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(. The Cumaru granodiorite occurs in the Serra dos Gradaús region, sou 
theastern part of the Metallogenic Province of Carajás. Pará. Rb-Sr ays' 
teaatics have been provided in whole rocks and minerals for samples of 
the Cuaaru granodiorite thus an age of 2643*53 Ha. with an initial iso-
toplc ratio of 0.70311+34 (MSWD»1.87) was obtained for whole rocks sam
ples. Taking in account that these rocks are not affected by me ta
mo rphisn and/or deformation, we consider the age of 2543+53 Ma as an em 
placement age corresponding to the crystallization of the body. Such an 
age confirms the existence of a late Archaean plutonic event in the Ser 
ra dos Gradaús area and the interpretation of the Cumaru granodiorite as 
a contemporaneous and cogenetic body of the Juruena type granites (Ca. 
2000 Ma old), as proposed previously, must be definitively abandoned. 
Therefore, Archaean ages for the greesntone belt sequence (Gradaús group ) 
as well as for the Xingu complex in this area are also confirmed, al
though by indirect evidence. The age obtained implies that the latter 
represents an Archaean metamorphic basement in the Serra dos Gradaús re_ 
gion rather than the reworking of the late archaean grani tics rocks du
ring the Transmazonian orogenic event. The initial isotopic ratio of 
0.7C311+34 is close to a mantel lie or low time of crustal residence sour 
ce material ratios at the end of Archaean times. Therefore, comparison 
with isotopic initial ratios of other granitic rocks which occur in the 
Rio Maria region identifies fcn evolution line with a Rb-Sr ratio of 
0.25 for a crustal source material that would have separated from man
tle about 2.8 Ga ago. 

The minerals separated from the Cumaru granodiorite give an age of 
2577+27 Ma with an initial isotopic ratio of 0.7035+8 (MSWD-O.U). This 
result implies that neither a Transamazonian event nor a thermal effect 
of the intrusion of Middle Proterozoic anorogenic granites was recorded 
by the Rb-Sr system of minerals, unlike the situation identified for 
the Archaean granodiorite in the Rio Maria region. 

AWJWMjito E COBTEXTO GZ0LÔCIC0 1610—I 

A região da Serra dos Gradaús, no sul do Estado do Pará, pertence à 
Província Mineral de Carajás e situa-se na porção sudeste do Cráton Ama 
zônico (Almeida et ai. 1974). Esta porção da Província Amazônia Central 
é constituída por um complexo basal indiferenciado composto de migmati-
tos, ortognaisses, granitóides, granulitos e anfibolltos (Complexo Xin
gu) e por terrenos granito-greenstone. Essas formações são parcialmente 
recobertas por rochas sedimentarei proterozóicas (Grupo Rio Fresco) e 
rochas vulcânicas (Grupo Uatumã), e cortadas por intrusões graniticas 
(Fig. la). Segundo Tassinari et ai. (1982) e Cordanl et ai. (1984), as 
rochas granito-gnálssicas do ComplexoXinaj forneceram dois grupos de ida 
de pelo método Rb-Sr em rocha total. Um primeiro conjunto de idades em 
torno de 2800 Ma, com razão isotópica inicial (87Sr/86Sr) de 0,702 foi 
interpretado como próximo à idade de formação dessas rochas. 0 segundo 
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conjunto em torno do 2000 No * com rexêo leotoplca Inicial (*7Sr/**Sr)l 
At 0,707 foi apresentado como produto d» retrabalhmmento do Ciclo Trens 
—lazônico. Os mesmos autores apresentaram também um conjunto d> dota
ções pelo método K-Ar em minerais de rochas do Complexo Xinga, quo lnci 
dl ram no intervalo antr* 1700 Ma * 2200 Na, além da dois resultados mais 
antigos (240O Ma e 3200 Ma), que indicaria* a existência de núcleos 
que resistira* ao retrabalhamento transamazõnlco. Machado et ai. (19*8) 
utilizando o método U-Pb ea zireões de aetadlorlto lntrusivo em migmetl 
tos do Complexo Xingu da região de Carajás obtiveram uma idade de 28S1+ 
4 Na. ~ 

