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O Stock Granodiorítico Lagoa do Roçado (SGLR), tem idade de 617 ± 4 Ma, aflora por 12 km2 
e localiza-se na região central do Estado de Sergipe. Ele tem forma elipsoidal alongada NW-SE 
sendo intrusivo nos metassedimentos do Domínio Macururé nos quais gera hornfels. Nas 
regiões próximas aos contatos no stock ocorrem xenólitos das encaixantes 
metassedimentares. O SGLR é essencialmente constituído por granodioritos de cor cinza, com 
granulação média a grossa, textura porfirítica e com fenocristais de feldspatos centimétricos (1-
5 cm) de cor branca e poiquilíticos. É frequente a presença de enclaves máficos 
microgranulares (MME) de cor cinza escura, com contatos bem definidos com os granodioritos 
encaixantes, os quais exibem formas lenticulares com o diâmetro maior compreendido entre 5 
cm a 1 m. A mineralogia e textura presentes nos MME são aquelas encontradas nos 
granodioritos e estas feições permitem considerá-los como autólitos. Os granodioritos são 
constituídos por andesina (33-40 %vol.), quartzo (16-22 %vol.), microclina (11-18 %vol.), biotita 
marrom (16-26 %vol.) e diopsídio (3-8 %vol.), tendo como minerais acessórios hornblenda, 
epídoto, apatita, allanita, minerais opacos e zircão. Os MME têm granulação fina e são 
constituídos por cristais de: andesina (34-43 %vol.) subédricos e poiquilíticos (incluindo epídoto 
euédrico, titanita, minerais opacos); feldspato alcalino (10-12 %vol.) subédrico incluindo 
plagioclásio; biotita marrom (18-30 %vol.) euédrica e subédrica incluindo apatita, epídoto e 
titanita euédricos; diopsídio (13-19 %vol.) euédrico e subédrico inclui epídoto, apatita (acicular) 
e minerais opacos; quartzo (2-7 %vol.) anédrico intersticial; e de minerais acessórios 
(hornblenda, titanita, epídoto, minerais opacos, apatita (acicular) e zircão). No TAS os MME 
ocupam o campo do monzodiorito (55-57% SiO2) e as rochas dominantes no stock alocam-se 
nos campos dos monzodiorito e granodiorito (60-63% SiO2). As rochas do SGLR são 
metaluminosas e têm afinidade com as suítes cálcio-alcalinas de alto K2O. Os dados de 
química mineral foram obtidos para cristais de feldspatos, clinopiroxênio, biotita, titanita e 
apatita. Os cristais de plagioclásio nos granodioritos e MME  correspondem a andesina (An39-32) 
e oligoclásio (An29-12) sendo que os mais ricos na molécula de anortita ocorrem nos MME (An39-

36). Estes cristais apresentam zonação composicional múltipla normal registrando episódios 
restritos de zonação inversa. A presença da zonação normal é interpretada como existência de 
processo de cristalização fracionada no magma andesítico responsável pela cristalização dos 
granodioritos e monzodioritos do SGLR. O clinopiroxênio nas rochas estudadas do SGLR é 
diopsídio (En36-45, Fs10-18, Wo42-55) que exibe fraca zonação composicional, baixos conteúdos 
de titânio (<0,2 %TiO2) e de alumínio (1-3,1 %Al2O3), característicos de magmas orogênicos 
cristalizados a baixa pressão. A biotita marrom corresponde a Mg-biotita com 
39<[Fe/(Fe+Mg)]<0,43, 39-41 %SiO2 e 1-2,3 %TiO2, estes dados químicos as caracterizam 
como biotita primária reequilibrada. Os acessórios analisados correspondem a F-apatita e 
titanita com 0,3-1,2% F. A mineralogia máfica magnesiana (diopsídio e biotita) coloca em 
evidência a cristalização de magma orogênico e o plagioclásio apresenta os registros das 
instabilidades usuais dos ambientes orogênicos. 
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