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Resumo: O mapeamento geológico, bem como a petrografia, foi realizado na porção sudeste do município de 

Itupiranga – PA, a qual está geologicamente inserida no Domínio Bacajá. Este domínio compreende associações 

tectônicas de fragmentos arqueanos e siderianos que foram retrabalhados no decorrer do Ciclo Transamazônico 

(2,26-1,95 Ga), além de granitóides e charnockitos, relacionados ao clímax e estágios posteriores da colisão 

continental riaciana (2,21-2,07 Ga). O desenvolvimento do trabalho foi motivado porque o conhecimento sobre a 

geologia do Domínio Bacajá é deficiente, contrastando-se a regiões vizinhas como Carajás, sobretudo na região 

de Itupiranga. Deste modo, objetivou-se a elaboração de um mapa geológico na escala 1:50.000, a partir da 

caraterização petrográfica (macroscópica e microscópica) das rochas aflorantes na região. Para isso, foram 

utilizados mapas bases, na escala 1:1.000.000, fornecidos através do GEOBANK do Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM) e imagens de satélite SENTINEL – 1A do Alaska Satellite Facility, com intuito de auxiliar no trabalho 

de campo (coleta de rochas), realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2017. Durante o trabalho de campo foram 

coletadas vinte e nove amostras, as quais vinte e três foram selecionadas para análise microscópica, no 

microscópio Axion 40 ZEISS do Laboratório de Petrografia da Faculdade de Geologia/Unifesspa. Após estudo 

petrográfico as rochas foram agrupadas em sete associações litológicas: Tonalitos/Metatonalitos, Granodioritos, 

Sienogranito/Monzogranitos/Leucomonzogranito, Gabro/Diabásio, Enderbito, Hidrotermalito e Granulito 

Máfico; e subdivididas com base no grau de deformação em: protomilonito e milonito; ultramilonito foi 

encontrado no granodiorito, exceto o Gabro/Diabásio que não entrou nesta classificação e possivelmente indica 

que foi formado após evento de deformação. O Tonalito/Metatonalito compõe a variedade dominante e são do 

tipo hornblenda-biotita tonalito com granada, seguido pelo biotita granodiorito, que pode conter ou não 

ortopiroxênio. A associação sienogranito/monzogranito/leucomonzogranito apresenta somente biotita como 

mineral ferromagnesianos subordinado. A variedade enderbito foi classificada como tonalito com ortopiroxênio. 

As feições texturais magmáticas preservadas foram encontradas no protomilonito, entretanto podem-se observar 

contatos curvilíneos, retilíneos e irregulares; os cristais de quartzo apresentam extinção ondulante e formação de 

subgrãos e novos grãos. Nos milonitos, observam-se feições de deformação intracristalina, como a curvatura leve 

da macla do plagioclásio e microestruturas como extinção ondulante, formação de subgrãos e recristalização de 

novos grãos em cristais de quartzo e feldspatos. O ultramilonito foi identificado na variedade granodiorito e 

apresenta as seguintes feições: recristalização e subgrãos de plagioclásio e quartzo; quartzo com textura 

granoblástica poligonal. Este trabalho permitiu, através de mapeamento geológico e caracterização petrográfica, 

identificar diversos litotipos com algum grau de deformação, exceto as rochas máficas que, possivelmente, 

fazem parte de outra unidade geológica com idade diferente. Os tonalitos, granodioritos e monzogranitos 

apresentam texturas que indicam maior grau de deformação e, portanto foram individualizados em 

protomilonitos, milonitos e ultramilonitos. Por fim, o estudo da geologia da região de Itupiranga permitiu 

enquadrar as rochas como pertencentes ao Domínio Bacajá, mais especificamente relacionadas ao Complexo 

Cajazeiras, como sugerido pelo mapeamento do Serviço Geológico do Brasil.  
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 1. INTRODUÇÃO  

O mapeamento geológico, bem como a petrografia, foi realizado na porção sudeste do 

município de Itupiranga – PA, a qual está geologicamente inserida no Domínio Bacajá, o qual 

integra a porção sul da Província Maroni-Itacaiúnas (TASSINARI & MACAMBIRA, 2004) ou 

Transamazonas (SANTOS et al., 2006), do Craton Amazônico. Este domínio faz contato a sul 

com a Província Carajás e registra um importante evento de formação da crosta e do 



retrabalhamento de fragmentos arqueanos durante o Ciclo Transamazônico (CORDANI & 

SATO, 1999; MACAMBIRA et al., 2001; SANTOS, 2003; VASQUEZ et al., 2005, 2008a; 

VASQUEZ, 2006).   

