estão 

distribuídos sob a forma de palhetas, mostrando certa orientação na rocha. Suas dimensões variam de 0,5 mm a 2 

mm. Ocorrem associados aos minerais de titanita e moscovita. As biotitas incluem minerais opacos e zircão.  
 
 

 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,15 Q 0,10 

A 0,54 A+P 0,60 

P 0,31 M 0,30 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



Hornblenda 

Apresenta coloração verde oliva com pleocroísmo que varia de verde a verde pálido. Ocorrem em forma anédrica 

e possuem dimensões com aproximadamente 1,5 mm. Estão associados aos minerais de biotita (processo de 

alteração). 
 
 

 

Moscovi ta 

Apresentam formas eudrais à subeudrais com hábito lamelar. Ocorre na rocha como produto de alteração dos 

minerais de feldspato alcalino e plagioclásio. Na maioria das vezes estão inclusos em outros minerais e estão 

principalmente associados aos minerais de biotita.  
 
 

 

Zircão 

Os cristais destacam coloração castanha claro com halos pleocroísmo. Apresenta forma variando de euédrico à 

subédrico, hábito variando de prismático a granular. Observa-se tamanhos que variam de 0,2 mm a 1 mm. 

Ocorrem na forma de inclusões em outros minerais na rocha.  
 
 

 

Titani ta 

Os cristais variam de formas subédricas a anédricas com hábito subprisma á granular irregular. Possui coloração 

castanho e tamanhos variando de 0,2 mm a 2 mm. Estão associados aos minerais de biotita e principalmente aos 

opacos. 
 
 

 

Minera is Opacos  

Os minerais opacos possuem formas variando de subédricos à anédricos. Estão distribuídos por toda a rocha com 

tamanhos variando de 0,3 mm a 1mm. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados 

sempre aos minerais de titanita.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Granito Foliado 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura inequigranular bimodal e textura especial 

do tipo mimerquítica e pertítica devido à presença de intercrescimento de minerais, nota-se um aspecto bem 

alterado. Exibe certa orientação dos cristais de biotita e hornblenda os quais destacam uma orientação na rocha. 
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
17/05/2012 

Data da última revisão 
02/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 32(A) 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-32(A) 622717 8927680 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

50  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Sienito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 35 

Plagioclásio 15 

Quartzo 7 

Biotita 15 

Hornblenda 14 

Titanita 5 

Zircão 4 

Apatita 2 

Minerais Opacos 3 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas que variam de suédricos a anédricos, encontram-se bastante pertíticos, na forma 

de bastões e flâmulas, por vezes zonados. Destacam a presença de geminação Periclina e Carlsbad e exibem 

dimensões que variam de 2,4 mm a 0,6 mm e contatos com outros minerais retos e curvos. Esses cristais ocorrem 

altamente alterados e com inclusões de titanita, apatita, zircão e opacos.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas prismáticas e dimensões que variam de 0,4 mm a 0,3 mm (objetiva de 10x). São, 

no geral, subédricos a anédricos, pouco fraturados e destacam geminação segundo a lei da Albita-Carlsbad e em 

alguns cristais Albita. É notável a presença de um plano de clivagem e textura antipertítica. Esses minerais 

apresentam-se alterados e com inclusões de zircão, titanita, apatita e anfibólio.  
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, e como agregados entre o feldspato alcalino e plagioclásio ou 

disposto ao longo de fraturas. As dimensões desses cristais variam de 1,8 a 0,2 mm (objetiva 4x). Em algumas 

porções esses minerais são policristalinos exibindo mosaicos cristalinos e possuem extinção ondulante com 

contatos curvos e retos. Inclui cristais de quartzo, biotita, plagioclásio e minerais opacos. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração marrom com pleocroismo moderado que varia de marrom a marrom pálido. Estes cristais 

estão distribuídos sob a forma de lamelas e agregados, e possuem contatos irregulares com outros minerais. 

Estes destacam certa orientação na rocha e suas dimensões variam de 0,5 mm a 3,4 mm (objetiva de 4x). 

Ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais opacos. As biotitas incluem titanita, minerais opacos e 

zircão e apresentam-se alterando para clorita.  
 
 

 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,12 Q 0,07 

A 0,26 A+P 0,53 

P 0,62 M 0,40 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo variando de verde a castanho pálido, em 

geral na rocha esses minerais apresentam formas que variam de subédrica a anédrica com hábito prismático a 

granular. É presente os 2 planos de clivagem com ângulos entre eles de 53º e possuem geminação Carlsbad. Os 

tamanhos variam de 0,9 mm a 0,4 mm (objetiva de 10x), possui extinção simétrica, relevo moderado. Os contatos 

desse mineral com os demais são irregulares. Estes se apresentam com inclusões de titanita, apatita, k-felds e 

minerais opacos, é notável a presença de alteração (zonação – com hornblenda no núcleo e tremolita nas bordas 

do cristal) em algumas porções nas rochas e estão associados á minerais de biotita. 
 
 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo muito fraco variando levemente para castanho claro. Nota-se 

forma que varia de suédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Possuem contatos irregulares com 

outros minerais, fraturas e dimensões variando de 0,2 a 0,4 mm (objetiva de 10x). Esses cristais ocorrem como 

inclusões em outros minerais e destacam-se como produto de alteração na rocha – leucoxene. Estão 

associados principalmente a minerais opacos, zircão, apatita e anfibólios.  
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam coloração castanha claro com halos pleocroísmo. Apresenta forma variando de subédrico a 

anédrico, hábito variando de prismático a granular. Observam-se tamanhos que variam de 0,3 a 0,8 mm (objetiva 

de 10x). Ocorrem na forma de inclusões em outros minerais na rocha.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas que variam de subédricas a anédricas com hábito granular no corte basal e 

pequenos prismas no corte longitudinal. Possuem tamanhos variando de 0,2 a 0,3 mm (objetiva de 10x). Ocorrem 

na forma de inclusões em outros minerais.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por toda a rocha com tamanhos variando de 0,3 mm a 1 mm (objetiva de 4x). Possuem formas 

anédricas com habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados 

sempre aos minerais de titanita, biotita e anfibólios e em algumas porções esses minerais destacam a liberação 

de óxidos.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Sienito Foliado 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura inequigranular hipidiomórfica e textura 

especial do tipo pertítica, nota-se um aspecto bem alterado. Exibe certa orientação dos cristais de biotita e 

hornblenda os quais destacam uma orientação na rocha. Destacam-se também a presença de níveis de 

temperaturas diferentes (geminação carlsbad alterada) e minerais aciculares (rutilo ou apatita ?) e inclusões fluidas 

que preenche os vazios de fraturas.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
17/05/2012 

Data da última revisão 
02/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 32(B) 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-32(B) 622718 8927681 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

50  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Enclave Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 6 

Plagioclásio 45 

Quartzo 5 

Biotita 16 

Hornblenda 12 

Diopsídio 8 

Titanita 3 

Zircão 1 

Apatita 1 

Minerais Opacos 3 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas anédricas, com hábito granular. É evidente a presença de geminação do tipo 

Periclina, os cristais apresentam tamanhos que variam de 0,1 a 0,5 mm. Possuem contatos curvos com os demais 

minerais, apresentam relevo fraco e extinção ondulante. Estes cristais estão bastante alterados e em algumas 

porções ocorrem na forma de inclusões nos anfibólios. 
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas e hábito granular. Apresenta geminação Albita e Albita-Carlsbad, suas 

dimensões variam de 0,2 a 0,4 mm. Também destacam contatos irregulares com os outros minerais, relevo fraco 

e extinção ondulante. Esses cristais ocorrem na forma de inclusões em algumas porções e destacam-se bastante 

alterados. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo estão representados em menor quantidade na rocha, possuem formas anédricas e hábito 

granular. É possível observar textura especial do tipo mirmequítica, e contatos curvos com os demais minerais. 

Suas dimensões variam de 0,1 a 0,6 mm. Destacam extinção ondulante e alguns cristais são policr istalinos, 

apresentam inclusos de apatita, titanita e biotita. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração marrom com pleocroismo moderado que varia de marrom a verde pálido. Estes cristais 

estão distribuídos sob a forma de lamelas e agregados, e possuem contatos irregulares com outros minerais e 

exibem textura especial do tipo Poiquilítica. Estes destacam certa orientação na rocha e suas dimensões variam 

de 0,5 mm a 1,0 mm. Ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais opacos. As biotitas incluem 

titanita, minerais opacos e zircão.  
 
 

 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,09 Q 0,05 

A 0,11 A+P 0,52 

P 0,80 M 0,42 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo moderado variando de verde a castanho. 

Em geral, na rocha, apresentam formas que variam de anédricas a euédricas com hábito granular a prismático. É 

possível observar relevo moderado e os dois planos de clivagem com ângulos entre eles variando de 53º a 58º, 

possuem extinção simétrica. As dimensões destes cristais variam de 0,1 a 2,7 mm. Esses apresentam contatos 

curvos e retos com os outros minerais, e exibem textura especial do tipo poiquilítica. Nota-se a presença de 

inclusões de titanita, feldspato alcalino e minerais opacos e em alguns cristais observa-se um aspecto de 

alteração.  
 
 

Diopsídio 

Os cristais apresentam coloração verde com pleocroismo moderado variando de verde a castanho. Em geral, 

apresentam formas que variam de anédricas a subeuédricas com hábito granular a prismático. É possível 

observar relevo moderado, e com corona reação. 
 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo variando levemente para castanho claro. Nota-se forma que 

varia de subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Suas dimensões variando de 0,1 a 0,7 mm. 

É possível observar a presença de fraturas irregulares e em alguns cristais halos pleocroicos. Esses cristais 

ocorrem como inclusões em outros minerais e representam um estágio tardio da rocha. Estão associados 

principalmente a minerais opacos, zircão.  
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam coloração castanha claro com halos pleocroísmo. Apresenta forma variando de subeuédrica 

a anédrica, hábito variando de prismático a granular. Ocorrem metamitizados e seus tamanhos são inferiores a 0,2 

mm. Esses cristais exibem fraturas e são associados a titanita, ocorrem na forma de inclusões em outros minerais. 
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas que variam de subeuédricas a anédricas com hábito granular no corte basal e 

pequenos prismas no corte longitudinal. Apresentam relevo moderado, extinção paralela à forma e suas 

dimensões variam de 0,01 a 0,1 mm. Ocorrem na forma de inclusões nos feldspatos alacalinos. 
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por toda a rocha com tamanhos variando de 0,3 mm a 1,0 mm. Possuem formas anédricas com 

habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados sempre aos 

minerais de titanita, biotita e anfibólios e em algumas porções esses minerais destacam a liberação de óxidos.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Enclave 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

No geral, a rocha apresenta granulação média, com textura granonematoblástica e em algumas porções nota-se 

textura granoporfiroblástica. Os cristais de biotita e hornblenda exibem uma orientação homogenia na rocha.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
17/10/2012 

Data da última revisão 
02/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 32(C) 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-32(C) 622719 8927682 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

50  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Enclave Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 8 

Plagioclásio 45 

Quartzo 6 

Biotita 13 

Hornblenda 12 

Diopsídio 8 

Titanita 3 

Zircão 1 

Apatita 1 

Minerais Opacos 3 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas anédricas, com hábito granular. É evidente a presença de geminação do tipo 

Periclina, os cristais apresentam tamanhos que variam de 0,1 a 0,5 mm (objetiva de 10x). Possuem contatos 

curvos com os demais minerais, apresentam relevo fraco e extinção ondulante. Estes cristais estão bastante 

alterados e em algumas porções ocorrem na forma de inclusões nos anfibólios. 
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas e hábito granular. Apresenta geminação Albita e Albita-Carlsbad, suas 

dimensões variam de 0,2 a 0,4 mm (objetiva de 10x). Também destacam contatos irregulares com os outros 

minerais, relevo fraco e extinção ondulante. Esses cristais ocorrem na forma de inclusões em algumas porções e 

destacam-se bastante alterados. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo estão representados em menor quantidade na rocha, possuem formas anédricas e hábito 

granular. É possível observar textura especial do tipo mirmequítica, e contatos curvos com os demais minerais. 

Suas dimensões variam de 0,1 a 0,6 mm (objetiva de 10x). Destacam extinção ondulante e alguns cristais são 

policristalinos, apresentam inclusos de apatita, titanita e biotita. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração marrom com pleocroismo moderado que varia de marrom a verde pálido. Estes cristais 

estão distribuídos sob a forma de lamelas e agregados, e possuem contatos irregulares com outros minerais e 

exibem textura especial do tipo Poiquilítica. Estes destacam certa orientação na rocha e suas dimensões variam 

de 0,5 mm a 1,0 mm (objetiva de 10x). Ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais opacos. As 

biotitas incluem titanita, minerais opacos e zircão.  
 
 

 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,11 Q 0,05 

A 0,13 A+P 0,52 

P 0,76 M 0,42 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo moderado variando de verde a castanho. 

