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RESUMO: O estudo de suscetibilidade magnética (SM) de minerais óxidos de Fe-Ti em 
granitoides TTG’s (Tonalito-Trondhjemito-Granodiorito), rochas de afinidades Sanukitoides, e 
de Leucogranodioritos sódicos da área de Bannach (PA), Domínio Rio Maria, sudeste da 
Província Carajás, permitiu estabelecer as relações entre o comportamento magnético e as 
condições de fugacidade de oxigênio (fO2) reinantes durante a formação e evolução destas 
rochas. Foram definidas neste estudo três unidades de granitoides no Domínio Rio Maria: (i) 
Trondhjemito Mogno que é caracterizado como um batólito que ocorre à sul da área de 
trabalho, onde é marcante a saussuritização do plagioclásio. Em termos de SM, esta unidade é 
predominante na população de SM com os valores mais baixos (população A) com intervalo 
entre 2,2x10-5 a 3,9x10-4 Slv; (ii) Leucogranodiorito sódico, é um batólito à nordeste de 
Bannach, caracterizado por ser  levemente mais enriquecido em feldspato potássico que a 
unidade anterior, pertencente à população com valores de SM mais elevados, entre os 
intervalos de 6,88x10-4 a 9,03x10-3 Slv (população B); e finalmente as (iii) rochas de afinidades 
Sanukitoides, localizados na porção centro-norte da área de estudo, as quais são distribuídas 
tanto na população A quanto na B. Tal variação de SM nessas rochas pode ser atribuída ao 
grau de alteração dos minerais óxidos de Fe-Ti, a granulação dos cristais, conteúdo de máficos 
(biotita e epidoto) e de opacos (magnetita e ilmenita). Petrograficamente o Trondhjemito Mogno 
apresenta magnetita intensamente martitizada e de granulação fina, ilmenita transformada para 
titanita, além de sulfetos (pirita) e óxidos de ferro (goetita). No Leucogranodiorito sódico 
observa-se que a magnetita está melhor preservada, apresenta granulação média a grossa, 
sendo o principal mineral óxido de Fe-Ti, com raras ocorrências de sulfetos. Já os Sanukitoides 
são constituídos por cristais bem desenvolvidos de pirita, com parcial ou total transformação 
para goetita, e cristais de magnetita martitizada. Estima-se dessa forma, que estas rochas 
cristalizaram em diferentes condições de fO2, acreditando-se que o Trondhjemito Mogno e 
Sanukitoides provavelmente formaram-se em condições de baixa fO2, mais redutoras, 
comparadas aos Leucogranodioritos sódicos, no qual possivelmente formaram-se em 
condições mais elevadas de fO2 , provavelmente, entre os tampões formados por Hematita-
Magnetita e Faialita-Magnetita-Quartzo, que correspondem à condições de elevada fO2 

determinados experimentalmente. Tais condições podem indicar importante participação da 
crosta continental na origem dos Leucogranodioritos sódicos (fonte e/ou importante 
assimilação) e em contrapartida participação mantélica na formação do Trondhjemito Mogno e 
dos Sanukitoides.  
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: PETROLOGIA MAGNÉTICA, ARQUEANO, CARAJÁS. 
 
 


	PETROLOGIA MAGNÉTICA E PETROGRAFIA DOS GRANITOIDES ARQUEANOS DE BANNACH (PA), PROVÍNCIA CARAJÁS
	Nascimento, A.C.1; Oliveira, D.C1; Machado, J.R.M.1
	1Universidade Federal do Pará; Pará
	PALAVRAS-CHAVE: PETROLOGIA MAGNÉTICA, ARQUEANO, CARAJÁS.