Os greematome malta- foram agrupados sob a denominação de Supergrupo 
Andorinhas (DOCEGEO 1987, 1988), e ocorrem nas regiões de Gradaús, Se
ringa, Rio Maria e Sapucaia, vários grani tc-ides são intrusivos nesses 
grmemmtome emite, estabelecendo idades mínimas para essas seqüências 
tais como o Granodiorito Rio Maria (Dall'Agnol et ai. 1986), que forne
ceu uma idade Rb-Sr de 2660+40 Na (Montalvão et ai. 1984) e 2564*68 Na 
(Gastai et ai. 1987) e o Trondhjeaito Mogno (DOCEGEO 1988), cuja" idade 
Rb-Sr é 2680+60 Ma (Montalvão et ai. 1988). 

As rochas sedimentares proterosóicas do Grupo Rio Fresco fonmm sin-
clinais coa eixos orientados E-H, e são cortadas por granitos mais jo
vens, do tipo Serra dos Gradaús, Jamon ou Musa fornecendo idades entre 
1885 e 1600 Na, que representam um importante evento de magmatismo ano-
rogênico que caracteriza o Proterosóieo Médio em toda a Província Amazô 
nia Central (Cordani et ai. 1984, Dall'Agnol et ai. 1984, Virth et alT 
1986, Gastai et ai. 1987, Gonçales et ai. 1988, Lafon et ai. 1988, Ma
chado et ai. 1968). Como o pacote sedimentar não apresenta evidências de 
ter sofrido um metamorfismo regional, é interpretado como mais jovem 
que o Ciclo Transamazônico ( 2000 Ma) e mais antigo que os granitos men 
clanados. 

Na região da Serra dos Gradaús, o empilhamento litoestratigráfico 
(Macambira et ai. 1986) começa com o Complexo Xingu, onde predominam or 
tognaisses (tor.alí ticos, tromíhjemíticos e granodloríticos), migmatitos 
e rochas graniticas (Fig. lb). 

0 Grupo Gradaús constitui uma seqüência vulcano-sedimentar (greens
tone belt) eetamorfisada na fácies xisto-verde, cuja porção inferior é 
composta predominantemente por rochas máficas a félaicas de origem vul
cânica e hipoabissal, com metassedimentos subordinados. A parte supe
rior é caracterizada pela presença de rochas metassedimentares elásti
cas e químicas com metatufos subordinados. 

0 Granodiorito Cumaru é lntrusivo nas rochas do Grupo Gradaús. Ele 
foi correlacionado por Va. et ai. (1982) e Vale 8 Pereira (1983) ao 
Grani to Juruena, que ocorre cerca de 300 km a oeste da região do Ga
rimpo do Cumaru. Santos 8 Reis Neto (1982), admitindo a cogeneticida-
de entre as rochas granitóides do setor centro-sul do Cráton Amazônico, 
elaboraram uma lsócrona Rb-Sr de referência, a partir de um conjunto de 
amostras provenientes do Granodiorito Parauarí, do Granodiorito Jaman-
xln e do Grani to Juruena, que forneceu idade de 1974 Ha. Macambira et 
ai. (1986) questionaram essa correlação com base em critérios geomorfo-
lóglcos e estratigráficos e propuseram uma idade arqueana para o Grano
diorito Cumaru, o fato de estar cortando um gjrmawtamw g«lt penaite com 
pará-lo ao Granodiorito Rio Maria, o que será discutido mais adiante. 

A Suíte Intrusive Guara-Pará está representada por perldotltos e du 
nitos serpentinlzados além de gabros e dlabásios hldrotermalmente alte
rados. 



Uma eeqoêncla sedimentar psamitlce (Formação Igarapé Azul) consti
tui a base ao Grupo Rio Fresco, o qual recobre discordantemente as uni 
dadee já descritas. 0 topo dessa seqüência é coaposto por argilltos « 
folhelhos carbonosos coa quartzo arenitos e slltltos subordinates (For-
aação Rio Haja). 

O granito Serra dos Gradaús é Intruslvo no Grupo Rio Fresco, chegan 
do a desenvolver auréola de metamorfismo de contato composta por horn-
fels. Trata-se de ua batóllto de forma grosseiramente circular, bea des 
taeado eu imagens de radar e fotografias aéreas, cuja composição varia 
de monzogranitlca a slenogranitlca e para o qual, ainda não estão dis
poníveis datações radiometric»». 