Em geral, na rocha, apresentam formas que variam de anédricas a euédricas com hábito granular a prismático. É 

possível observar relevo moderado e os dois planos de clivagem com ângulos entre eles variando de 53º a 58º, 

possuem extinção simétrica. As dimensões destes cristais variam de 0,1 a 2,7 mm (objetiva de 4x). Esses 

apresentam contatos curvos e retos com os outros minerais, e exibem textura especial do tipo poiquilítica. Nota-se 

a presença de inclusões de titanita, feldspato alcalino e minerais opacos e em alguns cristais observa-se um 

aspecto de alteração.  
 
 

Diopsídio 

Os cristais apresentam coloração verde com pleocroismo moderado variando de verde a castanho. Em geral, 

apresentam formas que variam de anédricas a subeuédricas com hábito granular a prismático.  
 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo variando levemente para castanho claro. Nota-se forma que 

varia de subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Suas dimensões variando de 0,1 a 0,7 mm 

(objetiva de 10x). É possível observar a presença de fraturas irregulares e em alguns cristais halos pleocroicos. 

Esses cristais ocorrem como inclusões em outros minerais e representam um estágio tardio da rocha. Estão 

associados principalmente a minerais opacos, zircão.  
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam coloração castanha claro com halos pleocroísmo. Apresenta forma variando de subeuédrica 

a anédrica, hábito variando de prismático a granular. Ocorrem metamitizados e seus tamanhos são inferiores a 0,2 

mm (objetiva de 10x). Esses cristais exibem fraturas e são associados a titanita, ocorrem na forma de inclusões 

em outros minerais. 
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas que variam de subeuédricas a anédricas com hábito granular no corte basal e 

pequenos prismas no corte longitudinal. Apresentam relevo moderado, extinção paralela à forma e suas 

dimensões variam de 0,01 a 0,1 mm (objetiva de 10x). Ocorrem na forma de inclusões nos feldspatos alacalinos. 
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por toda a rocha com tamanhos variando de 0,3 mm a 1,0 mm (objetiva de 4x). Possuem 

formas anédricas com habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são 

associados sempre aos minerais de titanita, biotita e anfibólios e em algumas porções esses minerais destacam a 

liberação de óxidos.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Enclave 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

No geral, a rocha apresenta granulação média, com textura granonematoblástica e em algumas porções nota-se 

textura granoporfiroblástica. Os cristais de biotita e hornblenda exibem uma orientação homogenia na rocha.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
17/10/2012 

Data da última revisão 
02/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 32(D) 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-32(D) 622720 8927683 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

50  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Enclave Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 5 

Plagioclásio 45 

Quartzo 7 

Biotita 10 

Hornblenda 20 

Diopsídio 5 

Titanita 3 

Zircão 1 

Apatita 2 

Minerais Opacos 2 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas anédricas, com hábito granular. É evidente a presença de geminação do tipo 

Periclina, os cristais apresentam tamanhos que variam de 0,1 a 0,5 mm. Possuem contatos curvos com os demais 

minerais, apresentam relevo fraco e extinção ondulante. Estes cristais estão bastante alterados e em algumas 

porções ocorrem na forma de inclusões nos anfibólios. 
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas e hábito granular. Apresenta geminação Albita e Albita-Carlsbad, suas 

dimensões variam de 0,2 a 0,4 mm. Também destacam contatos irregulares com os outros minerais, relevo fraco 

e extinção ondulante. Esses cristais ocorrem na forma de inclusões em algumas porções e destacam-se bastante 

alterados. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo estão representados em menor quantidade na rocha, possuem formas anédricas e hábito 

granular. É possível observar textura especial do tipo mirmequítica, e contatos curvos com os demais minerais. 

Suas dimensões variam de 0,1 a 0,6 mm. Destacam extinção ondulante e alguns cristais são policr istalinos, 

apresentam inclusos de apatita, titanita e biotita. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração marrom com pleocroismo moderado que varia de marrom a verde pálido. Estes cristais 

estão distribuídos sob a forma de lamelas e agregados, e possuem contatos irregulares com outros minerais e 

exibem textura especial do tipo Poiquilítica. Estes destacam certa orientação na rocha e suas dimensões variam 

de 0,5 mm a 1,0 mm. Ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais opacos. As biotitas incluem 

titanita, minerais opacos e zircão.  
 
 

 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,12 Q 0,07 

A 0,09 A+P 0,51 

P 0,79 M 0,41 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo moderado variando de verde a castanho. 

Em geral, na rocha, apresentam formas que variam de anédricas a euédricas com hábito granular a prismático. É 

possível observar relevo moderado e os dois planos de clivagem com ângulos entre eles variando de 53º a 58º, 

possuem extinção simétrica. As dimensões destes cristais variam de 0,1 a 2,7 mm. Esses apresentam contatos 

curvos e retos com os outros minerais, e exibem textura especial do tipo poiquilítica. Nota-se a presença de 

inclusões de titanita, feldspato alcalino e minerais opacos e em alguns cristais observa-se um aspecto de 

alteração.  
 
 

Diopsídio 

Os cristais apresentam coloração verde com pleocroismo moderado variando de verde a castanho. Em geral, 

apresentam formas que variam de anédricas a subeuédricas com hábito granular a prismático.  
 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo variando levemente para castanho claro. Nota-se forma que 

varia de subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Suas dimensões variando de 0,1 a 0,7 mm. 

É possível observar a presença de fraturas irregulares e em alguns cristais halos pleocroicos. Esses cristais 

ocorrem como inclusões em outros minerais e representam um estágio tardio da rocha. Estão associados 

principalmente a minerais opacos, zircão.  
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam coloração castanha claro. Apresenta forma variando de subeuédrica a anédrica, hábito 

variando de prismático a granular. Ocorrem metamitizados e seus tamanhos são inferiores a 0,2 mm. Esses 

cristais exibem fraturas e são associados a titanita, ocorrem na forma de inclusões em outros minerais. 
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas que variam de subeuédricas a anédricas com hábito granular no corte basal e 

pequenos prismas no corte longitudinal. Apresentam relevo moderado, extinção paralela à forma e suas 

dimensões variam de 0,01 a 0,1 mm. Ocorrem na forma de inclusões nos feldspatos alacalinos. 
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por toda a rocha com tamanhos variando de 0,3 mm a 1,0 mm. Possuem formas anédricas com 

habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados sempre aos 

minerais de titanita, biotita e anfibólios e em algumas porções esses minerais destacam a liberação de óxidos.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Enclave 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

No geral, a rocha apresenta granulação média, com textura granonematoblástica e em algumas porções nota-se 

textura granoporfiroblástica. Os cristais de biotita e hornblenda exibem uma orientação homogenia na rocha.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
17/10/2012 

Data da última revisão 
02/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 33(A) 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-33(A) 620794 8928110 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

51  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Granito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Quartzo 16 

Plagioclásio 15 

Feldspato Alcalino 30 

Biotita 15 

Hornblenda 10 

Titanita 5 

Zircão 3 

Apatita 3 

Minerais Opacos 3 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Quartzo  

Os cristais apresentam formas anédricas a subédricas, sendo granulares a prismáticos. Possuem tamanhos 

variando de 1,7 a 0,3 mm. Esses cristais destacam textura especial do tipo mirmequítica e extinção ondulante. Por 

vezes, ocorrem recristalizados exibindo um mosaico cristalino, em algumas porções. Apresentam-se também 

como inclusões nos minerais de biotita, zircão, titanita e minerais opacos. 
 
 

 

Plagioclásio 

Apresentam formas subeuédricas e anédricas com hábito colunar a prismático. Possuem dimensões que variam 

de 3,4 a 0,4 mm. Esses cristais exibem geminação do tipo Albita e Albita-Carlsbad. Alguns cristais apresentam 

núcleo mais alterado do que as bordas (possuem um núcleo mais cálcico em relação às bordas). Exibem um 

plano de clivagem e extinção paralela a este plano. Seus contatos com os demais minerais são retos e, às vezes, 

irregulares. Destacam-se na rocha por apresentar-se bastante alterados, e nota-se a presença de inclusões de 

zircão, titanita, biotita e minerais opacos. 
 
 

 

Feldspato Alcalino 

Os cristais de feldspato alcalino apresentam formas variando de anédricas a subeuédricas com hábito colunar a 

prismático. Exibem tamanho que variam de 3,4 a 0,5 mm. Os cristais destacam geminação Periclina-Carlsbad e 

Carlsbad, e texturas do tipo especial pertítica e poiquilítica. É observado dois planos de clivagens do tipo boa com 

ângulo entre elas de ~ 90º. Exibem extinção oblíqua com ângulo de 15º. Em alguns cristais é possível observar 

um processo de alteração com a formação de moscovita. Nota-se a presença de inclusões de zircão, titanita, 

plagioclásios. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração verde oliva com pleocroismo moderado que varia de verde oliva para castanho. Estes 

cristais estão distribuídos sob as formas anédrica a subeuédrica com hábito variando de lamelar a tabular. Nota-se 

a presença de clivagem perfeita em uma direção, relevo moderado e extinção paralela ao plano de clivagem. Suas 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,26 Q 0,17 

A 0,49 A+P 0,48 

P 0,24 M 0,35 

TOTAL 0,99 TOTAL 100 

 



dimensões variam de 1,0 a 0,4 mm. É observada uma feição bastante marcante neste cristal – extinção olho de 

pássaro, e a presença de inclusões de apatita, zircão, titanita e minerais opacos. Em algumas porções estes 

apresentam um aspecto alterado. 
 

 

 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo moderado variando de verde escuro a 

verde claro, em geral na rocha esses minerais apresentam formas subeuédrica com hábito colunar irregular. É 

presente dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 54º. Os tamanhos variam de 1,7 a 0,3 mm, possui 

extinção simétrica, relevo moderado. Os contatos desse mineral com os demais são irregulares. Estes se 

apresentam com inclusões de titanita, apatita, feldspato alcalino e minerais opacos, é notável a presença de um 

processo de alteração em algumas porções nas rochas, e ocorrem associados á cristais de biotita. 
 

 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo moderado variando para castanho pálido. Possui formas que 

varia de subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Destaca contatos irregulares com outros 

minerais, fraturas e dimensões variando de 0,1 a 0,3 mm. Esses cristais exibem relevo forte, e ocorrem como 

inclusões em outros minerais. Estão associados principalmente a minerais opacos, zircão, apatita e anfibólios.  
 

 
 

Zircão 

Ocorrem em perfeitas condições, apresentam-se de forma variando de euédricas a anédricas, com hábito de 

pequenos prismas a granular. Observam-se tamanhos que variam de 0,1 a 0,3 mm. Exibem extinção paralela e 

halos pleocróicos. Ocorrem na forma de inclusões em outros minerais na rocha, e estão associados a titanita e 

biotita.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas que variam de euédricas a anédricas com hábito variando de pequenos prismas a 

granular. Exibe relevo moderado, extinção paralela à forma, e observa-se, a presença de muitas fraturas. Suas 

dimensões variam de 0,1 a 0,3 mm. Esses cristais ocorrem na forma de corte basal e longitudinal, estão 

distribuídos em algumas porções da rocha, e são associados a biotita e minerais opacos.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por toda a rocha, possuem formas anédricas com habito geralmente granular, seus tamanhos 

variam de 0,1 mm a 1,6 mm. Esses ocorrem como inclusões nos minerais máficos (biotita e hornblenda) e são 

associados aos minerais de titanita, biotita e hornblenda.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Granito 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura inequigranular hipidiomórfica, nota-se um 

aspecto bem alterado. Exibe certa orientação dos cristais de biotita e hornblenda os quais destacam uma 

orientação na rocha.  
 

 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
16/10/2012 

Data da última revisão 
02/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 34 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-34 618787 8927690 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

52  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Granito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Quartzo 12 

Plagioclásio 16 

Feldspato Alcalino 28 

Biotita 14 

Hornblenda 15 

Titanita 5 

Zircão 4 

Apatita 2 

Minerais Opacos 4 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Quartzo  

Os cristais apresentam formas anédricas a subédricas, sendo granulares a prismáticos. Possuem tamanhos 

variando de 1,4 a 0,2 mm. Esses cristais destacam textura especial do tipo mirmequítica, extinção ondulante, e 

contatos serrilhados com os demais minerais. Por vezes, ocorrem recristalizados exibindo um mosaico cristalino, 

em algumas porções. Apresentam-se também como inclusões nos minerais de biotita, zircão, titanita e minerais 

opacos. 
 
 

 

Plagioclásio 

Apresentam formas subeuédricas e anédricas com hábito colunar a prismático. Possuem dimensões que variam 

de 2,8 a 0,2 mm. Esses cristais exibem geminação do tipo Albita e Albita-Carlsbad. Alguns cristais apresentam 

núcleo mais alterado do que as bordas (possuem um núcleo mais cálcico em relação às bordas). Exibem um 

plano de clivagem e extinção paralela a este plano. Seus contatos com os demais minerais são retos e, às vezes, 

irregulares. Destacam-se na rocha por apresentar-se bastante alterados, e nota-se a presença de inclusões de 

zircão, titanita, biotita e minerais opacos. 
 
