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ABSTRACT Granitoids and gneisses occurring at Rio Maria, Mata Geral farm ar.d Ita
caiunas Siver region, south, of Pará State, undergone radiometric age determinations by
Rb/sr method© in conventional isochrons. Results obtained from samples os Rio Maria
and Mata Geral farm allowed improvement of 2,660 my Rb/Sr iscchron and i n i t i a l -r^~/
Sr36 r a t i o of 0.7009• This result i s close fren that fixed for granitoids and gneis
ses , host rocks of Serra do Inajá greenstone be l t , located somewhat south of that
region, wich displaied, in Rb/sr isochron, a radiometric a<je of 2,696 * 79 my with i_
n i t i a l Sr8'/Sr86 rat io of 0.701. Regarding Itacaitui3s River, samples were colected do
wnstreafn since Caldeirão l o c a l i t i e to Deas ma Acuda vater fa l l . Results obtained by ra
i i cnetr ic dating allowed preparation of Rb/Sr referential isochron of 2,480 ^ 40 my
and i n i t i a l S r ^ / s r 8 6 rat io of 0-7072. Rocks from Rio Maria, Mata. Geral farm and Ser
ra do Inajá, due low i n i t i a l rat ios , vere formed from mafic crost or superior mantle
reworking, while those from Itacaiur.as River, due high i n i t i a l rat io , result frcm ?t_
working a * high crustal l e v e l .

WTSbODUCSo As amostras tratadas no presente trabalho foram coletadas nas regiões
de Rio Maria, fazenda Mata Geral («strada de acesso ao garimpo Cumaru) e ao longo do
rio Itacaiunas-(Fig. 1 ) . Tratam-se de granitóides e gnaisses relacionados ao Complexo
Xingu, que foran datados pelo método Rb/sr em isócrona convencional. ?ara os granitói_
des dt- Rio Maria e fatenda Mata Geral foi confeccionada «na isócrona de referêr.cia Rt>/
Sr de 2.660 MA, com razão i n i c i a l Sr^ /Sr 3 6 de 0.7009- As rochas grar-íticas e 3nái£
sicas da região do Itacaiunas apresentaram isócrona de referência Rb/5r de 2.430 +, K
MA, =cm razão i n i c i a l Sr 8 7 /Sr 8 6 de C7072.

GEOLOGIA REGIONAL Segional.-iiir.te podem ser visualizadas na área unidades l i toestra
tígráficas con idades variando do Arqueano ao Proterczóico Médio e as aluviões íioloc^
nicas (Fig. 2 ) . Ao Arqueano pertenci.^ os terrenos granito-gnáissicos der.eminados £z
Complexo Xingu, e seqüências -/ulcaRO-sedimentares tipo Salobo, Grão Pará, Sapucaia,
Andorinhas e Tocandera (Hirata e t a l i i , 1982). 0 Complexo Xingu é constituído por vá
rias l i to log ias como mígrp.atitos, granitos, granodioritos, gnaisses ar-fiboliros entro
outros, pertencendo a esta unidade as amostras aqui tratadas. A seqüír.cia Sa'.oio se
gur.do Kirata e t a l i i (op. c i t . ) é constituída por rochas met-xnórficas de grau anfit£
l i t o na forni principalmente de x is tos ricos em £erro intercalados &-. gneisses e quarr
zitos (área Salobo 2A). As í.enâis seqüências arqueanas constiruem cir.rorões tipo gre
ens tone e são compostas genericamente por vwa parte ígnta ultranáfica-r.áfica-félcica e
outra Sbdimer.tar e lás t i ca e quínica.

Ao Proterozóico Inferior pertencem o Grupo Tocantins e a Formacii ?.io rres-o. 0
Gi'upo Tocantins cempõt—se de f i l i t o s , quartzicos, c lor i ta x i s tos , ser ie i ta :<istos, .i£
t a s s i l t i t o s , .netarcóseos, netagrauvacas, mármores e metargii itos, e a "orma^ao ?.io
Fresco de arenitos com níve is ccr.glomeráticos, s i l t i t o s e folhelhos cca níveis carto
nosos, folhelhos mangar.esíferoa, arcóseos e grauvacas. Was serras dos Cara.: is i Gra
daús esta formação é cortada pelos Granitos Tipo Serra dos Carajás cuja id*2s re.-ncr.?3
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*o Proterozóico Médio (1.700 HA). Ao Cenozóico (Holoceno) tea-se as aluviões na forrai
de cascalhes, areias e argilas restritas as calhas e planícies de inundação dos rios
çue drenam a área.