Diques de diabásio e olivine dlabáslo, com poucos metros de largu
ra cortam as demais unidades indistintamente e são considerados de ida 
de Jurássica. 

Apesar do fato de todas as unidades lltológicas da região da Serra 
dos Gradaús serem correlacionadas a unidades equivalentes e melhor estu 
dadas em outras áreas da porção sudeste da Província Amazônia Central, 
atualmente não se tea dados geocronológicos sobre essas unidades. 0 ob
jetivo deste trabalho é apresentar a idade Rb-Sr es. rocha total e mine 
rsis de granodiorito Cumaru para confrontá-lo aos outros granitoldes da 
Província Amazônia Central, tidos como de mesma Idade, bea como estabe
lecer um limite superior para idade ds seqüência vulcano-sedlmentar do 
Grupo Gradaús. 

0 Granodiorito Cumaru está representado por pelo menos três corpos 
aproximadamente circulares, com l a 2 km de diâmetros, aflorando nas 
áreas de ocorrência do Grupo Gradaús t que são parcialmente recobertos 
pelas rochas do Grupo Rio Fresco. Localmente zonss de cisslhamento com 
espessuras decimétricas cortam o Granodiorito Cumaru, algumas delas ai 
neralizadas a ouro. 0 Granodiorito Cumaru exibe textura equi a inequi-
granular hipidiomórfica, localmente porfirítica, e não apresente orien
tação de seus minerais, exceto nas zonas de cisalhamento. t composto 
por plagioclásio zoneado (38 a 52») cuja composição varia entre oligo-
clásio e andesina, quartzo (20 a 30K), microcllna (8 a 15*), hornblende 
(2 a 18») e biotita (10*), (Flg. 2 ) . Como produto de alteração hldroter 
mal, aparecem clorita, epídoto, serielta e actlnolita. Os minersls aces 
sérios são titanita, apatita. zireão e opacos. 

TÍCmCAS IIPaiRsmTAIS 

As amostras foram analisadas no Laboratório de Geologia Isotópica 
da UFPA. Os teores preliminares de Rb e Sr foram obtidos por flúores 
cência de ralos-x. As frações minerais analisadas foram concentradas cem 
auxilio de separador magnético Frantz e chapa vibratória e purificadas 
sob s lupa binocular. Os teores de Rb e Sr, obtidos por diluição lsotó-
plca (traçador misto 8 7 R b - 8 4 S r ) , bem como a composição lsotóplca do Sr 
foram determinadas através do espectrômetro de massa VG Isoasss 54E com 
mono coletor. Os erros experimentais médios das rszões medidas variam 
entre 0,5* e 0,7* para a razão 87Rb/8*Sr e entre 0,005* e 0,04* para a 
razão 8 7Sr/ B 6Sr. Os cálculos de regressão tiveram como base a teoria 
de York (1966 e 1969) e o algoritmo de Williamson (1968). A ^ constante 
de desintegração do *7Rb, utilizada para o cálculo da Idade é de 1,42 x 
10" 1 1 anos'1 (Stelger 6 Jager 1977). Os resultados são apresentados com 
um desvio padrão de um sigma. 
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Foras analisadas sals amostras de rocha total do Granodlorlto Ciai 
ru. provenientes do garimpo Cumaru, conforme o aspa de local 1 sacio (Flg. 
lb). Essas aaostras fora* coletadas ca matacões (boulders), já que a 
rocha te alta encontra-se bastante lnteaperizada. 

Os resultados analíticos estão apresentados na tabela 1. As aaos
tras definira* ua intervalo dos teores ca Rb relativamente redusldo (en 
tre 76 e U ppa) enquanto as variações de Sr são aais iaportantes (en
tre 4SS e 635 ppa). Todavia, as variações da razão Rb/Sr ficaraa redus^ 
das ea acordo coa a homogeneidade petrográfica do granodlorlto. 

ao diagrama lsocrônico (Fig. 3a), as seis amostras de rocha total 
definiram uma reta isócrona fornecendo uma idade de 2S43+S3 Na com ra
ção isotópica inicial (*7Sr/**Sr)i de 0,70311*34. 0 valor relativamen
te baixo da R5WD (1,67) e os demais critérloa geológicos permitem coruU 
derar a idade obtida como geologicamente significativa. 0 valor eleva
do de erro sobre s idade é devido à reduzida variaçã- •-.•• razão Rb/Srdas 
amostras analisadas. 