 

 

Feldspato Alcalino 

Os cristais de feldspato alcalino apresentam formas variando de anédricas a subeuédricas com hábito colunar a 

prismático. Exibem tamanho que variam de 3,0 a 0,2 mm. Os cristais destacam geminação Periclina-Carlsbad, e 

texturas do tipo especial pertítica e poiquilítica. É observado dois planos de clivagens do tipo boa com ângulo 

entre elas de ~ 90º. Exibem extinção oblíqua com ângulo de 15º. Nota-se a presença de inclusões de zircão, 

titanita. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração verde com pleocroismo fraco que varia de verde para castanho. Estes cristais estão 

distribuídos sob as formas subeuédricas com hábito variando de tabular. Nota-se a presença de clivagem perfeita 

em uma direção, relevo moderado e extinção paralela ao plano de clivagem. Suas dimensões variam de 1,0 a 0,3 

 

PARÂMETROS 

APQ Q (A+P) M 

Q 0,21 Q 0,14 

A 0,50 A+P 0,46 

P 0,28 M 0,40 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



mm. É observada uma feição bastante marcante neste cristal – extinção olho de pássaro, e a presença de 

inclusões de apatita, zircão, titanita e minerais opacos.  
 
 

 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo moderado variando de verde escuro a 

verde claro, em geral na rocha esses minerais apresentam formas subeuédrica com hábito colunar irregular. É 

presente dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 54º. Os tamanhos variam de 1,3 a 0,3 mm, possui 

extinção simétrica, relevo moderado. Os contatos desse mineral com os demais são irregulares. Estes se 

apresentam com inclusões de titanita, apatita e minerais opacos, é notável a presença de um processo de 

alteração em algumas porções nas rochas, e ocorrem associados á cristais de biotita. 
 

 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo fraco variando para castanho pálido. Possui formas 

subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Destaca contatos irregulares com outros minerais, 

fraturas e dimensões > 0,2 mm. Esses cristais exibem relevo forte, e ocorrem como inclusões em outros 

minerais. Estão associados principalmente a minerais opacos, zircão, apatita e anfibólios.  
 

 
 

Zircão 

Apresentam-se de formas anédricas, com hábito de pequenos prismas a granular. Observam-se tamanhos que 

variam de > 0,2 mm. Exibem halos pleocróicos e ocorrem na forma de inclusões em outros minerais na rocha, e 

estão associados à titanita e biotita.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas euédricas que se destacam como pequenos prismas. Exibe relevo moderado, 

extinção paralela à forma, e observa-se, a presença de muitas fraturas. Suas dimensões variam de 0,2 a 0,3 mm. 

Esses cristais ocorrem como inclusões nos demais minerais, e estão distribuídos em algumas porções da rocha, e 

são associados a biotita e minerais opacos.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por toda a rocha, possuem formas anédricas com habito geralmente granular, seus tamanhos 

variam de 0,3 mm a 1,4 mm. Esses ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados aos 

minerais de titanita, biotita e hornblenda.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Granito 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura equigranular de caráter bimodal, 

hipidiomórfica, nota-se um aspecto bem alterado. Os cristais de biotita e hornblenda destacam-se orientados na 

rocha.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
23/10/2012 

Data da última revisão 
02/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 35(A) 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-35(A) 615079 8927294 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

53  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Granito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 28 

Plagioclásio 17 

Quartzo 12 

Biotita 15 

Hornblenda 14 

Titanita 5 

Zircão 4 

Apatita 2 

Minerais Opacos 3 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas que variam de suédricos a anédricos, com hábito colunar a granular. Destacam a 

um plano de clivagem, e a presença de geminação Periclina (xadrez) e Albita, possuem dimensões que variam de 

2,0 mm a 0,6 mm e contatos com outros minerais retos e curvos. Esses cristais ocorrem muito fraturados e 

altamente alterados e com inclusões de titanita, apatita, zircão e opacos.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem na forma de fenocristais prismáticas e dimensões que variam de 2,0 mm a 0,3 mm. São, no 

geral, subédricos a anédricos, bastante fraturados e destacam geminação do tipo Carlsbad. É notável a presença 

de um plano de clivagem e textura antipertítica. Esses minerais apresentam-se alterados e com inclusões de 

zircão, titanita, apatita e hornblenda.  
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, e como agregados entre o feldspato alcalino e plagioclásio ou 

disposto ao longo de fraturas. As dimensões desses cristais variam de 1,8 a 0,2 mm. Em algumas porções esses 

minerais são policristalinos exibindo mosaicos cristalinos e possuem extinção ondulante com contatos curvos e 

retos. Inclui cristais de quartzo, biotita, plagioclásio e minerais opacos. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração verde com pleocroismo moderado que varia de verde a castanho escuro. Estes cristais 

estão distribuídos sob forma subeuédrica com hábito tabular, e possuem contatos irregulares com outros minerais. 

Estes destacam certa orientação na rocha e suas dimensões variam de 0,5 mm a 1,4 mm. Ocorrem associados 

aos minerais de anfibólio e minerais opacos. As biotitas incluem titanita, minerais opacos e zircão. 
 
 

 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo variando de verde claro a verde escuro, 

em geral, na rocha esses cristais apresentam formas que variam de subédrica a anédrica com hábito prismático a 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,21 Q 0,12 

A 0,49 A+P 0,48 

P 0,29 M 0,40 

TOTAL 0,99 TOTAL 100 

 



granular. É presente dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 52º. Os tamanhos variam de 1,0 mm a 

0,4 mm, possui extinção simétrica, relevo moderado. Os contatos desse mineral com os demais são irregulares. 

Estes se apresentam com inclusões de titanita, apatita, k-felds e minerais opacos, é notável a presença de 

alteração em algumas porções nas rochas e estão associados á minerais de biotita. 
 

 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo muito fraco variando levemente para castanho claro. Nota-se 

forma que varia de suédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Possuem contatos irregulares com 

outros minerais, fraturas e dimensões variando de 0,2 a 0,4 mm. Esses cristais ocorrem como inclusões em 

outros minerais. Estão associados principalmente a minerais opacos, zircão, apatita e anfibólios.  
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam forma subeuédrica e hábito de prismático a granular. Observam-se tamanhos que variam de 

0,3 a 0,1 mm, possuem extinção paralela a forma e halos pleocroicos. Ocorrem na forma de inclusões em outros 

minerais na rocha.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas que variam de subeuédricas a anédricas com hábito granular no corte basal e 

pequenos prismas no corte longitudinal. Possuem tamanhos variando de 0,2 a 0,3 mm. Ocorrem na forma de 

inclusões em outros minerais.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por toda a rocha com tamanhos variando de 0,3 mm a 1,0 mm. Possuem formas anédricas com 

habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados sempre aos 

minerais de titanita, biotita e anfibólios e em algumas porções esses minerais destacam a liberação de óxidos.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Granito 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura inequigranular hipidiomórfica, nota-se um 

aspecto bem alterado. Exibe cristais de biotita e hornblenda orientados, os quais, destacam uma orientação na 

rocha. Destacam-se também a presença de níveis de temperaturas diferentes e minerais aciculares.  
 

 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
16/10/2012 

Data da última revisão 
02/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 35(B) 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-35B 615080 8927295 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

53  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Enclave Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 4 

Plagioclásio 47 

Quartzo 9 

Biotita 12 

Hornblenda 20 

Titanita 4 

Zircão 1 

Apatita 1 

Minerais Opacos 2 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas anédricas, com hábito granular. É evidente a presença de geminação do tipo 

Periclina, os cristais apresentam tamanhos que variam de 0,1 a 0,5 mm. Possuem contatos curvos com os demais 

minerais, apresentam relevo fraco e extinção ondulante. Estes cristais estão bastante alterados e em algumas 

porções ocorrem na forma de inclusões nos anfibólios. 
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas e hábito granular. Apresenta geminação Albita e Albita-Carlsbad, suas 

dimensões variam de 0,2 a 0,4 mm. Também destacam contatos irregulares com os outros minerais, relevo fraco 

e extinção ondulante. Esses cristais ocorrem na forma de inclusões em algumas porções e destacam-se bastante 

alterados. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo estão representados em menor quantidade na rocha, possuem formas anédricas e hábito 

granular. É possível observar textura especial do tipo mirmequítica, e contatos curvos com os demais minerais. 

Suas dimensões variam de 0,1 a 0,6 mm. Destacam extinção ondulante e alguns cristais são policristalinos, 

apresentam inclusos de apatita, titanita e biotita. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração marrom com pleocroismo moderado que varia de marrom a verde pálido. Estes cristais 

estão distribuídos sob a forma de lamelas e agregados, e possuem contatos irregulares com outros minerais e 

exibem textura especial do tipo Poiquilítica. Estes destacam certa orientação na rocha e suas dimensões variam 

de 0,5 mm a 1,0 mm. Ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais opacos. As biotitas incluem 

titanita, minerais opacos e zircão.  
 
 

 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,15 Q 0,09 

A 0,07 A+P 0,52 

P 0,78 M 0,38 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo moderado variando de verde a castanho. 

Em geral, na rocha, apresentam formas que variam de anédricas a euédricas com hábito granular a prismático. É 

possível observar relevo moderado e os dois planos de clivagem com ângulos entre eles variando de 53º a 58º, 

possuem extinção simétrica. As dimensões destes cristais variam de 0,1 a 2,7 mm. Esses apresentam contatos 

curvos e retos com os outros minerais, e exibem textura especial do tipo poiquilítica. Nota-se a presença de 

inclusões de titanita, feldspato alcalino e minerais opacos e em alguns cristais observa-se um aspecto de 

alteração.  
 
 

Diopsídio 

Os cristais apresentam coloração verde com pleocroismo moderado variando de verde a castanho. Em geral, 

apresentam formas que variam de anédricas a subeuédricas com hábito granular a prismático. 
 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo variando levemente para castanho claro. Nota-se forma que 

varia de subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Suas dimensões variando de 0,1 a 0,7 mm. 

É possível observar a presença de fraturas irregulares e em alguns cristais halos pleocroicos. Esses cristais 

ocorrem como inclusões em outros minerais e representam um estágio tardio da rocha. Estão associados 

principalmente a minerais opacos, zircão.  
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam coloração castanha claro com halos pleocroísmo. Apresenta forma variando de subeuédrica 

a anédrica, hábito variando de prismático a granular. Ocorrem metamitizados e seus tamanhos são inferiores a 0,2 

mm. Esses cristais exibem fraturas e são associados a titanita, ocorrem na forma de inclusões em outros minerais. 
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas que variam de subeuédricas a anédricas com hábito granular no corte basal e 

pequenos prismas no corte longitudinal. Apresentam relevo moderado, extinção paralela à forma e suas 

dimensões variam de 0,01 a 0,1 mm. Ocorrem na forma de inclusões nos feldspatos alacalinos. 
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por toda a rocha com tamanhos variando de 0,3 mm a 1,0 mm. Possuem formas anédricas com 

habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados sempre aos 

minerais de titanita, biotita e anfibólios e em algumas porções esses minerais destacam a liberação de óxidos.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Enclave 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

No geral, a rocha apresenta granulação média, com textura granonematoblástica e em algumas porções nota-se 

textura granoporfiroblástica. Os cristais de biotita e hornblenda exibem uma orientação homogenia na rocha.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
17/10/2012 

Data da última revisão 
05/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 35(C) 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-35C 615081 8927296 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

53  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Gnaisse Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Quartzo 25 

Plagioclásio 18 

Feldspato Alcalino 20 

Biotita 20 

Muscovita 5 

Hornblenda 5 

Titanita 4 

Zircão 1 

Apatita 1 

Minerais Opacos 1 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Quartzo  

O quartzo apresenta contatos irregulares com outros grãos e extinção ondulante. Apresentam tamanhos variando 

entre 0,5 a 1 mm, mas pode também ocorrer em tamanhos que alcançam 2 mm. Exibem formas anédricas e 

ocorrem como sub-grãos instersticiais e tem a presença de fraturas. Diversas inclusões ocorrem nesse mineral, 

como por exemplo, apatita, titanita, zircão e de minerais opacos.  
 
 

 

Plagioclásio 

O oligoclásio exibe geminação segundo as leis da Albita e Albita-Carlsbad e os tamanhos dos cristais variam de 

0,5 a 2 mm. Esses cristais exibem contatos irregulares, em sua maioria, com outros minerais. Mostram-se 

anédricos e subeuédricos e com textura mirmequítica e inclui cristais de biotita e microclínio. Apresentam-se 

bastante alterados nos núcleos, onde ocorre a sericitização. 
 
