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O Batólito Shoshonítico Curituba (624 ± 5 Ma), com 111 km2 localiza-se na região norte de 
Sergipe. Ele ocorre orientado NE-SW e trunca as estruturas regionais orientadas NW-SE dos 
domínios Canindé e Poço Redondo. Este magmatismo shoshonítico é relacionado pela 
literatura a Suíte Serra do Catu, que corresponde ao magmatismo pós-orogênico no setor norte 
do Sistema Orogênico Sergipano.  O batólito é constituído por sienitos e granitos de cor 
vermelha. Localmente tem-se sienitos mesocráticos e leitos máficos, que correspondem 
cumulatos mesocráticos de apatita, hornblenda e ortoclásio, formados pelo fluxo magmático. 
Os sienitos apresentam granulação média a grossa e são constituídos por ortoclásio pertítico, 
hornblenda, oligoclásio, diopsídio, biotita marrom, quartzo, titanita, pirita, apatita e zircão. Os 
granitos apresentam texturas semelhantes aos sienitos, mas o máfico dominante é biotita e 
hornblenda é subordinada. Os enclaves são de dois tipos os cumuláticos e máficos 
microgranulares. Os enclaves cumuláticos são rochas de granulação grossa, a muito grossa, 
estrutura isotrópica, essencialmente constituídos por hornblenda poiquilítica, diopsídio anédrico 
(normalmente como inclusão no anfibólio), apatita e minerais opacos e os conteúdos de SiO2 
variam de 43-45%. Os enclaves máficos microgranulares (MME), têm composição gabróica, 
são rochas com granulação fina a média, estrutura isotrópica, textura allotriomórfica e são 
constituídos por plagioclásio, hornblenda, biotita, quartzo, pirita, titanita, apatita e zircão, e os 
conteúdos de SiO2 variam de 52-55%. Neste estudo apresenta-se os resultados de análises 
químicas pontuais em minerais de amostras representativas de sienitos e dos enclaves 
cumulático e máfico microgranular. Nos MME a mineralogia é composta por cristais de: 
plagioclásio com composições variando bitonita-labradotita (An85-78); clinopiroxênios 
correspondem a diopsídio e augita (En42-52-Fs10-22-Wo48-25); os anfibólios são K-magnésio 
hastingsita e magnésio hastingsita; e a biotita tem até 1,5 %TiO2. Nos enclaves cumuláticos 
máficos os minerais presentes são: magnésio hornblenda; biotita com até  1,5 %TiO2; feldspato 
alcalino pertítico; oligoclásio e quartzo. Nos sienitos os minerais são: feldspato alcalino 
pertítico; oligoclásio no centro (An21-19) e albita na periferia (An6-1); magnésio hornblenda 
alterando para actinolita; biotita com no máximo 1,5 %TiO2. O quimismo dos minerais indica 
que os enclaves correspondem aos produtos de dois tipos de processos distintos presentes 
durante a cristalização Batólito Shoshonítico Curituba. Os enclaves máficos microgranulares 
correspondem a gabros e provavelmente representam injeções de magmas basálticos 
shoshoníticos durante a cristalização do magma shoshonítico responsável pela cristalização 
dos sienitos e granitos. Os enclaves máficos cumuláticos têm a mesma mineralogia encontrada 
nos sienitos e devem corresponder a segregação formadas quando a cristalização do anfibólio. 
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