Ruma segunda etapa, foram separadas 3 frações de minerais (feldspa-
to+quartzo. anfibólio e biotita) de uma amostra total do granodlorlto 
Cumaru. Os resultados analíticos estão apresentados na tabela 1. O con
junto de pontos experimentais, coa a inclusão da rocha total forneceu 
uma idade de 2692+72 Na e razão isotópica inicial de 0,70208*28cos NSHD 
de 14,71. 0 valor elevado de HSWD é causado pelo desalinhamento do anfi_ 
bólio na isócrona, o qual apresenta freqüentemente transformação par
cial ea biotita, o que pode ter provocado uma reabertura do sistema Rb-
Sr. Excluindo-se o anfibólio no cálculo da isócrona, foram obtidas uma 
idade de 2577*27 Na e uma razão Isotópica inicial de 0,70235*8 com HSWD 
de O,11 (Flg. 3b). Quando juntam-se num mesmo diagrama lsocrônico os da 
dos obtidos ea rocha total e ea minerais, os 10 pontos experimentais de
finem uma idade de 2687*33 Ha com uma razão isotópica de 0,70215*18 e 
NSW) de 6,44. Quando elimina-se a fração de biotita do conjunto de pon
tos experimentais, os outros nove pontos fornecem uma idade de 2700*34 
Na com razão isotópica inicial de 0,70209+18 Ha e HSWD de 5,94 enquanto 
que a fração de biotita fornece uma idade aparente (RI«0.705) de 2565+, 
39 Na. Esses resultados sugerem uma idade aais antiga para o granodlo
rlto Cumaru, mas o alto valor da HSWD não permite considerá-los como 
confiáveis e preferimos admitir a idade de 2543 Ha como sendo a mala 
significativa para o Granodlorlto Cumaru. 

ejXaYBjBjsjN) K vaammmaaiya^Baia 

A idade de 2543+53 Ha obtida pars as seis aaostras de rocha total 
do Granodlorlto Cumaru, considerando o fato de que essas amostras não 
apresentam sinais de metamorflsao e/ou deformação, pode ser interpreta 
da como a idade de cristalização desse corpo. Essa idade do Granodlorl
to Cumaru confirma a interpretação de Hacamblra et ai. (1966) de que a 
intrusão deste corpo se deu no finsl do Arqueano e descsrts definitiva 
mente a possibilidade de considerar eate corpo como uma manifestação do 
magmatismo que produziu os granitos tipo Juruena como foi proposto no 
passado. Tal resultado vem também confirmar a idade arqueana do Grupo 
Cradaús, lntrudldo pelo Granodlorlto Cumaru. A ausência de metemorfis-
mo e deformação afetando o Granodlorlto Cumaru Implica que o evento ter 
mo-tectônlco que deformou essss seqüência» vulcano-sedimentsres deve 
também ter acontecido no Arqueano. 

Através da forma aflorante do granodlorlto, infere-se o caráter in-
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trualvo «o aeaao no •into gnàlasico-aigastitlco (Coaplexo Xingu). 
•••ora aio tenha alee obsirvsdu no contato direto entre issss giiiiti 
devido ao alto grau do alteração lnttnpirlca «as rocha» na região de 
contato. lato concorda coa a Idade areueana das rocha» constituintes do 
Coaplexo Xingu nesta região, já coaprovade coa dados radleaétricos na 
região da Serra dos Carajás. Portento, devido á Idade obtida para o Gra 
nodiorlto Cuaaru. a interpretação do Coaplexo Xingu coao produto de re-
trabalhanento d» granitóidea aroueanos (OOCECEO. 1 9 M ) . que teria ocor
rido ea torno de 2000 Na (Hutm et ai. 1989) • dificllaente aplicável pe 
ra a região da Serra dos Cradaás. O resultado de 2S77«27 Ha. obtido cã 
ainerals separados do grsnodiorito Cuaaru. nostra oue~o sisteaa Rb-Sr 
não foi reaberto a nível doa ainerais após a cristalização do corpo, e 
confimaa os resultados obtidos ea rochas totais. 