 

 

Feldspato Alcalino 

O microclínio subeuédrico apresenta tamanho variando de 0,5 a 1 mm. Esses cristais apresentam contatos 

irregulares e serrilhados com os demais minerais da rocha. Exibem geminação segundo as leis Albita-Periclina, 

além de intercrescimento pertítico bem marcante, e textura poiquiloblástica incluindo biotita e quartzo. 
 
 

 

Biot i ta 

A biotita subeuédrica é o mineral máfico mais comum. Ela exibe pleocroísmo moderado variando de castanho a 

verde. As suas dimensões variam de 0,1 a 1,1 mm. Esses cristais estão presentes entre os contatos dos demais 

minerais e suas orientações são determinantes para compor a direção de foliação da rocha. Alguns desses 

cristais aparentam incluir cristais de titanita e de minerais opacos. 
 

 
 

Muscovi ta 

A muscovita apresentam-se subeuédrica e os seus tamanhos variam de 0,2 a 0,8 mm. Geralmente está associado 

a cristais de biotita. 
 

 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,40 Q 0,27 

A 0,32 A+P 0,41 

P 0,28 M 0,32 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



 

Hornblenda 

A hornblenda verde é subeuédrica mostrando pleocroísmo moderado de verde a verde claro. Alguns cristais são 

geminados e os tamanhos variam de 0,2 a 0,6 mm. Possui contatos reto e irregular com outros minerais. 
 

 
 

Titani ta 

A titanita normalmente anédrica tem cor bege e apresenta-se bastante fraturada. Os cristais apresentam 

tamanhos de 0,1 até 1 mm. Eles ocorrem associados à biotita. 
 

 
 

Zircão 

Apresentam-se de formas anédricas, com hábito de pequenos prismas a granular. Observam-se tamanhos que 

variam de > 0,2 mm. Exibem halos pleocróicos e ocorrem na forma de inclusões em outros minerais na rocha, e 

estão associados à titanita e biotita.  
 

 

 

Apat i ta 

A apatita ocorre com sua forma variando de acicular à ovalada. 

 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por toda a rocha, possuem formas anédricas com habito geralmente granular, seus tamanhos 

variam de 0,3 mm a 1,4 mm. Esses ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados aos 

minerais de titanita, biotita e hornblenda.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Biotita Gnaisse 
 
 

 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura granolepidoblástica a granonematoblástica. 

Os cristais de biotita e hornblenda destacam-se orientados na rocha.  
 

 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
23/10/2012 

Data da última revisão 
29/09/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 36 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-36 612685 8926954 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

54  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Granito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 30 

Plagioclásio 16 

Quartzo 10 

Biotita 16 

Hornblenda 12 

Muscovita 3 

Titanita 4 

Zircão 3 

Apatita 2 

Minerais Opacos 4 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas que variam de suédricos a anédricos, com hábito colunar a granular. Destacam a 

um plano de clivagem, e a presença de geminação Periclina (xadrez) e Albita, possuem dimensões que variam de 

2,0 mm a 0,6 mm e contatos com outros minerais retos e curvos. Esses cristais ocorrem muito fraturados e 

altamente alterados e com inclusões de titanita, apatita, zircão e opacos.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem na forma de fenocristais prismáticas e dimensões que variam de 2,0 mm a 0,3 mm. São, no 

geral, subédricos a anédricos, bastante fraturados e destacam geminação do tipo Carlsbad. É notável a presença 

de um plano de clivagem e textura antipertítica. Esses minerais apresentam-se alterados e com inclusões de 

zircão, titanita, apatita e hornblenda.  
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, e como agregados entre o feldspato alcalino e plagioclásio ou 

disposto ao longo de fraturas. As dimensões desses cristais variam de 1,8 a 0,2 mm. Em algumas porções esses 

minerais são policristalinos exibindo mosaicos cristalinos e possuem extinção ondulante com contatos curvos e 

retos. Inclui cristais de quartzo, biotita, plagioclásio e minerais opacos. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração verde com pleocroismo moderado que varia de verde a castanho escuro. Estes cristais 

estão distribuídos sob forma subeuédrica com hábito tabular, e possuem contatos irregulares com outros minerais. 

Estes destacam certa orientação na rocha e suas dimensões variam de 0,5 mm a 1,4 mm. Ocorrem associados 

aos minerais de anfibólio e minerais opacos. As biotitas incluem titanita, minerais opacos e zircão. 
 
 

 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo variando de verde claro a verde escuro, 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,18 Q 0,10 

A 0,53 A+P 0,50 

P 0,29 M 0,40 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



em geral, na rocha esses cristais apresentam formas que variam de subédrica a anédrica com hábito prismático a 

granular. É presente dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 52º. Os tamanhos variam de 1,0 mm a 

0,4 mm, possui extinção simétrica, relevo moderado. Os contatos desse mineral com os demais são irregulares. 

Estes se apresentam com inclusões de titanita, apatita, k-felds e minerais opacos, é notável a presença de 

alteração em algumas porções nas rochas e estão associados á minerais de biotita. 
 

 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo muito fraco variando levemente para castanho claro. Nota-se 

forma que varia de suédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Possuem contatos irregulares com 

outros minerais, fraturas e dimensões variando de 0,2 a 0,4 mm. Esses cristais ocorrem como inclusões em 

outros minerais. Estão associados principalmente a minerais opacos, zircão, apatita e anfibólios.  
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam forma subeuédrica e hábito de prismático a granular. Observam-se tamanhos que variam de 

0,3 a 0,1 mm, possuem extinção paralela a forma e halos pleocroícos. Ocorrem na forma de inclusões em outros 

minerais na rocha.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas que variam de subeuédricas a anédricas com hábito granular no corte basal e 

pequenos prismas no corte longitudinal. Possuem tamanhos variando de 0,2 a 0,3 mm. Ocorrem na forma de 

inclusões em outros minerais.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por toda a rocha com tamanhos variando de 0,3 mm a 1,0 mm. Possuem formas anédricas com 

habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados sempre aos 

minerais de titanita, biotita e anfibólios e em algumas porções esses minerais destacam a liberação de óxidos.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Granito 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura inequigranular hipidiomórfica, nota-se um 

aspecto bem alterado. Exibe cristais de biotita e hornblenda orientados, os quais, destacam uma orientação na 

rocha. Destacam-se também a presença de níveis de temperaturas diferentes e minerais aciculares.  
 

 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
16/10/2012 

Data da última revisão 
02/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 37 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-37 617150 8928284 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

55  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Granito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 25 

Plagioclásio 17 

Quartzo 10 

Biotita 20 

Hornblenda 15 

Titanita 4 

Zircão 4 

Apatita 2 

Minerais Opacos 3 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas que variam de subeuédricos a euédricos, com hábito colunar a prismático. 

Destacam-se como fenocristais, e exibem textura especial do tipo Pertítica com padrões em flâmulas, zonado e 

veios, e alguns cristais exibem textura Poiquilítica. É possível observar dois planos de clivagens imperfeitas, 

geminação do tipo Periclina, fraturas e contatos curvos e irregulares com os demais minerais. Seus tamanhos 

variam de 0,4 a 3,4 mm. Nota-se a presença de um processo de alteração, e inclusões de apatita, biotita, zircão e 

anfibólio.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas a euédricas com hábito granular a prismático. Exibem tamanho que 

variam de 0,2 a 1,8 mm, e em alguns cristais observa-se geminação do tipo Albita e Albita-Carlsbad. Possuem 

dois planos de clivagens, textura especial do tipo Poiquilítica, relevo fraco, extinção ondulante e em alguns cristais 

muitas fraturas. Nesses cristais, é notável a presença de um processo de alteração, com um núcleo seritizado e 

zonações múltiplas. Esse apresentam inclusões de biotita, apatita, zircão. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, com hábito granular. As dimensões desses cristais variam de 1,6 

a 0,2 mm. Esses cristais exibem relevo fraco, extinção ondulante, contatos curvos e alguns irregulares com os 

demais minerais. Apresentam inclusões fluídas e inclusões de apatita. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo moderado que varia de castanha a verde. Estes cristais estão 

distribuídos sob a forma anédricas e subeuédricas, com hábito lamelas e tabular, e possuem contatos retos com 

outros minerais. Estes destacam relevo moderado, um plano de clivagem perfeita, e textura especial tipo “olho de 

pássaro”. Suas dimensões variam de 0,2 a 0,8 mm. Ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais 

opacos. As biotitas incluem titanita, minerais opacos e zircão e apresentam-se com aspecto alterado.  
 
 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,18 Q 0,10 

A 0,45 A+P 0,45 

P 0,36 M 0,45 

TOTAL 0,99 TOTAL 100 

 



 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo variando de verde a castanho pálido, em 

geral na rocha esses minerais apresentam formas que variam de subeuédrica a anédrica com hábito prismático a 

granular. É presente os dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 65º e relevo moderado. Os tamanhos 

variam de 0,7 a 1,6 mm, e possui extinção simétrica. Os contatos desse mineral com os demais são irregulares. 

Estes apresentam inclusões de biotita, titanita, apatita, e minerais opacos, é notável a presença de alteração 

(hornblenda para biotita) em algumas porções nas rochas e estão associados á minerais de biotita. 
 

 
 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo muito fraco variando levemente para castanho claro. Nota-se 

forma que varia de subeuédrica a euédrica com hábito romboédrico e granular. Possuem fraturas e partições, 

suas dimensões variando de 0,2 a 1,0 mm. Esses cristais ocorrem em forma de agregados e associados à 

biotita.   
 
 

 

Zircão 

Os cristais destacam formas anédricas a euédricas com hábito prismático a granular. Seus tamanhos variam de 

0,1 a 0,3 mm. Alguns minerais apresentam-se fraturados e com halos pleocroicos. Esses cristais estão associados 

a minerais opacos e titanita e ocorrem como inclusões (principalmente na biotita).  
 
 

 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas que variam de subeuédricas a euédricas com hábito granular no corte basal e 

pequenos prismas no corte longitudinal, exibem relevo moderado. Suas dimensões variam de 0,1 a 0,3 mm. 

Ocorrem na forma de inclusões em outros minerais.  
 
 

 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por toda a rocha com tamanhos variando de 0,1 a 0,4 mm. Possuem formas anédricas com 

habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados sempre aos 

minerais de titanita, biotita e anfibólios e em algumas porções esses minerais destacam a liberação de óxidos.  
 

 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Granito Fanerítico 
 
 

 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura equigranular (bimodal) hipidiomórfica e 

textura especial do tipo pertítica, nota-se um aspecto bem alterado. Exibe certa orientação dos cristais de biotita e 

hornblenda os quais destacam uma orientação na rocha.  
 

 
 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
23/10/2012 

Data da última revisão 
02/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 38 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-38 617718 8929492 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

56  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Granito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 25 

Plagioclásio 18 

Quartzo 10 

Biotita 20 

Hornblenda 14 

Titanita 4 

Zircão 4 

Apatita 2 

Minerais Opacos 3 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas que variam de subeuédricos a euédricos, com hábito colunar a prismático. 

Destacam-se como fenocristais, e exibem textura especial do tipo Pertítica com padrões em flâmulas, zonado e 

veios, e alguns cristais exibem textura Poiquilítica. É possível observar dois planos de clivagens imperfeitas, 

geminação do tipo Periclina, fraturas e contatos curvos e irregulares com os demais minerais. Seus tamanhos 

variam de 0,2 a 3,5 mm. Nota-se a presença de um processo de alteração, e inclusões de apatita, biotita, zircão e 

anfibólio.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas a euédricas com hábito granular a prismático. Exibem tamanho que 

variam de 0,2 a 1,8 mm, e em alguns cristais observa-se geminação do tipo Albita e Albita-Carlsbad. Possuem 

dois planos de clivagens, textura especial do tipo Poiquilítica, relevo fraco, extinção ondulante e em alguns cristais 

muitas fraturas. Nesses cristais, é notável a presença de um processo de alteração, com um núcleo sericitizado 

(com núcleo oxidado e exibe uma feição digital e vermicular), e zonações múltiplas. Esse apresentam inclusões de 

biotita, apatita, zircão. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, com hábito granular. As dimensões desses cristais variam de 1,6 

a 0,2 mm. Esses cristais exibem relevo fraco, extinção ondulante, contatos curvos e alguns irregulares com os 

demais minerais. Em algumas porções estão recristalizados e exibem textura especial do tipo mirmequitíca, e 

nota-se a presença de inclusões fluídas e inclusões de apatita. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo moderado que varia de castanha a verde. Estes cristais estão 

distribuídos sob a forma anédricas e subeuédricas, com hábito lamelas e tabular, e possuem contatos retos com 

outros minerais. Estes destacam relevo moderado, um plano de clivagem perfeita, e textura especial tipo “olho de 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,19 Q 0,10 

A 0,47 A+P 0,45 

P 0,34 M 0,45 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



pássaro”. Suas dimensões variam de 0,2 a 1,0 mm, em alguns cristais nota-se um aspecto dendritico e textura 

especial do tipo Poiquilítica. Ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais opacos. As biotitas incluem 

titanita, minerais opacos e zircão e apresentam-se com aspecto alterado.  
 

