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RESUMO: Feições de misturas de magmas e assimilação são evidenciadas na Suíte Intrusiva 
Curralinho, localizada no Domínio Canindé, porção norte da Faixa de Dobramentos Sergipana. 
A Suíte Intrusiva Curralinho (684 Ma) compreende rochas félsicas de afinidade alcalina 
representadas por sienogranitos que foram geradas em ambiente de rifteamento continental 
durante o Neoproterozoico. Neste trabalho foram estudadas as interações das rochas félsicas 
da Suíte Intrusiva Curralinho com magmas máficos da Unidade Novo Gosto, aflorantes no 
povoado de Curralinho, pertencente ao município de Poço Redondo-SE. Nesta área ocorre um 
biotita sienogranito porfirítico que interagiu com um corpo gabroico, e gerou rochas híbridas. As 
interações entre as rochas estão registradas na área na forma de enclaves microgranulares 
máficos no biotita sienogranito, com localizadas acumulações que assumem estruturas tipo 
pillow-like, além da geração de rochas híbridas porfiríticas, com pórfiros xenomórficos de 
feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo, imersos em uma matriz afanítica de coloração cinza 
média. As interações entre o biotita sienogranito e o biotita olivina-gabro investigadas na 
petrografia e litoquímica sugerem que as rochas híbridas foram formadas pela mistura do 
magma residual do biotita sienogranito com o magma máfico, bem como, pela assimilação de 
parte dos cristais do sienogranito. Com o intuito de entender a variação química dessas 
interações, um estudo geoquímico foi realizado envolvendo a análise de amostras 
representantes do magma félsico, do magma máfico e do magma intermediário, sendo este 
último representado pelas rochas híbridas. O termo félsico foi representado por um biotita 
sienogranito com cerca 69,4% de SiO2, enquanto que o termo máfico foi representado por um 
biotita olivina-gabro com cerca 49,9% de SiO2. O estudo litoquímico evidenciou uma interação 
química marcada pela migração de MgO, CaO, Sr, Cu, Co, Ni e V do magma básico, enquanto 
que SiO2, K2O, Rb, Ba, Th e U migraram do termo félsico para a formação das rochas híbridas, 
onde foi possível calcular que o biotita granodiorito híbrido foi formado por uma mistura de 10% 
a 28% dos componentes MgO, Sr, Co e Ni do extremo máfico, com 69% a 90% dos 
componentes SiO2, K2O, Ba e Rb do extremo félsico. Na geração do biotita-hornblenda diorito 
híbrido, a mistura foi formada por 15% a 72% dos componentes SiO2, K2O, Ba e Rb do extremo 
félsico, com 34% a 90% dos componentes MgO, Sr, Co e Ni do extremo máfico. A identificação 
da geração de rochas híbridas provindas da interação entre rochas da Unidade Novo Gosto e 
Suíte Intrusiva Curralinho gera uma nova perspectiva para estudos litoquímicos no Domínio 
Canindé, além de fornecer uma importante informação para a geologia regional. 
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