na região de Rio Maria, tea-se atualaente ua núaero importante de 
dados geocronológicos sobre os granitoldes arqueanos associados aos 
greeaattones. 0 grsnodiorito Cuaaru apresenta idade e razão isotópica 
inicial coaparáveis àquelas obtidas por Montaivão et ai. (1984, 1968) . 
Gastai et ai. (1987) e Macaabira et ai. (1988) para esses granitoldes , 
e ea particular para o Grsnodiorito Rio Maria. Esses dados associados 
às similaridades petrogràficas dos dois corpos levaa a considerar a pos 
sibilidade de o Granodiorito Cuaaru e o Granodiorito Rio Maria serea ma 
nifestações de ua aesao evento aagaàtico que se deu no final do Arquea 
no. Entretanto, c Granodiorito Rio Maria encontra-se deforaado e afeta
do por aetaaorfisao de baixo grau. A possibilidade do Granodiorito Rio 
Maria ser aais antigo e da idade Rb-Sr corresponder a una idade de ae
taaorfisao não pode ser descartada (Gastai et ai. 1987, Macaabira et 
ai. (1988). Mo caso do Granodiorito Cuaaru, esse raciocínio dificllaen
te poderia ser splicado, devido ao fato desse corpo apresentar-se isen 
to de deforaação « coa as suas texturas aagaáticas priaitivas perfei te
nente preservadas. Isto implica que a região da Serra dos Gradaús t, ea 
particular o Granodiorito Cuaaru, não teria sofrido o evento termo-tec-
tônico reconhecido das rochas da região de Rio Maria ou que a lntensida 
de do aesao teria sido bea aenor naquela área. 

De qualquer uodo é necessário destacar as liaitações das interpreta 
ções aciaa propostas, devido â utilização unicaaente da aetodologla Rb-
Sr. Estudos U-Pb ea zireões para aabos os corpos estão ea andamento, 
visando concluir sobre o significado das idades Rb-Sr dos sesaos. 

Ao contrário das idades ea rochas totais, coapsráveis para os gra
ni toldes ds Região de Rio Maria e o Granodiorito Cuaaru, os resultados 
ea ainerals são totalaente diferentes. Macaabira et ai. (1988) apresen
taram para o Grsnodiorito Rio Maria una Idade Rb-Sr ea ainerais de 
1798>16 Ma e uaa idade K-Ar em blotltas de 19S8>54 Ma. Os mesmos inter
pretaram essas idades coao o resultado da abertura dos sistemas K-Ar e 
Rb-Sr em respostss s um evento termo-tectônico em torno de 1600-2000MS. 
Entretanto, Macaabira et ai. (1990) não descartara» a possibilidade de 
que essas Idades correspondamsum efeito térmico ligado ás numerosas 
intrusões granitiens do Proterozóico Médio que ocorrem na região. No ca 
so do Granodiorito Cumaru, os minerais não mostraram uma reabertura do 
sistema Rb-Sr spós s cristalização do ;orpo o que implica que eles cer 
temente não sofreram o evento térmico dos granitos snorogênlcos nas ter-
ao-tectônlco do Ciclo Transamazônlco. 0 fato do Granodiorito Cumaru não 
ser deformsdo nem «etamorflsado e não spresentsr reabertura do sistema 
Rb-Sr dos minerais, enquanto que o Granodiorito Rio Maria apresenta de 
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turmmiim a a*taa)orfiaae a t w «a slsteaaaaa-at a E-Ar ana a&aerala ran» 
aartea aa ten» 4» 2000 Ra angers • exlatencla da ua mtato astana»fl 
—-deformaclonal da ***** twaaaamwâniea 0» região de Eie Maria. Porca? 
M M obaervação ainda nio é cencluelva pola aía há ocorrâncla conhecida 

4» grani to anerogênleo aaa proalaidants a» fcranedierlte Caaaru (o corpo 
aala proxlao é o Cranite Sarra «as Cradaus aflorando a aala a» 10 Ma do 
Crattoslorlto Cuaaru). 