 

 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo variando de verde a castanho pálido, em 

geral na rocha esses minerais apresentam formas que variam de subeuédrica a anédrica com hábito prismático a 

granular. É presente os dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 65º, relevo moderado, e geminação 

Carslbad. Os tamanhos variam de 0,4 a 1,5 mm, e possui extinção simétrica. Os contatos desse mineral com os 

demais são irregulares. Estes apresentam inclusões de biotita, titanita, apatita, e minerais opacos, é notável a 

presença de alteração em algumas porções nas rochas e estão associados á minerais de biotita. 
 

 

 

Ti tani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo muito fraco variando levemente para castanho claro. Nota-se 

forma que varia de subeuédrica a euédrica com hábito romboédrico e granular. Possuem fraturas e partições, 

suas dimensões variando de 0,2 a 1,0 mm. Esses cristais ocorrem em forma de agregados e associados à 

biotita.   
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam formas anédricas a euédricas com hábito prismático a granular. Seus tamanhos variam de 

0,1 a 0,3 mm. Alguns minerais apresentam-se fraturados e com halos pleocroicos. Esses cristais estão associados 

a minerais opacos e titanita e ocorrem como inclusões.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas que variam de subeuédricas a euédricas com hábito granular no corte basal e 

pequenos prismas no corte longitudinal, exibem relevo moderado. Suas dimensões variam de 0,1 a 0,3 mm. 

Ocorrem na forma de inclusões em outros minerais.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por toda a rocha com tamanhos variando de 0,1 a 0,7 mm. Possuem formas anédricas com 

habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados sempre aos 

minerais de titanita, biotita e anfibólios.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Granito Fanerítico 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura equigranular (bimodal) hipidiomórfica e 

textura especial do tipo pertítica, notam-se um aspecto alterado. Os cristais de biotita e hornblenda destacam uma 

orientação na rocha.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
23/10/2012 

Data da última revisão 
02/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 39 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-39 617809 8931328 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

57  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Sienito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 40 

Plagioclásio 16 

Quartzo 10 

Biotita 12 

Hornblenda 8 

Titanita 5 

Zircão 2 

Apatita 3 

Minerais Opacos 4 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas que variam de anédricos a euédricos, com hábito colunar a prismático. Destacam 

geminação do tipo Periclina e Periclina-Carlsbad e exibem textura especial do tipo Pertítica com padrões em 

flâmulas e zonado, e alguns cristais exibem textura Poiquilítica. É possível observar um plano de clivagem 

imperfeita, relevo fraco, extinção ondulante. Seus tamanhos variam de 0,3 a 3,4 mm, esses cristais exibem 

contatos irregulares e retos com os demais minerais. Nota-se a presença de um processo de alteração 

(zoneamentos múltiplos), fraturados e inclusões de apatita, biotita, titanita e anfibólio.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas a subeuédricas com hábito granular a prismático. Apresentam relevo 

fraco, extinção ondulante, e suas dimensões variam de 0,5 a 1,3 mm. Observa-se geminação do tipo Albita e 

Albita-Carlsbad. Os planos de clivagens são indistintos, possuem contatos retos e curvos com os demais minerais, 

alguns cristais estão fraturados. Nesses cristais, é notável a presença de um processo de alteração, com um 

núcleo sericitizado, e zoneamentos múltiplos. Esse apresentam inclusões de biotita, apatita, zircão. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, com hábito granular, é observado relevo fraco e extinção 

ondulante. As dimensões desses cristais variam de 0,3 a 1,0 mm. Alguns cristais estão preenchendo fraturas nos 

feldspatos alcalinos e ocorrem recristalizados, exibem contatos curvos e alguns irregulares com os demais 

minerais, e nota-se a presença de inclusões de apatita, anfibólio. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração marrom com pleocroismo fraco que varia de marrom a castanho. Estes cristais estão 

distribuídos sob as formas subeuédricas, com hábito tabular, e possuem contatos retos com outros minerais. 

Estes destacam relevo moderado, um plano de clivagem perfeita, e textura especial tipo “olho de pássaro”. Suas 

dimensões variam de 0,2 a 3,4 mm, esses ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais opacos. 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,15 Q 0,10 

A 0,61 A+P 0,60 

P 0,24 M 0,30 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



Apresentam inclusões titanita, minerais opacos e zircão e apresentam-se com aspecto alterado. 

 
 

 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo variando de verde a marrom, em geral, 

esses cristais estão distribuídos na rocha com formas que variam de subeuédrica a anédrica com hábito 

prismático a granular. É presente os dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 42º, relevo moderado, 

com geminação Carslbad e textura do tipo especial Poiquilítica. Os tamanhos variam de 0,4 a 1,5 mm, e possui 

extinção simétrica. Os contatos desse mineral com os demais são irregulares. Estes apresentam inclusões de 

biotita, titanita, apatita, e minerais opacos, é notável a presença de alteração em algumas porções nas rochas e 

estão associados á minerais de biotita. 
 

 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo muito fraco variando levemente para castanho claro. Nota-se 

forma que varia de subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Possuem fraturas e partições, 

suas dimensões variando de 0,1 a 0,8 mm. Esses cristais ocorrem em forma de agregados e associados à 

biotita e minerais opacos.   
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam formas euédricas com hábito prismático. Possuem tamanhos > 0,3 mm. Alguns minerais 

apresentam-se fraturados e com halos pleocroicos. Esses cristais estão associados a minerais opacos e titanita e 

ocorrem como inclusões.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas euédricas, representando pequenos prismas (ocorrem no corte basal e no corte 

longitudinal), exibem relevo moderado. Suas dimensões são > 0,2 mm. Ocorrem na forma de inclusões em 

feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por algumas porções na rocha com tamanhos variando de 0,2 a 0,5 mm. Possuem formas 

anédricas com habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados 

sempre aos minerais de titanita, biotita.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Sienito 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura equigranular (unimodal) com fenocristais 

de feldspato alcalino, e exibe textura especial do tipo pertítica, notam-se um aspecto alterado. Os cristais de biotita 

e hornblenda destacam uma orientação na rocha.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
23/10/2012 

Data da última revisão 
02/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 40 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-40 615490 8925192 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

58  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Granito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 30 

Plagioclásio 18 

Quartzo 12 

Biotita 10 

Hornblenda 16 

Moscovita 4 

Zircão 3 

Titanita 3 

Apatita 2 

Minerais Opacos 2 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino 
(M icrocl ínio) 

Os cristais são abundantes nesta fácies, encontram-se bastante pertíticos, na forma de bastões finos e longos, por 

vezes zonados, anédricos a subédricos. Os tamanhos dos cristais variam de 0,3 mm a 5,0 mm. A presença de 

geminação Albita-Periclina e Carlsbad nesta fácies é comum nos grãos. Os cristais apresentam extinção 

ondulante, sendo comum alteração no centro, semelhante ao que ocorre nas outras fácies. Ocorrem inclusões de 

pequenos cristais de quartzo, biotita e titanita.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas prismáticas e granulometria representativa. Na matriz a granulometria varia entre 

0,2 a 3,0 mm. São, no geral, subédricos a anédricos, fraturados, geminados segundo as leis da Albita e Albita-

Carlsbad e textura mimerquitíca. Observa-se que esses minerais destacam um processo de zonação com um 

núcleo bem alterado. Seus contatos com outros minerais são retos e em algumas porções irregulares. Alguns 

grãos possuem muitas inclusões de zircão, titanita, biotita e até mesmo plagioclásio.  
 
 

 

Quartzo 

Os cristais apresentam-se anedrais, e como agregados entre os feldspatos alcalinos e plagioclásios ao longo de 

fraturas. A extinção é ondulante difusa por setor, ou ainda, em mosaico, com contatos curvos e retos. Observam-

se inclusões de zircão, titanita, biotita, feldspato alcalino. Ocorre recristalizado em algumas porções.  
 

 
 

Biot i ta 

Destacam forma subédrica com hábito tabular de cor castanha com pleocroismo castanho a verde claro pálido. 

Apresentam contatos retos com os demais minerais e suas dimensões variam entre 0,3 a 2,0 mm. Associada 

geralmente aos minerais opacos, hornblenda, estão distribuídos em algumas porções na rocha. Incluem minerais 

opacos, titanita, apatita e zircão. Nota-se um processo de alteração.  
 

 
 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,20 Q 0,13 

A 0,50 A+P 0,53 

P 0,30 M 0,34 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



Hornblenda 

Apresentam cor verde escura com pleocroismo moderado variando de verde claro a escuro. Destacam formas 

prismáticas variando de subédrica a euédrica, seus tamanhos correspondem a 0,5 a 0,8 mm. Algumas vezes 

estão geminadas (Carlsbad) e bastante fraturadas, preenchendo fraturas em associação com minerais opacos e 

biotita. É observável a presença dos dois planos de clivagem em alguns grãos, contatos retos e irregulares com os 

demais minerais. Nota-se a presença de inclusões de minerais de titanita e opacos.  
 
 

 

Moscovi ta 

Os cristais são subédrico com formas tabulares, apresentam tamanhos > 1,0 mm. Ocorrem na rocha na forma de 

alteração e inclusão.  
 
 

 

Zircão 

Os cristais possuem coloração castanha com forma subédricos e geralmente zonados. Apresentam tamanhos de 

1,0 mm e ocorrem na forma de inclusões. 
 
 

 

Titani ta 

Apresenta cor castanha e possui forma variando de subédrica a anédrica, por vezes, apresenta contatos retos e 

irregulares com os outros minerais. As dimensões dos cristais variam de 0,3 a 1,5 mm. Ocorrem geralmente 

associados a minerais opacos e biotita, apresentam-se como inclusos nos outros minerais.  
 
 

 

Apatita  

Apresenta-se com formas prismáticas variando de sudédricas a euédricas, suas dimensões são > 1,0 mm. 

Ocorrem na forma de inclusões em plagioclásios e feldspatos alcalinos. 
 
 

 

Minera is Opacos  

Estes estão distribuídos por toda a rocha, possuem forma subédrica a anédrica com contatos retos e irregulares 

com outros minerais. Possuem dimensões > 1,0 mm. Ocorrem na forma de inclusões nas biotitas e estão 

associados à titanita.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Granito 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha em geral apresenta granulação variando de média a grossa, onde destaca textura especial do tipo 

mimerquítica e pertítica devido à presença de intercrescimento de minerais, nota-se um aspecto bem alterado. 

Esta rocha destaca textura inequigranular com caráter unimodal. 
 

 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
17/05/2012 

Data da última revisão 
03/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 282 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-282 623147 8929400 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

282  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Sienito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 35 

Plagioclásio 14 

Quartzo 8 

Biotita 12 

Hornblenda 16 

Diopsídio 5 

Titanita 2 

Zircão 1 

Apatita 3 

Minerais Opacos 3 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas que variam de anédricos a euédricos, com hábito colunar a prismático. Destacam 

geminação do tipo Periclina e Periclina-Carlsbad e exibem textura especial do tipo Pertítica com padrões em 

flâmulas e zonado, e alguns cristais exibem textura Poiquilítica. É possível observar um plano de clivagem 

imperfeita, relevo fraco, extinção ondulante. Seus tamanhos variam de 0,3 a 3,4 mm, esses cristais exibem 

contatos irregulares e retos com os demais minerais. Nota-se a presença de um processo de alteração 

(zoneamentos múltiplos), fraturados e inclusões de apatita, biotita, titanita e anfibólio.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas a subeuédricas com hábito granular a prismático. Apresentam relevo 

fraco, extinção ondulante, e suas dimensões variam de 0,5 a 1,3 mm. Observa-se geminação do tipo Albita e 

Albita-Carlsbad. Os planos de clivagens são indistintos, possuem contatos retos e curvos com os demais minerais, 

alguns cristais estão fraturados. Nesses cristais, é notável a presença de um processo de alteração, com um 

núcleo sericitizado, e zoneamentos múltiplos. Esse apresentam inclusões de biotita, apatita, zircão. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, com hábito granular, é observado relevo fraco e extinção 

ondulante. As dimensões desses cristais variam de 0,3 a 1,0 mm. Alguns cristais estão preenchendo fraturas nos 

feldspatos alcalinos e ocorrem recristalizados, exibem contatos curvos e alguns irregulares com os demais 

minerais, e nota-se a presença de inclusões de apatita, anfibólio. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração marrom com pleocroismo fraco que varia de marrom a castanho. Estes cristais estão 

distribuídos sob as formas subeuédricas, com hábito tabular, e possuem contatos retos com outros minerais. 

