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1. INTRODUÇÃO
A região da vila Cruzeiro do Sul está localizada na porção sul do Domínio Bacajá, sudeste da
Província Transamazonas (SANTOS et al., 2006). A maioria dos estudos geológicos realizados no Domínio
Bacajá se concentrou nas áreas de Novo Repartimento, Pacajá, Belmonte, Manelão, Belo Monte, Brasil
Novo e Medicilândia (JORGE JOÃO et al. 1987; OLIVEIRA et al., 1994, BAHIA et al. 2004; FARACO et
al. 2005, VASQUEZ, 2006, VASQUEZ et al., 2008, MACAMBIRA et al., 2009) e proporcionou o
reconhecimento dos limites das grandes unidades geológicas que foi exibido no Mapa Geológico do Estado
do Pará (VASQUEZ et al., 2008).
As informações geológicas da porção sudoeste e sul do Domínio Bacajás são mínimas. Nestas
porções, aflora o Complexo Cajazeiras, sendo considerado como o volume infracrustal mais evoluído e
exumado do domínio (VASQUEZ et al. 2008), sendo constituído por rochas metamórficas de alto grau com
composições tonalíticas e graníticas, milonitos de alto grau também estão presentes (RICCI, 2006). Além da
ausência de mapeamento geológico em escala de detalhe que permita a individualização de unidades
geológicas dentro do Complexo Cajazeiras, nenhum estudo que visa a caracterização deformacional e
microestrutural dos granitoides que afloram neste complexo foi realizado.
Trabalhos recentes de mapeamento geológico na Vila Cruzeiro do Sul, efetuados pelos alunos de
graduação da Faculdade de Geologia de Marabá referentes à disciplina de Estágio de Campo II, permitiram
identificar unidades geológicas dentro do Complexo Cajazeiras, porém é necessário refinar a caracterização
petrografica, bem como ampliar o nível de estudo sobre essas unidades.
A presente pesquisa direciona-se para o estudo microestrutural dos granitoides do Complexo
Cajazeiras aflorantes nas proximidades da Vila Cruzeiro do Sul, com os seguintes objetivos:
-Identificar e diferenciar as microestruturas deformacionais;
-Estabelecer a sequência de evolução deformacional com base nas estruturas;
-Determinar o comportamento reológico das rochas baseado nas microestruturas.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Estudos dirigidos com o objetivo de reforçar e amadurecer os conhecimentos sobre mecanismos de
deformação e descrição microestrutural também foram realizados, tendo como referências básicas os
seguintes livros: Blenkinsop (2000), Vernon (2004), Passchier & Trouw (2005), Trouw et al., (2010) e
Fossen (2012). O estudo microestrutural de quartzo e feldspato foi realizado utilizando o microscópio
petrográfico em luz transmitida.
As amostras e as lâminas estudadas foram oriundas de trabalhos de mapeamento geológico
efetuados pelos estudantes de graduação da Faculdade de Geologia durante a disciplina Estágio de Campo II
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(2014). Os relatórios dessas equipes, bem como seus anexos, foram consultados e os dados geológicos foram
filtrados direcionando para o objetivo do trabalho. O universo dos pontos descritos é de 131, ao passo que as
lâminas delgadas somam 48.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base no tipo de estrutura e no grau de deformação, as diferentes fácies dos granitoides do
Complexo Cajazeiras foram individualizadas em: 1) Granitóides com textura de fluxo magmático; 2)
Granitóides Protomilonitizados; 3) Granitóides Mesomilonitizados; 4) Granitóides Ultramilonitizados. O
estudo microestrutural revelou deformações ocasionadas pelo mecanismo geral de plasticidade
intracristalina, através de recuperação e recristalização. O Quadro 1 exibe as principais características
microestruturais do quartzo e dos feldspatos nos quatro grupos de rochas identificadas.
Quadro 1 – Principais características do quartzo e feldspatos nos litotipos microestruturais individualizados
neste trabalho.
Minerais
Quartzo
Feldspatos
Litotipo Microestrutural
Granitóides com
Fluxo Magmático

textura

de

Granitóides Protomilonitizados

Granitóides Milonitizados

Granitóides Ultramilonitizados

Apresenta-se comumente como
porfiroclastos (cerca de 1mm),
variando de subédricos a euédricos,
com extinção fortemente ondulante
e bandas de deformação.
Ocorre como porfiroclastos e
recristalizado
em
agregados.
Apresentam bandas de deformação
e subgrãos.

Ocorrem
comumente
como
recristalizados em agregados,
sendo constituídos por novos
grãos. Os contatos entre os novos
grãos no interior dos agregados são
irregulares e lobulares.
Ocorrem
unicamente
como
recristalizados em agregados, são
novos grãos formados através de
rotação de subgrãos, que por vezes
circundam
porfiroclastos
de
feldspatos,
caracterizando
a
estrutura manto-núcleo.

Os feldspatos desta unidade não
apresentam
microestruturas
deformacionais.

Ocorrem
comumente
como
porfiroclastos. Os porfiroclastos
são subédricos e euédrico, variando
entre 1mm a 10mm. Apresentam
formação de subgrãos através da
migração de limite de grão.
Ocorrem geralmente como clastos.
Apresentam kink bands e subgrãos
através de migração de limite de
grãos.

Ocorrem
comumente
como
porfiroclastos. Os porfiroclastos
são encontrados circundados por
uma matriz mais fina de novos
grãos,
textura
manto-núcleo.
Também foram encontrados novos
grãos de feldspatos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise microestrutural dos minerais de quartzo e feldspatos das unidades individualizadas da
área de estudo e pertencentes ao Complexo Cajazeiras permitiu constatar as seguintes observações:
1) A sequência de evolução deformacional é representada pelas seguintes microestruturas: a) extinção
ondulante; b) bandas de deformação, kink bands e subgrãos; c) Novos grãos e estrutura manto-núcleo.
2) Segundo Blenkinsop (2000), o mecanismo geral das microestruturas é a plasticidade intracristalina. Os
mecanismos específicos são: recuperação (bandas de deformação, kink bands e subgrãos) e recristalização
(Novos grãos e estrutura manto-núcleo).
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3) O mecanismo de plasticidade intracristalina ocorre em regime dúctil (Blenkinsop, 2000; Fossen, 2012),
portanto as zonas de cisalhamento ocorreram em regime dúctil.
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