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RESUMO: A região de estudo está inserida no contexto do Arco Magmático Rio Negro, na região 
serrana do Rio da Prata, no complexo do Maciço Pedra Branca, limitada pelas coordenadas 
43°32'-43°29'W e 23°54'-22°56'S, em Campo Grande, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. 
De um modo geral, litotipos de composição granitóide afloram abundantemente na área 
estudada e exibem um trend preferencial NE-SW. Mais subordinadamente, há ocorrência de 
granitóides aforando segundo uma orientação NW-SE. Além disso, há a ocorrência de diques 
em contato com os corpos graníticos. Um elevado grau de alteração é observado, 
principalmente, na região de contato por ser esta uma zona de fraqueza, ocorrendo uma maior 
percolação de fluidos e intemperismo. O objetivo deste trabalho é caracterizar, por meio de 
estudos petrográficos microscópicos, as unidades litológicas presentes na área de estudo e 
que compõem o aquífero fissural Guaratiba. A petrografia revelou que os seguintes litotipos 
foram reconhecidos: granito, granodiorito e basalto. As rochas graníticas foram classificadas 
essencialmente como sieno-granitos e monzogranitos. Essas rochas são holocristalinas, 
possuem texturas que variam entre inequigranulares seriadas e inequigranulares porfiríticas. 
Texturas poiquilítica e granofírica também foram reconhecidas. Fenocristais de microclina, 
plagioclásio e quartzo foram observados. A mineralogia da matriz é composta essencialmente 
de microclina, quartzo e plagioclásio. Muscovita, biotita, zircão, apatita, minerais opacos, 
granada (minerais acessórios) e clorita (mineral secundário) também constituem a composição 
mineral das rochas graníticas. Saussurita sobre os grãos de plagioclásio é um produto 
secundário comum em todas as rochas graníticas estudadas, o que pode apontar para 
processos hidrotermais na câmara magmática Os granodioritos são holocristalinos, 
apresentando texturas: inequigranular porfirítica, poiquilítica, mimerquítica e simplictítica. Grãos 
de plagioclásio são os fenocristais observados. A matriz dos granodioritos é composta por 
plagioclásio, quartzo, microclina e ortoclásio como minerais essenciais. Os minerais acessórios 
incluem biotita, minerais opacos, anfibólio, titanita, zircão, apatita e muscovita. Clorita e 
saussurita ocorrem como produtos de alteração. Finalmente, as rochas basálticas possuem 
granulometria muito fina e são hipocristalinas, com texturas variando de inequigranular seriada 
a equigranular. Texturas intergranular, intersertal e “rabo de andorinha” também foram 
identificadas nas referidas rochas básicas. Tais aspectos texturais apontam para processos de 
resfriamento rápido dos referidos magmas básicos. A mineralogia dos basaltos consiste 
basicamente de grãos de plagioclásio e piroxênio. Minerais opacos ocorrem como acessórios, 
enquanto grãos de uralita ocorrem como fases secundárias. A ausência de olivina na matriz e a 
cristalização tardia de fases opacas permitem sugerir que o magmatismo basáltico em questão 
esteja associado a uma série toleítica. Esse caráter toleítico dos basaltos pode estar associado 
a ascensão de magmas causado em um regime distensivo durante a quebra do Gondwana há 
130Ma. A ocorrência das rochas granitóides estaria relacionada geodinamicamente a regimes 
compressivos, como fechamento de oceano, formação de arcos magmáticos e colisões 
continentais, durante a orogenia Brasiliana.  
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