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RESUMO: A Província Carajás (PC) está localizada na porção sudeste do Cráton Amazônico, e 
é subdividida em Domínio Rio Maria de idade mesoarqueana, a sul; e Domínio Carajás, de 
idade meso- a neoarqueana, a norte. A região de Ourilândia do Norte está situada na porção 
centro-oeste da PC, na fronteira entre os domínios Rio Maria e Carajás. Estudos recentes 
permitiram um avanço sobre o conhecimento da natureza e aspectos estruturais deste 
segmento de crosta, levando a individualização de várias unidades granitoides de idade 
mesoarqueana. Essas rochas são cortadas por corpos de granitoides com piroxênio e rochas 
associadas, alongados segundo o trend NE-SW ou E-W. Este resumo visa definir a 
classificação e as propriedades magnéticas dessas rochas com base em estudos petrográficos 
e de susceptibilidade magnética (SM). O estudo mineralógico e textural combinado com 
análises modais permitiu diferenciar quatro variedades de rochas, duas de granitoides com 
piroxênio e duas de rochas associadas. Assim temos: (i) clinopiroxênio monzogranito - CMzG; 
(ii) ortopiroxênio granodiorito/tonalito – OGrd/Tn; (iii) hornblenda monzogranito – HMzG; e (iv) 
quartzo gabro - QGb. As variedades de granitoides com piroxênio mostram coloração cinza 
escura, textura geral fanerítica equigranular média a grossa, leucocrática e apresentam 
quartzo, plagioclásio e microclínio, como minerais essenciais. O CMzG tem diopsídio e 
hornblenda ±biotita como fases varietais, enquanto no OGrd/Tn elas são representadas por 
diopsídio e biotita. Em ambas as variedades, apatita e opacos compõem os minerais 
acessórios primários, ao passo que sericita, epidoto, clorita ±biotita representam os acessórios 
secundários. As duas variedades de rochas associadas têm coloração cinza escuro, textura 
fanerítica equigranular média, leucocrática com quartzo, plagioclásio e microclínio 
representando sua mineralogia essencial. Na fácies HMzG a hornblenda e biotita compõem as 
fases varietais, enquanto as fases acessórias primárias são formadas por epidoto, titanita, 
opacos e apatita. As fases secundárias são formadas por clorita, epidoto, sericita e biotita. Por 
sua vez, as rochas de fácies QGb apresentam hornblenda e biotita como varietais, enquanto as 
fases acessórias primarias são formadas por opacos e as secundárias por sericita e epidoto. 
Os valores de susceptibilidade magnética obtidos nas rochas variam de 2,31x10-4 a 2,21x10-2 
(Sl), e os gráficos estatísticos de probabilidade permitiram diferenciar duas populações 
magnéticas, A e B. Esses valores mostram caráter bimodal com as maiores concentrações em 
-2,0 e -3,5 log (k). A população A é representada pelos granitoides de fácies HMzG e mostra os 
menores valores de SM, variando de 2,31x10-4 a 3,09x10-4 (Sl) e log (k) -3,63 a -3,50, enquanto 
os granitoides com fácies CMzG, OGrd/Tn e QtzGb representam a população B e concentram 
os maiores valores de magnéticos, variando de 3,16x10-3 a 2,21x10-2 (Sl) e log (k) -2,49 a -
1,65.  
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