Estes destacam relevo moderado, um plano de clivagem perfeita, e textura especial tipo “olho de pássaro”. Suas 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,14 Q 0,08 

A 0,61 A+P 0,51 

P 0,25 M 0,40 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



dimensões variam de 0,2 a 3,4 mm, esses ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais opacos. 

Apresentam inclusões titanita, minerais opacos e zircão e apresentam-se com aspecto alterado.  
 
 

 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo variando de verde a marrom, em geral, 

esses cristais estão distribuídos na rocha com formas que variam de subeuédrica a anédrica com hábito 

prismático a granular. É presente os dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 42º, relevo moderado, 

com geminação Carslbad e textura do tipo especial Poiquilítica. Os tamanhos variam de 0,4 a 1,5 mm, e possui 

extinção simétrica. Os contatos desse mineral com os demais são irregulares. Estes apresentam inclusões de 

biotita, titanita, apatita, e minerais opacos, é notável a presença de alteração em algumas porções nas rochas e 

estão associados á minerais de biotita. 
 

 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo muito fraco variando levemente para castanho claro. Nota-se 

forma que varia de subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Possuem fraturas e partições, 

suas dimensões variando de 0,1 a 0,8 mm. Esses cristais ocorrem em forma de agregados e associados à 

biotita e minerais opacos.   
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam formas euédricas com hábito prismático. Possuem tamanhos > 0,3 mm. Alguns minerais 

apresentam-se fraturados e com halos pleocroicos. Esses cristais estão associados a minerais opacos e titanita e 

ocorrem como inclusões.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas euédricas, representando pequenos prismas (ocorrem no corte basal e no corte 

longitudinal), exibem relevo moderado. Suas dimensões são > 0,2 mm. Ocorrem na forma de inclusões em 

feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por algumas porções na rocha com tamanhos variando de 0,2 a 0,5 mm. Possuem formas 

anédricas com habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados 

sempre aos minerais de titanita, biotita.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Sienito 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura equigranular (unimodal) com fenocristais 

de feldspato alcalino, e exibe textura especial do tipo pertítica, notam-se um aspecto alterado. Os cristais de biotita 

e hornblenda destacam uma orientação na rocha.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
23/10/2012 

Data da última revisão 
03/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 286 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-286 621610 8931601 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

286  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Granito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 30 

Plagioclásio 20 

Quartzo 10 

Biotita 12 

Hornblenda 16 

Epídoto  3 

Titanita 2 

Zircão 1 

Apatita 3 

Minerais Opacos 3 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas que variam de anédricos a euédricos, com hábito colunar a prismático. Destacam 

geminação do tipo Periclina e Periclina-Carlsbad e exibem textura especial do tipo Pertítica com padrões em 

flâmulas e zonado, e alguns cristais exibem textura Poiquilítica. É possível observar um plano de clivagem 

imperfeita, relevo fraco, extinção ondulante. Seus tamanhos variam de 0,3 a 3,4 mm, esses cristais exibem 

contatos irregulares e retos com os demais minerais. Nota-se a presença de um processo de alteração 

(zoneamentos múltiplos), fraturados e inclusões de apatita, biotita, titanita e anfibólio.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas a subeuédricas com hábito granular a prismático. Apresentam relevo 

fraco, extinção ondulante, e suas dimensões variam de 0,5 a 1,3 mm. Observa-se geminação do tipo Albita e 

Albita-Carlsbad. Os planos de clivagens são indistintos, possuem contatos retos e curvos com os demais minerais, 

alguns cristais estão fraturados. Nesses cristais, é notável a presença de um processo de alteração, com um 

núcleo sericitizado, e zoneamentos múltiplos. Esse apresentam inclusões de biotita, apatita, zircão. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, com hábito granular, é observado relevo fraco e extinção 

ondulante. As dimensões desses cristais variam de 0,3 a 1,0 mm. Alguns cristais estão preenchendo fraturas nos 

feldspatos alcalinos e ocorrem recristalizados, exibem contatos curvos e alguns irregulares com os demais 

minerais, e nota-se a presença de inclusões de apatita, anfibólio. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração marrom com pleocroismo fraco que varia de marrom a castanho. Estes cristais estão 

distribuídos sob as formas subeuédricas, com hábito tabular, e possuem contatos retos com outros minerais. 

Estes destacam relevo moderado, um plano de clivagem perfeita. Suas dimensões variam de 0,2 a 3,4 mm, esses 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,16 Q 0,10 

A 0,50 A+P 0,52 

P 0,34 M 0,38 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais opacos. Apresentam inclusões titanita, minerais opacos 

e zircão e apresentam-se com aspecto alterado.  
 
 

 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo variando de verde a marrom, em geral, 

esses cristais estão distribuídos na rocha com formas que variam de subeuédrica a anédrica com hábito 

prismático a granular. É presente os dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 42º, relevo moderado, 

com geminação Carslbad e textura do tipo especial Poiquilítica. Os tamanhos variam de 0,4 a 1,5 mm, e possui 

extinção simétrica. Os contatos desse mineral com os demais são irregulares. Estes apresentam inclusões de 

biotita, titanita, apatita, e minerais opacos, é notável a presença de alteração em algumas porções nas rochas e 

estão associados á minerais de biotita. 
 

 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo muito fraco variando levemente para castanho claro. Nota-se 

forma que varia de subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Possuem fraturas e partições, 

suas dimensões variando de 0,1 a 0,8 mm. Esses cristais ocorrem em forma de agregados e associados à 

biotita e minerais opacos.   
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam formas euédricas com hábito prismático. Possuem tamanhos > 0,3 mm. Alguns minerais 

apresentam-se fraturados e com halos pleocroicos. Esses cristais estão associados a minerais opacos e titanita e 

ocorrem como inclusões.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas euédricas, representando pequenos prismas (ocorrem no corte basal e no corte 

longitudinal), exibem relevo moderado. Suas dimensões são > 0,2 mm. Ocorrem na forma de inclusões em 

feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por algumas porções na rocha com tamanhos variando de 0,2 a 0,5 mm. Possuem formas 

anédricas com habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados 

sempre aos minerais de titanita, biotita.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Granito Fanerítico 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura equigranular (unimodal) com fenocristais 

de feldspato alcalino, e exibe textura especial do tipo pertítica, notam-se um aspecto alterado. Os cristais de biotita 

e hornblenda destacam uma orientação na rocha.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
23/10/2012 

Data da última revisão 
03/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 298 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-298 622474 8927641 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

298  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Granito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 34 

Plagioclásio 16 

Quartzo 14 

Biotita 10 

Hornblenda 14 

Titanita 5 

Zircão 2 

Apatita 2 

Minerais Opacos 3 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas que variam de anédricos a euédricos, com hábito colunar a prismático. Destacam 

geminação do tipo Periclina e Periclina-Carlsbad e exibem textura especial do tipo Pertítica com padrões em 

flâmulas e zonado, e alguns cristais exibem textura Poiquilítica. É possível observar um plano de clivagem 

imperfeita, relevo fraco, extinção ondulante. Seus tamanhos variam de 0,3 a 3,4 mm, esses cristais exibem 

contatos irregulares e retos com os demais minerais. Nota-se a presença de um processo de alteração 

(zoneamentos múltiplos), fraturados e inclusões de apatita, biotita, titanita e anfibólio.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas a subeuédricas com hábito granular a prismático. Apresentam relevo 

fraco, extinção ondulante, e suas dimensões variam de 0,5 a 1,3 mm. Observa-se geminação do tipo Albita e 

Albita-Carlsbad. Os planos de clivagens são indistintos, possuem contatos retos e curvos com os demais minerais, 

alguns cristais estão fraturados. Nesses cristais, é notável a presença de um processo de alteração, com um 

núcleo sericitizado, e zoneamentos múltiplos. Esse apresentam inclusões de biotita, apatita, zircão. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, com hábito granular, é observado relevo fraco e extinção 

ondulante. As dimensões desses cristais variam de 0,3 a 1,0 mm. Alguns cristais estão preenchendo fraturas nos 

feldspatos alcalinos e ocorrem recristalizados, exibem contatos curvos e alguns irregulares com os demais 

minerais, e nota-se a presença de inclusões de apatita, anfibólio. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração marrom com pleocroismo fraco que varia de marrom a castanho. Estes cristais estão 

distribuídos sob as formas subeuédricas, com hábito tabular, e possuem contatos retos com outros minerais. 

Estes destacam relevo moderado, um plano de clivagem perfeita, e textura especial tipo “olho de pássaro”. Suas 

dimensões variam de 0,2 a 3,4 mm, esses ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais opacos. 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,22 Q 0,14 

A 0,53 A+P 0,52 

P 0,25 M 0,34 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



Apresentam inclusões titanita, minerais opacos e zircão e apresentam-se com aspecto alterado.  

 
 

 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo variando de verde a marrom, em geral, 

esses cristais estão distribuídos na rocha com formas que variam de subeuédrica a anédrica com hábito 

prismático a granular. É presente os dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 42º, relevo moderado, 

com geminação Carslbad e textura do tipo especial Poiquilítica. Os tamanhos variam de 0,4 a 1,5 mm, e possui 

extinção simétrica. Os contatos desse mineral com os demais são irregulares. Estes apresentam inclusões de 

biotita, titanita, apatita, e minerais opacos, é notável a presença de alteração em algumas porções nas rochas e 

estão associados á minerais de biotita. 
 

 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo muito fraco variando levemente para castanho claro. Nota-se 

forma que varia de subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Possuem fraturas e partições, 

suas dimensões variando de 0,1 a 0,8 mm. Esses cristais ocorrem em forma de agregados e associados à 

biotita e minerais opacos.   
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam formas euédricas com hábito prismático. Possuem tamanhos > 0,3 mm. Alguns minerais 

apresentam-se fraturados e com halos pleocroicos. Esses cristais estão associados a minerais opacos e titanita e 

ocorrem como inclusões.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas euédricas, representando pequenos prismas (ocorrem no corte basal e no corte 

longitudinal), exibem relevo moderado. Suas dimensões são > 0,2 mm. Ocorrem na forma de inclusões em 

feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por algumas porções na rocha com tamanhos variando de 0,2 a 0,5 mm. Possuem formas 

anédricas com habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados 

sempre aos minerais de titanita, biotita.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Granito  
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura equigranular (unimodal) com fenocristais 

de feldspato alcalino, e exibe textura especial do tipo pertítica, notam-se um aspecto alterado. Os cristais de biotita 

e hornblenda destacam uma orientação na rocha.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
23/10/2012 

Data da última revisão 
03/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 303 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-303 615826 8927406 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

303  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Granito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 32 

Plagioclásio 18 

Quartzo 14 

Biotita 12 

Hornblenda 10 

Muscovita 2 

Titanita 4 

Zircão 2 

Apatita 2 

Minerais Opacos 4 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas que variam de anédricos a euédricos, com hábito colunar a prismático. Destacam 

geminação do tipo Periclina e Periclina-Carlsbad e exibem textura especial do tipo Pertítica com padrões em 

flâmulas e zonado, e alguns cristais exibem textura Poiquilítica. É possível observar um plano de clivagem 

imperfeita, relevo fraco, extinção ondulante. Seus tamanhos variam de 0,3 a 3,4 mm, esses cristais exibem 

contatos irregulares e retos com os demais minerais. Nota-se a presença de um processo de alteração 

(zoneamentos múltiplos), fraturados e inclusões de apatita, biotita, titanita e anfibólio.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas a subeuédricas com hábito granular a prismático. Apresentam relevo 

fraco, extinção ondulante, e suas dimensões variam de 0,5 a 1,3 mm. Observa-se geminação do tipo Albita e 

Albita-Carlsbad. Os planos de clivagens são indistintos, possuem contatos retos e curvos com os demais minerais, 

alguns cristais estão fraturados. Nesses cristais, é notável a presença de um processo de alteração, com um 

núcleo sericitizado, e zoneamentos múltiplos. Esse apresentam inclusões de biotita, apatita, zircão. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, com hábito granular, é observado relevo fraco e extinção 

ondulante. As dimensões desses cristais variam de 0,3 a 1,0 mm. Alguns cristais estão preenchendo fraturas nos 

feldspatos alcalinos e ocorrem recristalizados, exibem contatos curvos e alguns irregulares com os demais 

minerais, e nota-se a presença de inclusões de apatita, anfibólio. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração marrom com pleocroismo fraco que varia de marrom a castanho. Estes cristais estão 

distribuídos sob as formas subeuédricas, com hábito tabular, e possuem contatos retos com outros minerais. 

Estes destacam relevo moderado, um plano de clivagem perfeita, e textura especial tipo “olho de pássaro”. Suas 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,22 Q 0,15 

A 0,50 A+P 0,54 

P 0,28 M 0,31 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



dimensões variam de 0,2 a 3,4 mm, esses ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais opacos. 

Apresentam inclusões titanita, minerais opacos e zircão e apresentam-se com aspecto alterado.  
 