MÉTODO A metodologia de tratamento e análise ias amostras é aquela já descrita em
detalhe nos diversos relatórios internos da geocronologia e nos volumes do Projeto RA
"AKBSASIL (série Levantamento de Recursos Naturais).

PETBOGBAFIA As rochas ocorrente entre Rio Maria e fazenda Mata Geral são pratica
mente isotrópicas cem leves orientações e constituídas por toaalitos a granodioritos,
con restos (resíduos ou restitos) de anfibólio verde a verce-azulado e anfibolito. Às
vezes parece ocorrer encraves de aeta-ardesitos e metaultrabásicas. Apresentam textu
ra granular, hipidiomórfica a xenomõrfica e porfiroblástica, contendo quartzo, plagio
clásio, microclínio, hornblenda, clorita, apatite., sericita, zireão, albita, argilo
-ninerais e opacos. 0 quartzo mostra-se em cristais anédricos, recristalizados micro
fraturados, cem extinção ondulante e proporção variável. 0 álcali-feldspato é o micro
clínio per tá tico de neoformação, que substitui plagioclásio e contém inclusão de quart
zo e hornblenda, sendo variável em porcentagem na rocha. 0 plagioclásio é o principal
feldspato e exibe-se em cristais cen macia de albita e Albita-Carlsbad. Quando altera
do, esta se faz para serieita, clorita, epideto, argilo-minerais. Albitização é evi
denciada no plagioclásio. são comuns os cristais zonados com o núcleo mais alterado
que as bordas. A composição parece ser oligoclásio-andesina. A biotita ocorre em lame
las pleocróicas com tons verdes, às vezes bastante deformada (tiak bands) e fratura
da. Ocorrem inclusões de zireão cem halos pleocróicos, e altera-se para clorita. Em
alguns casos esta mica se formou às expensas da hornblenda. A hornblenda apresenta co
res variáveis de verde-amareladas, verde-azuladas, alterando para biotita e clorita
com inclusões de epidoto. Os principais acessórios são opacos, apatita, titanita, zir
cão e alanita.

Os granitóides descritos ao que tudo indica fazem parte de um grande batólitoqu-
pelo estudo de campo e petrográfico, parece ser resultado de anatexia de rochas máfi
cas (anfibolito) e intermediárias (r.eta-andesitos). Os cristais de anfibólio que se
distribuem nos granitóides apresentam as mesmas características daqueles dos anfiboli
tos. Eles, às vezes, se dispõem em agregados constituindo restitos, assim como é c£
mum a presença de anfibolitos imersos no granitóide.

As amostras do rio Itacaiunas são bastante foliadas (gnaisses), cataclásticas, às
vezes milonítitcas, apresentando canposiçao granitica e monzogranítica com hornblenda;
sao rochas granoblásticas, compostas de quartzo, microclínio, plagioclásio, epidoto,
clorita, biotita, serieita, opacos, zireão, apatita e titanita. 0 quartzo é anédrico,
con extinção ondulante e se apresenta ea mosaicos recristalizados, ou estirados para_
lelamente à foliação cataclástica formiusdo os ribbons. 0 plagioclásio está em cristais
•nédricos com geminação plissintetica u alterações para seriei ta, epidoto, carbonato e
clorita. Microclínio ocorre cem geminação em grade e cristais anédricos, às vezes en
globando cristais (restos) de plagioclásio. A rocha é cortada por veios de pis tacit a
com clorita. A clorita ocorre paralela à foliação e como alteração do plagioclásio.Em
parte derivou da alteração da hornblenda e biotita. A hornblenda mostra-se em cri£
tais não alterados. Os principais acessórios são opacos, zireão, apatita e titanita.
Estas rochas do rio Itacaiunas são prováveis migmatitos, provenientes de injeção de
rochas graniticas em gnaisses.