A razão ieotoplca Inicial ( S r / $r)i «a 0.70311*34 é próxima do 
valor esperado para a aanto no final a» Araueano (cerca ao 2500 Na). 
(Fig. 4 ) . Isto indica «na origan a partir ao aatorial aantólico o» o* 
carta realdêncla crvatal. Entretanto, quando ao coloca cata razão leotó 
pica^ inicial nua diagrama a» evolução ao Sr ca função ao teapo ana» sãõ 
taaeéa colocados oa pentoa representativos das outros granitoid»* ar» 
aucanos da região d» Rio Raria, observe-se ua auacnto da rocio isotópi
ca inicial ca função do tcapo a partir de uao fonte apresentando una ra 
são Rb-Sr média de aproximadamente 0.2S. A interseção dessa reta coa as 
linhas de evolução do Sr do aanto define una idade ea torno de 2,75-
2.1 Ca. Esse coaportaaento sugere que os granitóides arqueanos deriva» 
de uao fonte crustol coaua tendo evoluído a partir do aanto coa uao ra
ção Rb-Sr de cerca de 0,25 e que teria sido separada do aesao ea torno 
de 2.S Co. 

Os resultados Rb-Sr de 2543*53 Ma obtido ea rocha total nos permi
tiu confirmar a idade arqueana do Granodiorito Cuaaru descartando defi
nitivamente as correlações estabelecidas anteriormente coa os granitos 
tipo Juruena. Como conseqüência, demonstra-se a idade tanota arqueana 
para o Grupo Gradaús e as rochas do Complexo Xingu na região da Serra 
dos Gradaús. 

O resultado Rb-Sr de 2577*27 Ha obtido eo minerais mostra que a in
fluência de ua evento terao-tectônico transamaxônico e/ou de ua efeito 
téraico do intenso aagmatlsao do Proteroxóico Medio não foi registrado 
no Granodiorito Cumaru. 

Enfia, a evolução das razões isotópicos iniciais do Sr sugere para 
os granitóides arqueanos do sul do Pará, uma derivação a partir de uaa 
fonte crustal coa razão Rb-Sr média de 0,25, separada do aanto em torno 
de 2,8 Ga. 
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Schuckmann pelas análises por fluorescência de ralos-x, ao Prof. José 
Francisco Ramos pelo apoio no campo e a Jozull Gurjío, Cleida Freitas 
e Adalberto da Cruz Lima pela datilografia e ilustrações, respectivamen 
te. "" 

•ilafalIA» alMJOGaÁriCAS 

ALMEIDA, F.F.M. 1974. Sistema tectônico do Cráton de Guaporé. In: CONG. 
BRAS. GEOL., 28, Porto Alegre, 1974. Anais... Porto Alegre, SBC. v. 
4, p. 9-17. 

CORDANI, U.G.; TASSINARI, C.C.G.; KAWASHITA, K. 1984. A Serra dos Cara
jás como região limítrofe entre províncias tectonics». Ciências da 
Terra, 9: 6-11, 

2994 



NJBJ. VJ..Z M m . N.A.S.; SOBUBI. T. U M . 
*•»*€*• • n t o t e d* «liasmua t n t M •» aa*ieer 
cea da IBIITI te Oriental. Estado «a Pará « v a -

» Bsa*Ma*anBBb « A A A áãs&**«eh aãsaaMMM^ BHMHT I ^ ^ M _ 

• RWBB̂ BBMN»,, i H 4 » W W I I * » . HBMNii M B * * H 1 I « I » 
59-74. 

MLL'MMOL. *.; VIEIRA. E.A.P.; SÃ. C.A.S.; NEBCIROS. M.; CASTAL. N. C. 
P.; TEZETIRA. H.P. IMS. Estado atual «o cWhtciwiU sabre recbas 
graniticas da porção awl «a Manama Oriental. Brv. Bras. Geoe. 1» 
(1): 11-». 

DOCECSO. 1M7. Utheectratigraahlc review or th* Carajás district ana 
southern Pará - Brasil. In: Final Meeting of project IGCP-204. Cara
jás. lt«7. Extended abstract... Carajás. IUGC-UMESCO. p. 11-1». 