 

 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo variando de verde a marrom, em geral, 

esses cristais estão distribuídos na rocha com formas que variam de subeuédrica a anédrica com hábito 

prismático a granular. É presente os dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 42º, relevo moderado, 

com geminação Carslbad e textura do tipo especial Poiquilítica. Os tamanhos variam de 0,4 a 1,5 mm, e possui 

extinção simétrica. Os contatos desse mineral com os demais são irregulares. Estes apresentam inclusões de 

biotita, titanita, apatita, e minerais opacos, é notável a presença de alteração em algumas porções nas rochas e 

estão associados á minerais de biotita. 
 

 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo muito fraco variando levemente para castanho claro. Nota-se 

forma que varia de subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Possuem fraturas e partições, 

suas dimensões variando de 0,1 a 0,8 mm. Esses cristais ocorrem em forma de agregados e associados à 

biotita e minerais opacos.   
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam formas euédricas com hábito prismático. Possuem tamanhos > 0,3 mm. Alguns minerais 

apresentam-se fraturados e com halos pleocroicos. Esses cristais estão associados a minerais opacos e titanita e 

ocorrem como inclusões.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas euédricas, representando pequenos prismas (ocorrem no corte basal e no corte 

longitudinal), exibem relevo moderado. Suas dimensões são > 0,2 mm. Ocorrem na forma de inclusões em 

feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por algumas porções na rocha com tamanhos variando de 0,2 a 0,5 mm. Possuem formas 

anédricas com habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados 

sempre aos minerais de titanita, biotita.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Granito  
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura equigranular (unimodal) com fenocristais 

de feldspato alcalino, e exibe textura especial do tipo pertítica, notam-se um aspecto alterado. Os cristais de biotita 

e hornblenda destacam uma orientação na rocha.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
23/10/2012 

Data da última revisão 
03/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 308 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-308 612421 8926903 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

308  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Granito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 32 

Plagioclásio 20 

Quartzo 14 

Biotita 8 

Hornblenda 12 

Titanita 5 

Zircão 3 

Apatita 2 

Minerais Opacos 4 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas que variam de anédricos a euédricos, com hábito colunar a prismático. Destacam 

geminação do tipo Periclina e Periclina-Carlsbad e exibem textura especial do tipo Pertítica com padrões em 

flâmulas e zonado, e alguns cristais exibem textura Poiquilítica. É possível observar um plano de clivagem 

imperfeita, relevo fraco, extinção ondulante. Seus tamanhos variam de 0,3 a 3,4 mm, esses cristais exibem 

contatos irregulares e retos com os demais minerais. Nota-se a presença de um processo de alteração 

(zoneamentos múltiplos), fraturados e inclusões de apatita, biotita, titanita e anfibólio.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas a subeuédricas com hábito granular a prismático. Apresentam relevo 

fraco, extinção ondulante, e suas dimensões variam de 0,5 a 1,3 mm. Observa-se geminação do tipo Albita e 

Albita-Carlsbad. Os planos de clivagens são indistintos, possuem contatos retos e curvos com os demais minerais, 

alguns cristais estão fraturados. Nesses cristais, é notável a presença de um processo de alteração, com um 

núcleo sericitizado, e zoneamentos múltiplos. Esse apresentam inclusões de biotita, apatita, zircão. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, com hábito granular, é observado relevo fraco e extinção 

ondulante. As dimensões desses cristais variam de 0,3 a 1,0 mm. Alguns cristais estão preenchendo fraturas nos 

feldspatos alcalinos e ocorrem recristalizados, exibem contatos curvos e alguns irregulares com os demais 

minerais, e nota-se a presença de inclusões de apatita, anfibólio. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração marrom com pleocroismo fraco que varia de marrom a castanho. Estes cristais estão 

distribuídos sob as formas subeuédricas, com hábito tabular, e possuem contatos retos com outros minerais. 

Estes destacam relevo moderado, um plano de clivagem perfeita, e textura especial tipo “olho de pássaro”. Suas 

dimensões variam de 0,2 a 3,4 mm, esses ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais opacos. 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,21 Q 0,15 

A 0,49 A+P 0,55 

P 0,30 M 0,30 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



Apresentam inclusões titanita, minerais opacos e zircão e apresentam-se com aspecto alterado.  

 
 

 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo variando de verde a marrom, em geral, 

esses cristais estão distribuídos na rocha com formas que variam de subeuédrica a anédrica com hábito 

prismático a granular. É presente os dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 42º, relevo moderado, 

com geminação Carslbad e textura do tipo especial Poiquilítica. Os tamanhos variam de 0,4 a 1,5 mm, e possui 

extinção simétrica. Os contatos desse mineral com os demais são irregulares. Estes apresentam inclusões de 

biotita, titanita, apatita, e minerais opacos, é notável a presença de alteração em algumas porções nas rochas e 

estão associados á minerais de biotita. 
 

 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo muito fraco variando levemente para castanho claro. Nota-se 

forma que varia de subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Possuem fraturas e partições, 

suas dimensões variando de 0,1 a 0,8 mm. Esses cristais ocorrem em forma de agregados e associados à 

biotita e minerais opacos.   
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam formas euédricas com hábito prismático. Possuem tamanhos > 0,3 mm. Alguns minerais 

apresentam-se fraturados e com halos pleocroicos. Esses cristais estão associados a minerais opacos e titanita e 

ocorrem como inclusões.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas euédricas, representando pequenos prismas (ocorrem no corte basal e no corte 

longitudinal), exibem relevo moderado. Suas dimensões são > 0,2 mm. Ocorrem na forma de inclusões em 

feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por algumas porções na rocha com tamanhos variando de 0,2 a 0,5 mm. Possuem formas 

anédricas com habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados 

sempre aos minerais de titanita, biotita.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Granito Fanerítico 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura equigranular (unimodal) com fenocristais 

de feldspato alcalino, e exibe textura especial do tipo pertítica, notam-se um aspecto alterado. Os cristais de biotita 

e hornblenda destacam uma orientação na rocha.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
23/10/2012 

Data da última revisão 
04/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 312 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-312 616387 8926296 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

312  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Granito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 28 

Plagioclásio 16 

Quartzo 12 

Biotita 15 

Hornblenda 14 

Titanita 5 

Zircão 3 

Apatita 3 

Minerais Opacos 4 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas que variam de anédricos a euédricos, com hábito colunar a prismático. Destacam 

geminação do tipo Periclina e Periclina-Carlsbad e exibem textura especial do tipo Pertítica com padrões em 

flâmulas e zonado, e alguns cristais exibem textura Poiquilítica. É possível observar um plano de clivagem 

imperfeita, relevo fraco, extinção ondulante. Seus tamanhos variam de 0,3 a 3,4 mm, esses cristais exibem 

contatos irregulares e retos com os demais minerais. Nota-se a presença de um processo de alteração 

(zoneamentos múltiplos), fraturados e inclusões de apatita, biotita, titanita e anfibólio.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas a subeuédricas com hábito granular a prismático. Apresentam relevo 

fraco, extinção ondulante, e suas dimensões variam de 0,5 a 1,3 mm. Observa-se geminação do tipo Albita e 

Albita-Carlsbad. Os planos de clivagens são indistintos, possuem contatos retos e curvos com os demais minerais, 

alguns cristais estão fraturados. Nesses cristais, é notável a presença de um processo de alteração, com um 

núcleo sericitizado, e zoneamentos múltiplos. Esse apresentam inclusões de biotita, apatita, zircão. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, com hábito granular, é observado relevo fraco e extinção 

ondulante. As dimensões desses cristais variam de 0,3 a 1,0 mm. Alguns cristais estão preenchendo fraturas nos 

feldspatos alcalinos e ocorrem recristalizados, exibem contatos curvos e alguns irregulares com os demais 

minerais, e nota-se a presença de inclusões de apatita, anfibólio. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração marrom com pleocroismo fraco que varia de marrom a castanho. Estes cristais estão 

distribuídos sob as formas subeuédricas, com hábito tabular, e possuem contatos retos com outros minerais. 

Estes destacam relevo moderado, um plano de clivagem perfeita, e textura especial tipo “olho de pássaro”. Suas 

dimensões variam de 0,2 a 3,4 mm, esses ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais opacos. 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,22 Q 0,13 

A 0,50 A+P 0,47 

P 0,28 M 0,40 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



Apresentam inclusões titanita, minerais opacos e zircão e apresentam-se com aspecto alterado.  

 
 

 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo variando de verde a marrom, em geral, 

esses cristais estão distribuídos na rocha com formas que variam de subeuédrica a anédrica com hábito 

prismático a granular. É presente os dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 42º, relevo moderado, 

com geminação Carslbad e textura do tipo especial Poiquilítica. Os tamanhos variam de 0,4 a 1,5 mm, e possui 

extinção simétrica. Os contatos desse mineral com os demais são irregulares. Estes apresentam inclusões de 

biotita, titanita, apatita, e minerais opacos, é notável a presença de alteração em algumas porções nas rochas e 

estão associados á minerais de biotita. 
 

 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo muito fraco variando levemente para castanho claro. Nota-se 

forma que varia de subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Possuem fraturas e partições, 

suas dimensões variando de 0,1 a 0,8 mm. Esses cristais ocorrem em forma de agregados e associados à 

biotita e minerais opacos.   
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam formas euédricas com hábito prismático. Possuem tamanhos > 0,3 mm. Alguns minerais 

apresentam-se fraturados e com halos pleocroicos. Esses cristais estão associados a minerais opacos e titanita e 

ocorrem como inclusões.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas euédricas, representando pequenos prismas (ocorrem no corte basal e no corte 

longitudinal), exibem relevo moderado. Suas dimensões são > 0,2 mm. Ocorrem na forma de inclusões em 

feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por algumas porções na rocha com tamanhos variando de 0,2 a 0,5 mm. Possuem formas 

anédricas com habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados 

sempre aos minerais de titanita, biotita.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Granito  
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura equigranular (unimodal) com fenocristais 

de feldspato alcalino, e exibe textura especial do tipo pertítica, notam-se um aspecto alterado. Os cristais de biotita 

e hornblenda destacam uma orientação na rocha.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
23/10/2012 

Data da última revisão 
04/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 315 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-315 615582 8924374 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

315  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Sienito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 35 

Plagioclásio 16 

Quartzo 7 

Biotita 12 

Hornblenda 16 

Diopsídio 4 

Titanita 4 

Zircão 1 

Apatita 2 

Minerais Opacos 3 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas que variam de anédricos a euédricos, com hábito colunar a prismático. Destacam 

geminação do tipo Periclina e Periclina-Carlsbad e exibem textura especial do tipo Pertítica com padrões em 

flâmulas e zonado, e alguns cristais exibem textura Poiquilítica. É possível observar um plano de clivagem 

imperfeita, relevo fraco, extinção ondulante. Seus tamanhos variam de 0,3 a 3,4 mm, esses cristais exibem 

contatos irregulares e retos com os demais minerais. Nota-se a presença de um processo de alteração 

(zoneamentos múltiplos), fraturados e inclusões de apatita, biotita, titanita e anfibólio.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas a subeuédricas com hábito granular a prismático. Apresentam relevo 

fraco, extinção ondulante, e suas dimensões variam de 0,5 a 1,3 mm. Observa-se geminação do tipo Albita e 

Albita-Carlsbad. Os planos de clivagens são indistintos, possuem contatos retos e curvos com os demais minerais, 

alguns cristais estão fraturados. Nesses cristais, é notável a presença de um processo de alteração, com um 

núcleo sericitizado, e zoneamentos múltiplos. Esse apresentam inclusões de biotita, apatita, zircão. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, com hábito granular, é observado relevo fraco e extinção 

ondulante. As dimensões desses cristais variam de 0,3 a 1,0 mm. Alguns cristais estão preenchendo fraturas nos 

feldspatos alcalinos e ocorrem recristalizados, exibem contatos curvos e alguns irregulares com os demais 

minerais, e nota-se a presença de inclusões de apatita, anfibólio. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração marrom com pleocroismo fraco que varia de marrom a castanho. Estes cristais estão 

distribuídos sob as formas subeuédricas, com hábito tabular, e possuem contatos retos com outros minerais. 

Estes destacam relevo moderado, um plano de clivagem perfeita, e textura especial tipo “olho de pássaro”. Suas 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,13 Q 0,07 

A 0,60 A+P 0,53 

P 0,27 M 0,40 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



dimensões variam de 0,2 a 3,4 mm, esses ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais opacos. 

Apresentam inclusões titanita, minerais opacos e zircão e apresentam-se com aspecto alterado.  
 