DISCUSSÃO COS RESULTADOS Os granitóides coletados na fazenda Mata Ceral e Rio Ma
ria que se assemelham muito quanto aos aspectes de campo e petrográficos, parecer,
constituir um batólito contíruo er.tre as duas regiões. Por outro lado, os grani tos e
cranito gnaisses do rio Itacaiunas foram afetados por intrusões grar.íticas ricas em
I, dando um aspecto de mienatito. Sstas rochas foram catadas pelo método Rb/sr e re
preser.tados em diagrama isocrônico de referência Rb/sr.

As amostras de Rio Maria e fazenda Mata Geral, alinharam-se segundo uma isócror.a
de referência Rb/Sr de 2.666 KA can razão inicial Sr87/sr86 de 0.7009 (Fig. 3). Esta
baixa razão inicial aliada aos trabalhos de campo mostram que estes granitóides Sonm
formados a pfJtir de fusão de rochas máfícas-intermediárias (anfibolitos e "me ca-aride.
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sitos") e/ou ultramáficas, provavelmente pertencentes a una seqüêr.cia tipo greenstone
bastante antiga, que, ao que parece, não são os mesmos greenstone belts que cons t i
tuem as serras do Inajá, Andorinhas, e t c Na Tabela I são mostrados os dados ar.alíti
COS.

Na região do greenstone bel t do Inajá, os granitôides e gnaisses do Complexo Xin
gu apresentaram isócrona de referência Eb/Sr de 2.696 +_ 79 MA e razão inicial Sr^7/
Sr86 de 3.701 (Cunha e t a l i i , 1981). A idade é siuito próxima daquela apresentada para
os granitóides da região de Rio Maria e fazenda Mata Geral. Ssta correlação pode tan
bén ser f e i t a através da litoestradLgrafia da região. ~

Por outro lado as rochas da região do r i o ttacaiunas apresentam isócrcsa de refe
receia ab/Sr de 2.480 XA e razão in ic ia l S r 3 7 / ^ 6 de 0.7072 (Fig. 4) . Estas rochas 1
presentam a l ta razão i n i c i a l , o que juntamente com os dados de campo, indica serera
produto de retrabalhamento de rochas mais antigas, que já possuíam longa vida crus
t a l . Na Tabela I I são mostrados os dados anal í t icos .

Os baixos valores do MSVD de 0,3550 (amostras de Rio Maria e fazenda Mata Gerai)
e de 0,3342 ( r io Itacaiuaas) atesta a cogeneticidade das l i tologias tratadas em cada
uma das isecronas (Figs. 3 e 4 ) .

CONCLUSÃO Con base nos dados de campo e geocronológicos, conclui-se que: a) A i i a
de isocrônic = de referência Rb/Sr de 2.660 +_40 MA cem razão in ic ia l Sr8 7/Sr3 6 d*
C.7OC9 é o .v j J l t ado de rochas fornadas a par t i r de fusão de seqüências maficas e in
temediár- r ,' mfibolitos e "meta-andesitos") e quiçá ultranáficas que faziam parts
de antig- .«aastones. Sstas rochas fariam parte de uma cresta inferior ou "manto",
b) A ids . • ;c crônica de referência Rb/sr para os grani tóides e gnaisses do Complexo
Xingu er r n > de greenstone bel t to Inaj á é semelhante àquela das rochas das regiões
do Rio '*: .1 e fazenda Mata Geral, c) A idade isocrônica de referência Hb/Sr para as
roch&s I<? ri i Itacaiunas, é de 2.430 MA cem razão in ic ia l Zr^/Sr^ de 0.7072, o que
aliada ?' - .ados de campo mostram que são rochas com longa vida crustal que foram re
trabaifc-v •_.-. d) Apesar de petrograficamente serem rochas r icas em feldspato X, os re
sultado «Lialíticos de Rt e Sr moscam que são Riais pobres em Sr e mais ricas em ?.s
do qut rochas das regiões de Rio Maria e fazenda Mata Geral.

l : /ss ível que tanto as rochas do r io Itacaiunas como aquelas ocorrentes entre
Rio Ma.', 5 e fazenda Mata. Geral, formem domínios li tológicos perfeitamente separáveis
do Corr.f» «xo Xingu. Neste caso, sugere-se que nos trabalhos ora en realização na re_
gião, s-ja estabelecida a extensão lacsra l tanto dos gnaissss e grani tos do Itacaixcas
cario de granitóides ocorrentes nas demais regiões aqui tratadas. No primeiro, taiLin
a 9UÍS8 :°e sugestão, a unidade deveria receber a denominação de Suíte Metar.órfica It_a
caiunas »\x mesmo Gnaisse Itacaiunas, enquanto que para o segundo caso, dependendo cfo
viamente i a l i to log ia predominante, a unidade poderia ser denominada de Tonalito ou
Quartzo Diorito Fazer/Ia Mata Geral.