O desenvolvimento do trabalho foi motivado porque o conhecimento sobre a geologia 

do Domínio Bacajá é deficiente, contrastando-se a regiões vizinhas como Carajás, sobretudo na 

região de Itupiranga. Deste modo, objetivou-se a elaboração de um mapa geológico na escala 

1:50.000, a partir da caraterização petrográfica (macroscópica e microscópica) das rochas 

aflorantes na região. Para isso, foram designados objetivos específicos, sendo eles: (1) 

caracterizar macroscopicamente todas as rochas encontradas; (2) elaborar mapa da região de 

ocorrência dos referidos litotipos, a partir de materiais cartográficos pré-existentes; (3) realizar 

o estudo de microscopia ótica, com ênfase na mineralogia e texturas das rochas encontradas e 

classificá-las petrograficamente.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Pesquisa Bibliográfica: Levantamento bibliográfico referente à geologia da região e, 

principalmente, a geologia do Domínio Bacajá através de consultas a artigos científicos, 

dissertações, teses, mapas e etc.   

2.2. Trabalho de Campo: O trabalho de campo foi realizado nos dias 20 e 21 de Outubro de 

2017 na região de Itupiranga. Durante o mapeamento foi coletado amostras para estudos 

petrográficos. Foram feitos 16 pontos e destes foram descritos 15 afloramentos. Os materiais 

utilizados foram o GPS, bússola Brunton, martelo petrográfico e trena.  

2.3. Confecção de mapa: Neste trabalho foram elaborados os mapas de localização e acesso e 

o mapa geológico. A obtenção de dados em forma de shapefile deu-se através do banco de 

dados da CPRM, o GEOBANK, bem como mapas em formato PDF.  Também foram tratadas 

as imagens de satélite SENTINEL – 1A da área de estudo, fornecidas no endereço eletrônico 

do Alaska Satellite Facility para a análise de estruturas geológicas e aperfeiçoamento do mapa 

geológico.  Para a confecção dos mapas utilizou-se o software QGIS 2.18, além do Google 

Earth Pró.  

2.4. Petrografia: Foram realizadas descrições macroscópicas de 29 amostras coletadas, para 

posterior seleção e preparação de lâminas delgadas para o estudo petrográfico. Posteriormente, 

realizou-se a confecção de 23 lâminas petrográficas no Laboratório de Laminação da Faculdade 

de Geologia da Unifesspa. Foi efetuada a descrição envolvendo análise textural/microestrutural, 

caracterização do conteúdo mineralógico e classificação dos litotipos. Para tanto, foi utilizado 

microscópio Axion 40, fabricado pela ZEISS. 

 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O estudo petrográfico permitiu  agrupar  as  rochas  em  sete  associações: (a)  

Tonalitos/Metatonalitos,(b)Granodioritos,(c)Sienogranito/Monzogranitos/Leucomonzogranit, 

(d) Gabro/Diabásio, (e) Enderbito, (f) Hidrotermalito e (g) Granulito Máfico; Além disso, foram 

subdivididas com base no grau de deformação em: protomilonito e milonito; ultramilonito foi 

encontrado no granodiorito. A litologia Gabro/Diabásio não entrou nesta classificação, pois 

possivelmente indica que foi formado após evento de deformação.   

A associação Tonalito/Metatonalito compõe a variedade dominante e são do tipo 

hornblendabiotita tonalito com granada, seguido pelo biotita granodiorito, que pode conter ou 

não ortopiroxênio. A variedade sienogranito/monzogranito/leucomonzogranito apresenta 

somente biotita como mineral ferromagnesiano subordinado. O enderbito foi classificado como 

tonalito com ortopiroxênio.   



Texturas magmáticas preservadas foram encontradas no protomilonito, entretanto 

podem-se observar contatos curvilíneos, retilíneos e irregulares; os cristais de quartzo 

apresentam extinção ondulante e formação de subgrãos e novos grãos. Nos milonitos, 

observam-se feições de deformação intracristalina, como a curvatura leve da macla do 

plagioclásio e microestruturas como extinção ondulante, formação de subgrãos e recristalização 

de novos grãos em cristais de quartzo e feldspatos. O ultramilonito foi identificado na variedade 

granodiorito, que apresenta feições de recristalização e subgrãos dos cristais de plagioclásio e 

quartzo; além de quartzo com textura granoblástica poligonal.  

4. CONCLUSÃO  

O mapeamento geológico e a caracterização petrográfica permitiu a identificação de 

diversos litotipos, os quais são Tonalitos/Metatonalitos, Granodioritos,  

Sienogranito/Monzogranitos/Leucomonzogranito, Gabro/Diabásio, Enderbito, 

Hidrotermalito e Granulito Máfico. Observou-se que, exceto as rochas máficas, os demais 

litotipos apresentam algum grau de deformação,. Os tonalitos, granodioritos e monzogranitos 

apresentam texturas que indicam maior grau de deformação e, portanto foram individualizados 

em protomilonitos, milonitos e ultramilonitos. Por fim, o estudo da geologia da região de 

Itupiranga permitiu enquadrar as rochas como pertencentes ao Domínio Bacajá, mais 

especificamente relacionadas ao Complexo Cajazeiras (VASQUEZ & CARVALHO, 2008), 

como sugerido pelo mapeamento do Serviço Geológico do Brasil, necessitando apenas de 

alguns ajustes quanto às unidades apresentadas no mapa.  
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