 

 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo variando de verde a marrom, em geral, 

esses cristais estão distribuídos na rocha com formas que variam de subeuédrica a anédrica com hábito 

prismático a granular. É presente os dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 42º, relevo moderado, 

com geminação Carslbad e textura do tipo especial Poiquilítica. Os tamanhos variam de 0,4 a 1,5 mm, e possui 

extinção simétrica. Os contatos desse mineral com os demais são irregulares. Estes apresentam inclusões de 

biotita, titanita, apatita, e minerais opacos, é notável a presença de alteração em algumas porções nas rochas e 

estão associados á minerais de biotita. 
 

 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo muito fraco variando levemente para castanho claro. Nota-se 

forma que varia de subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Possuem fraturas e partições, 

suas dimensões variando de 0,1 a 0,8 mm. Esses cristais ocorrem em forma de agregados e associados à 

biotita e minerais opacos.   
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam formas euédricas com hábito prismático. Possuem tamanhos > 0,3 mm. Alguns minerais 

apresentam-se fraturados e com halos pleocroicos. Esses cristais estão associados a minerais opacos e titanita e 

ocorrem como inclusões.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas euédricas, representando pequenos prismas (ocorrem no corte basal e no corte 

longitudinal), exibem relevo moderado. Suas dimensões são > 0,2 mm. Ocorrem na forma de inclusões em 

feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por algumas porções na rocha com tamanhos variando de 0,2 a 0,5 mm. Possuem formas 

anédricas com habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados 

sempre aos minerais de titanita, biotita.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Sienito 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura equigranular (unimodal) com fenocristais 

de feldspato alcalino, e exibe textura especial do tipo pertítica, notam-se um aspecto alterado. Os cristais de biotita 

e hornblenda destacam uma orientação na rocha.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
23/10/2012 

Data da última revisão 
04/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 325 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-325 618131 8930704 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

325  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Granito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 34 

Plagioclásio 18 

Quartzo 12 

Biotita 10 

Hornblenda 14 

Titanita 4 

Zircão 3 

Apatita 2 

Minerais Opacos 3 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas que variam de anédricos a euédricos, com hábito colunar a prismático. Destacam 

geminação do tipo Periclina e Periclina-Carlsbad e exibem textura especial do tipo Pertítica com padrões em 

flâmulas e zonado, e alguns cristais exibem textura Poiquilítica. É possível observar um plano de clivagem 

imperfeita, relevo fraco, extinção ondulante. Seus tamanhos variam de 0,3 a 3,4 mm, esses cristais exibem 

contatos irregulares e retos com os demais minerais. Nota-se a presença de um processo de alteração 

(zoneamentos múltiplos), fraturados e inclusões de apatita, biotita, titanita e anfibólio.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas a subeuédricas com hábito granular a prismático. Apresentam relevo 

fraco, extinção ondulante, e suas dimensões variam de 0,5 a 1,3 mm. Observa-se geminação do tipo Albita e 

Albita-Carlsbad. Os planos de clivagens são indistintos, possuem contatos retos e curvos com os demais minerais, 

alguns cristais estão fraturados. Nesses cristais, é notável a presença de um processo de alteração, com um 

núcleo sericitizado, e zoneamentos múltiplos. Esse apresentam inclusões de biotita, apatita, zircão. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, com hábito granular, é observado relevo fraco e extinção 

ondulante. As dimensões desses cristais variam de 0,3 a 1,0 mm. Alguns cristais estão preenchendo fraturas nos 

feldspatos alcalinos e ocorrem recristalizados, exibem contatos curvos e alguns irregulares com os demais 

minerais, e nota-se a presença de inclusões de apatita, anfibólio. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração marrom com pleocroismo fraco que varia de marrom a castanho. Estes cristais estão 

distribuídos sob as formas subeuédricas, com hábito tabular, e possuem contatos retos com outros minerais. 

Estes destacam relevo moderado, um plano de clivagem perfeita, e textura especial tipo “olho de pássaro”. Suas 

dimensões variam de 0,2 a 3,4 mm, esses ocorrem associados aos minerais de anfibólio e minerais opacos. 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,19 Q 0,13 

A 0,53 A+P 0,57 

P 0,28 M 0,33 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



Apresentam inclusões titanita, minerais opacos e zircão e apresentam-se com aspecto alterado.  

 
 

 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo variando de verde a marrom, em geral, 

esses cristais estão distribuídos na rocha com formas que variam de subeuédrica a anédrica com hábito 

prismático a granular. É presente os dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 42º, relevo moderado, 

com geminação Carslbad e textura do tipo especial Poiquilítica. Os tamanhos variam de 0,4 a 1,5 mm, e possui 

extinção simétrica. Os contatos desse mineral com os demais são irregulares. Estes apresentam inclusões de 

biotita, titanita, apatita, e minerais opacos, é notável a presença de alteração em algumas porções nas rochas e 

estão associados á minerais de biotita. 
 

 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo muito fraco variando levemente para castanho claro. Nota-se 

forma que varia de subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Possuem fraturas e partições, 

suas dimensões variando de 0,1 a 0,8 mm. Esses cristais ocorrem em forma de agregados e associados à 

biotita e minerais opacos.   
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam formas euédricas com hábito prismático. Possuem tamanhos > 0,3 mm. Alguns minerais 

apresentam-se fraturados e com halos pleocroicos. Esses cristais estão associados a minerais opacos e titanita e 

ocorrem como inclusões.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas euédricas, representando pequenos prismas (ocorrem no corte basal e no corte 

longitudinal), exibem relevo moderado. Suas dimensões são > 0,2 mm. Ocorrem na forma de inclusões em 

feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por algumas porções na rocha com tamanhos variando de 0,2 a 0,5 mm. Possuem formas 

anédricas com habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e são associados 

sempre aos minerais de titanita, biotita.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Granito  
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura equigranular com fenocristais de feldspato 

alcalino, e exibe textura especial do tipo pertítica, notam-se um aspecto alterado. Os cristais de biotita e 

hornblenda destacam uma orientação na rocha.  
 
 

 

8 - HISTÓRICO DA ANÁLISE  
           

Local 
Aracaju/SE 

Data de elaboração 
23/10/2012 

Data da última revisão 
04/10/2013 

Analista 
Talita F. C. Gentil 

 

 



LABORATÓRIO DE PETROLOGIA APLICADA A 

PESQUISA MINERAL  
Universidade Federal de Sergipe  

 

Ficha de Descrição 
PETROGRÁFICA 

Nº da Amostra 
 

Lâmina FDS – 327 
 

1 - DADOS SOBRE O AFLORAMENTO 
N

o
 de Campo  Latitude                                 Longitude                            Nome da Folha Geográfica (IBGE)  

FDS-327 609938 8926240 Folha Piranhas SC.24-X-C-VI 
Nº do Ponto  Referências do Ponto  

327  
Tipo Litológico  Nome do Corpo 

Sienito Serra do Brejo 
 

 

2 - DADOS SOBRE A AMOSTRA 
 

Assinale com um X os diferentes procedimentos de preparação e analíticos efetuados nesta amostra 
      

BRA    LD     LP   Brita    Pó    AM   AQM AQMe  ETR  Rb/Sr   Sm/Nd  Pb/Pb   U/Pb     SP 

x x  x   x x x      
 

BRA= Bloco reserva da Amostra, LD= Lamina Delgada, LP= Lâmina Polida, AM= Análise de Minerais, AQM= Análise Química de Maiores, AQMe= Análise Química de Menores, Análises isotópicas (Rb/Sr, Sm/Nd, 
Pb/Pb e U/Pb),  SP= Separação de Minerais 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS 
 

.  
 
 

4 - ANÁLISE MODAL 
 

MINERAIS % 

Feldspato Alcalino (Microclínio) 35 

Plagioclásio 15 

Quartzo 13 

Biotita 10 

Hornblenda 14 

Epidoto 2 

Titanita 4 

Zircão 2 

Apatita 2 

Minerais Opacos 3 
 
 

5 - DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 
 
 

 

Feldspato Alcalino  

Os cristais apresentam formas que variam de anédricos a euédricos, com hábito colunar a prismático. Destacam 

geminação do tipo Periclina e Periclina-Carlsbad e exibem textura especial do tipo Pertítica com padrões em 

flâmulas e zonado, e alguns cristais exibem textura Poiquilítica. É possível observar um plano de clivagem 

imperfeita, relevo fraco, extinção ondulante. Seus tamanhos variam de 0,3 a 3,4 mm (objetiva de 4x), esses 

cristais exibem contatos irregulares e retos com os demais minerais. Nota-se a presença de um processo de 

alteração (zoneamentos múltiplos), fraturados e inclusões de apatita, biotita, titanita e anfibólio.  
 
 

 

Plagioclásio 

Os cristais ocorrem com formas anédricas a subeuédricas com hábito granular a prismático. Apresentam relevo 

fraco, extinção ondulante, e suas dimensões variam de 0,5 a 1,3 mm (objetiva de 4x). Observa-se geminação do 

tipo Albita e Albita-Carlsbad. Os planos de clivagens são indistintos, possuem contatos retos e curvos com os 

demais minerais, alguns cristais estão fraturados. Nesses cristais, é notável a presença de um processo de 

alteração, com um núcleo sericitizado, e zoneamentos múltiplos. Esse apresentam inclusões de biotita, apatita, 

zircão. 
 
 

 

Quartzo 

Os cristais de quartzo apresentam-se anédricos, com hábito granular, é observado relevo fraco e extinção 

ondulante. As dimensões desses cristais variam de 0,3 a 1,0 mm (objetiva 4x). Alguns cristais estão preenchendo 

fraturas nos feldspatos alcalinos e ocorrem recristalizados, exibem contatos curvos e alguns irregulares com os 

demais minerais, e nota-se a presença de inclusões de apatita, anfibólio. 
 
 

 

Biot i ta 

Apresentam coloração marrom com pleocroismo fraco que varia de marrom a castanho. Estes cristais estão 

distribuídos sob as formas subeuédricas, com hábito tabular, e possuem contatos retos com outros minerais. 

 

PARÂMETROS 

QAP Q (A+P) M 

Q 0,20 Q 0,13 

A 0,55 A+P 0,52 

P 0,24 M 0,35 

TOTAL 100 TOTAL 100 

 



Estes destacam relevo moderado, um plano de clivagem perfeita, e textura especial tipo “olho de pássaro”. Suas 

dimensões variam de 0,2 a 3,4 mm (objetiva de 4x), esses ocorrem associados aos minerais de anfibólio e 

minerais opacos. Apresentam inclusões titanita, minerais opacos e zircão e apresentam-se com aspecto alterado.  
 

 

 

Hornblenda 

Os cristais de hornblenda apresentam coloração verde com pleocroismo variando de verde a marrom, em geral, 

esses cristais estão distribuídos na rocha com formas que variam de subeuédrica a anédrica com hábito 

prismático a granular. É presente os dois planos de clivagem com ângulos entre eles de 42º, relevo moderado, 

com geminação Carslbad e textura do tipo especial Poiquilítica. Os tamanhos variam de 0,4 a 1,5 mm (objetiva de 

4x), e possui extinção simétrica. Os contatos desse mineral com os demais são irregulares. Estes apresentam 

inclusões de biotita, titanita, apatita, e minerais opacos, é notável a presença de alteração em algumas porções 

nas rochas e estão associados á minerais de biotita. 
 

 

 

Titani ta 

Apresentam coloração castanha com pleocroismo muito fraco variando levemente para castanho claro. Nota-se 

forma que varia de subeuédrica a anédrica com hábito romboédrico e granular. Possuem fraturas e partições, 

suas dimensões variando de 0,1 a 0,8 mm (objetiva de 4x). Esses cristais ocorrem em forma de agregados e 

associados à biotita e minerais opacos.   
 

 
 

Zircão 

Os cristais destacam formas euédricas com hábito prismático. Possuem tamanhos > 0,3 mm (objetiva de 4x). 

Alguns minerais apresentam-se fraturados e com halos pleocroicos. Esses cristais estão associados a minerais 

opacos e titanita e ocorrem como inclusões.  
 

 
 

Apat i ta 

Os cristais apresentam formas euédricas, representando pequenos prismas (ocorrem no corte basal e no corte 

longitudinal), exibem relevo moderado. Suas dimensões são > 0,2 mm (objetiva de 4x). Ocorrem na forma de 

inclusões em feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo.  
 

 
 

Minerais Opacos 

Estão distribuídos por algumas porções na rocha com tamanhos variando de 0,2 a 0,5 mm (objetiva de 4x). 

Possuem formas anédricas com habito geralmente granular. Ocorrem na forma de inclusões nos outros minerais e 

são associados sempre aos minerais de titanita, biotita.  
 
 

6 - NOME DA ROCHA 
 

Sienito 
 

 
 

7 - CONSIDERAÇÕES PETROGRÁFICAS 
 

A rocha apresenta granulação variando de média à grossa com textura equigranular (unimodal) com fenocristais 

de feldspato alcalino, e exibe textura especial do tipo pertítica, notam-se um aspecto alterado. Os cristais de biotita 

e hornblenda destacam uma orientação na rocha.  
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