DOCECEO. 1M0. Mcvlsão lltoestratlgráflce «a Província Mineral de Cara 
Jas. In: COMB. BMAS. CEOL.. 35, Província Mineral de Carajás, li tees 
tratlgreXie e principais depósitos «inereis. Belêa. 19M. Anexe das 
Anais... Belêa, S K . p. 11-S«. 

CASTAL. M.C.P.; HACAMBIRA. N.J.B.; NEREIROS, H.; DAU'ACMOL. *. 1M7. 
Idades e Geoeuinica Isetópiea Rb/Sr ao Grani to Musa e «o Cranediori 
te Rio Maria. Aaaxônia Central. Geeelilalea Brasiliensls, 1(2): 247^ 
2S». 

GONÇALEZ. M.G.B.; DALL'ACMOL. B.; AMCEUM. E.P.V.; HACAMBIRA, M. J. B. 
OELtA SENTA. N. 1MB. Ceoletia so Maciço Anoreaênlco Cigano. Vale ao 
Rio Pareuapebas-PA. In: COMS. MAS. CEOL.. 3%. Relêa. 1MB. Anais... 
Belêa, SEC. v. 3. p. 1132-1146. 

HUH*. S.R.B.; SANTOS. A.i.S.; AMARAL. 4.F.; LEDSHAN, E.J.; GOUVCA. J. 
L.; MARTINS. L.P.B.; MONTALVÃO, R.M.C.; COSTA. V.C. IMS. Terreno 
"granito-greenstone" da região de Rio Maria, sul do Pará. In: CONC. 
MAS. GEOL.. 34. Relêa. IMS. Anais... Belêa. SBC. v. 3 p. 1438-
1452. 

LAFOM. J.M.; HACAMBIRA, N.J.B.; SCNELLEM. T.; GARCIA. R. 1MB. Estude 
Geocronológico Rb/Sr do aaciço grani tico da Serra da Seringa e do 
granulito do Flua, Pa. Conv. FADESP/CPRMJ-Beléa. relatório final. 23 
P-

MACAHBIRA, J.B.; KOTSCHOUBEY, B.; SANTOS. H.D.; MOURA. C.A.V.; RAMOS.J. 
F.F. 1M6. Estratigrafi» e Mineral 1 seções priaárias de ouro da aba 
sul do sinelinório de Cradaús-Sul do Fará. In: CONS. BRAS. CEOL.,34, 
Goiânia, 1M6. Anais... Goiânia, SBC. v. 5, p. 1956-19*4. 

HACAMBIRA, M.J.B.; LANCELOT, J.R.; LAFON, J.R. 1990. Evolution des gra
ni toldes préeasbriens de la region de Rio Maria (Sud Ouest Aaazonle. 
Brésil) d'apres des données U-Pb, Rb-Sr et K-Ar. In: Reun. Sei. Ter-
re, 13, Grenoble. França, 1990. Resumo M83. 

HACAMBIRA, M.J.B.; PEREIRA, E.D.; KAVASKITA, K.; MEDEIROS, H. 199S.Con 
tribuição à história tectono-termal da região da Serra das Andori
nhas (SE do Pará) coa base ca dados geocronológicos. In: CONG. BRAS. 
GEOL. 35, Belie, 1988. Anais... Belém, SBC. v. 3, p. 14&8-1477. 

MACHADO, N.; LINDENHAYER, D.; LINDENMAYER, Z. 1988. Geocronologia U-Pb 
da Província Metalogenética de Carajás, Pará: Resultados Prelimina
res. In: CONG. LATINOAMER. GEOL. 7, Belém. 1988. Anais... Beléa.SBC, 
p. 339-347. 

MONTALVÃO, R.M.G.; TASSINARI, C.C.G.; BEZERRA, P.E.L.; PRADO, P. 1984. 
Geocronologia dos granltóides e gneisses das regiões de Rio Maria, 
Fazenda Mata Geral e Rio Itacaíunas, Sul do Pará (Distrito Carajás-
Cumaru). In; CONG. BRAS. GEOL. -3. Rio de Janeiro, 1964. Anais...Rio 
de Janeiro, SBG, v. 6, p. 2757-2766. 