Nos granitóides é comum a preser.ça de xer.ólitos de rochas maficas (anfibolitos),
intermediárias (meta-ar.desitos) e provavelmente ultramáfica; além disso os anfibólios
são semelhantes, tanco no melt granitóide como nas metamáficas, .-nostrando assim a ?re
sença de res t i t03 preservados. Estes granitóides contém restos de greenstones, porêr.,
ao que tudo indica não são os mesmos que constiruesi os greenstone belts do Ir.ajá, Cu
maru, .Vndorinhas, e t c . Ou seja, seriam greenstones mais antigos que estes.
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TABELA I
Pados analíticos Rb/sr para as rochas do Complexo Xingu nas regiões da fazenda Mata Gorai e Rio Maria

NÚMERO DE

LABORATÓRIO

6779

6778

6780

6781

6782

6783

6784

NfcBKO DE
CAMPO

EG.64-PU-53

EG.65-PB-54

BG.63-PB-52.

EG.66-PB-55

EG.67-PB-56

EG.2-PB-2.1A

EG.2-PB-2.1B

EG.2-PB-2.1C

EG.2-PB-2.1D

EC.2-PB-2.1F

FOLHA

SB.22-Z-C

SB.22-Z-C

SD.22-Z-C

SB.22-Z-C

SD.22-Z-C

SB.22-Z-C

SB.22-Z-C

SB.22-Z-C

SB.22-Z-C

LITOLOGIA

Grani t ó i d e

Quartzo
Monzonito

Grani tó ide

Grani t ó i d e

(i'anodioriu>

Tonalito
(atfibolito)

Tonalito

Rb
(ppm)

185.9

J48.6

191.2

155.2

91.9

87.9

88.4

Sr
(PPm)

386.9

381.2

340.2

504.4

527.4

570.7

615.7

- 8 7 /„ 86Rb /Sr

1.397

1.132

1.636

0.893

0.505

0.446

0.416

S r 8 7 / ^ 6

0.75586

0.74371

0.76424

0.73473

0.7205

0.71833

0.71672

IDADE
(MA)

2.517U23

2.3671.137

2.505+109

2.306+16?

2.139+284

2.072±312

1.957+336

REP.

1

1

1

2

2

2

OBS.: 1 - Amostras de Rio Maria

2 - Fazenda Mata Geral



TABELA II
Dados analíticos Kb/Sr das rochas gnaissóides (migmatitos) do rio Itacaiunas (região do salobo)

NÚMERO DE

LABORATÓRIO

6785

6785

6787

6788

6789

KOHERO DE
CAMPO

EG.58-PD-48.1B

EG.58-PB-48.1C

EG.59-PB-49B

EG.59-PB-49D

EG.59-PB-49F

FOLHA

5D.22-Y-C

SD.22-Y-C

SD.22-X-C

SD.22-X-C

SD.22-X-C

LITOLOGIA

Gnaisse

Gnaisse

Gnaisse

Gnaisse

Gnaisse

Rb
(PPm)

105.9

86.1

156.2

145.6

155.4

Sr
(PPm)

79.8

111

64.7

64.7

63

3.C32

2.263

7.163

6.666

7.326

„ 87, 86
Sr /Sr

0.84336

0.7890

0.96277

0.94635

0.97304

IDADE
(MA)

2.459 £ 77

2.567 £ 95

2.489 £ 72

2.504 £ 73

2.530 £ 74

REP.

3

3

3

3

3

OBS.: 3 - Sio Itacaiunas



Fi«.l-LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS
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ESBOÇO GEOLÓGICO
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FIG.3-DIAGRAMA ISOCRONICO Rb/Sr PARA OS GRANITOI-
DES DOS TERRENOS DA REGIÃO DO RIO MARIA E
FAZENDA MATA GERAL ( Sul do Pará).
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