MONTALVÃO. R.M.G.; TASSIKARI. C.C.C.; TEIXEIRA, V.; VASnONI, A.V.1988, 

2*36 



Caracteriza**» geacranelãglca Ba/Sr «as tarrenea granaataritlcaa e* 
trunamjeaitices «a região a* «Io Narla - Sal «a Serra aaa G*aaaúa. 
Ia: COBC. BRAS. GEOL. 35. Balia. 1999. Anale... Beláa. SBC. v. 3. a. 
1479-1497. 

SARTOS. J.0.5. a WIS BETO. J.R. 1992. Alguaas laases a» racha* graniu 
caa «• Crátan Aaasênico. In: CMC. MAS. GCOL.. 34, Salvador. 1992. 
Anais... Salvador. SK. v. l. a. 339-349. 

STEICER, R.H. A JAGER. E. 1977. Subcanalaalon an geoehrenelogy: c a m a 
tian an the usa ad decay eanstants in geo - an* caaaocnronology. tar 
th. Planet. Sei. Latt. 3a: 3S9-392. 

STRECKEISEM. A. 197a. Ta aach plutanie rack its proper nana. Earth Sei. 
Rev.. 12: 1-33. 

TASSIMM. C.C.C.; MIRATA. W.R.; RAMASMITA. E. 19a?. Geological evolu-
tian af th» Serra aaa Carajás, Pará. Brasil. Bev. Bras. C m . , 13 
(1/31: 2*3-297. 

VALE. A.C.: J09CE JOÃO. X. da S-; LEAL. J.W.L.; BEVES. A.P. 1993. Oura 
aaa Gradaús - Geologia a gariepagea. In: SIR*. 6EOL. ARAZ., 1. Be-
láa. 1992. Anais... Bela». SBC. v. 2. a. UC-13S. 

VALE. A.C. A PEREIRA. E.R. 1993. Gariapos a* aura da ragiãa ao Cuneru-
Pa. In: SCMMALTZ. V.H. • GUIMARÃES. C. - Gariapos ao Brasil. S, Bra
silia. Dam, p. 197-23». 

WILLIARSOH. J. N. 19M. Least- squares fitting of a straight line. Can. 
Jour. Phys.. 49: 1945-1947. 

WIRTH. E.R.; CI99S. A.K.; OLSZEWSKI JR.. W.J. 1999. U-Pb agas of sir-
eons fro» the Grão Pará group and Serra doe Carajás granite, Pará. 
Brazil. Rev. Bras. Geoc.. 19: 95-200. 

VOBK. D. 19M. Least-seuares fitting of a straight line. Can. Jour.Pnys., 
44: 1079-99. 

TORE, D. 1999. Least-sauares fitting of a straight line with correlated 
erros. Earth Planet. Sci. Lett. S: 320-324. 





«r»«rti •• m i n i o-»-* cann n f M i smcoicisc* H»T«. 

• O r n p n i m «• C u m » ( > H < 

O MMtM * • • • • • 4» C>IM**— KiM« 



.726 

.7225 

.72 

.717» 

71» 

.712» 

.71 

7075 

.705 

078r/868r 
i i • i i • i i i 

GRANODIORITO CUMARU (RT) 
I4ad«* 2543153 «ta 
R i * oTosntooooM 
*SWD«I.»7 JML 7. 

.7025 

MX. • 
VS / 3» \ 

0 
JML6 JML 5 

JUL 4 A 

0 OS 15 .2 .25 .3 .35 4 45 .5 55 6 
87Rb/86Sr 

3&-
87Sr/86Sr 

3 

25 

6RAN0DI0RIT0 CUMARU (MINERAIS) 
ld«4«*2S77±27Mc 
R.I s 070235*00000» 
MSWD«O.M 

WOTITA 

1.5 

0 5 10 15 20 2» SO 35 40 46 50 55 »0 »5 
87Rb/86Sr 

Flfwrg S : Ol««f«"« iMcriMco t r t r /Mf r «• «Tftt/MSr ff •» amort *•• * 
MMtfitrl» Camera* A. ftocMt i*t«i*i -t . MiMrttt. 

2939 



710 

2900 2900 2700 MOO 2900 2400 2500 2200 2100 

Figuro 4 - Diogro»o do ovolofto de roí6o 67Sr/86Sr no toapo goológico. 
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