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ABSTRACT

( J - o r systematic have beer, applied on rocks from the Sao
Felix do Xingu region, in the southeastern part of the State of
Pará. An age of 2716 ± 34 Ma with IR of 0.70292 ± 0.0003© <MSUD =
i.54) and an aç of 2677 ± 50 Ma with IR of 0.70Í6Í ± 0.00022
(MSWD = 5.2i) nsd been obtained for a granitic body and a
t ;n?:1 i t i c body respectively, both of them associated to the
areer.scones belts that occure in this area. Gneisses from the
Xingu complex gave an age of 2574 ± 57 Ma with an IR of 0.70416 ±
C.00054 (MSUD = 5.C6). An age of 1653 ± 14 Ha with IR of 0.70S23
± 0.02361 (MSWD = i.7i> had been obtained for the Velho Guilherme
granite that crosscut the granite-greenstones terrains. Such
geoc'ironolog i cal data show the existence of a magnetic event
between 2.72 Ga and 2.68 Ga and permit us to conclude on the
arch»'an age of the greens ones terrainsTjIherefore, the latter
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late arc^issan t her «so -t ercton. i c event is also established at 2.57
Ga. On the other hand, no geochronological evidences for a
Transamazonian event have been found. The minimum age of 1.65 Ga
for t he-' VEiho uu i lhe. ...c irrtiiilt- show that th;^ bedy bclcrg to <:̂ ç
largely widespread orogenic magmatism dated between 1.88 and 1.6
Ga. The existence of a 1.4 Ga old magmatic event in this area, as
•t had been previously proposed, must be abarjoned.

INTRODJCSO

Este trabalho está baseado em parte das informações ob-
tidas pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
através da Superintendência Regional de Belém - SUREG-BE, quando
da execução do mapeamento geológico da Folha São Felix do Xingu
(SB.22-Y-B), o qual é parte integrante do Projeto Especial Mapas
de Recursos Minerais, ue solos e de vegeta&âu para a ü. .::. to ?•-
grama Grande Carajás - Subprojeto Recursos Minerais, que a CPRM
executa em convênio com o Departamento Nacional da Produção Mine-
ral - DNPM. A Folha de São Félix do Xingu abrange uma área de
cerca de 18300 Km2, delimitada pelos paralelos 6°00" e 7°00' de
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latitude Sul e pelos meridianos 5i°00' e 52°30r de longitude WGr
(Fig.i). A região abrange porções dos municípios de Parauapebas,
Qurilândia do Norte, Tucumã e São Félix do Xingu. Os trabalhos na
Fclha São Félix do Xingu desenvolveram-se no período de 1986 a
1991 e constaram do napeame te geológico na escala 1:25090. Pa-
ralelamente, executaram-se trabalhos de prospecção geoquímica re-
gional e levantamentos geofísicos (aéreos e terrestres).

Tratando-se de uma área onde os dados geocronológicos dispo-
níveis se resumiam a apenas uma datação, a CPRM/SUREG-BE firmou
convênio com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa-
FADESP para datar as rochas da algumas das unidades 1ito-estrutu-
r?is lá ocorrentes-através do Laborat rio de Geologia Isotopica
do Centro de Geociências da Universidade Federal do Pará. Com es-
te intuito, foram executadas duas datações geocronológicas em ro-
chas do Granodiorito Rio Maria, uma nos gna sses do Complexo Xin-
gu e outra no Maciço Velho Guilherme (localização na figura i>.
As informações obtidas durante a execução desse estudo geocrono-
lóiico, Juntamente com os dados do mapeamento geológico consti-
tuem o embasamento do presente trabalho.

CONTEXT! GEOLÓGICO REGIONAL

A região de Sâo Félix do Xingu situa-se no Craton Amar.ônico
(Almeida 1976), Mais particularmente na porção central do Bloco
Araguacenta (Hasui et ai., 1984) ou na porção oriental da Provín-
cia Amazon ia Central definida por Cordani e Brito Neves (1982).
Até agora, os estudos geológicos de cunho regional realizados
nesta área foram poucos e se limitaram a identificar as princi-
pais unidades 1ito-estratigráficas regionais (Silva et ai. 1974,
Hirata et ai. 1982, Tassinari et ai. 1982, Cunha et ai. 1984). O
arranjo 1i* .-estrutural aqui apresentado baseia-se nos resultados
do estudo detalhado das diferentes unidades litológicas, bem como
dos aspectos estruturais publicados por Macambira et ai. (no pre-
lo). A região abrange compartimentações geotectônicas denominadas
de Terreno Gran i to-"sreenstcr.e" do Sul do Pará, Cinturão de Cisa
lhamento Itacaiúnas e Bacia IntracratSnica do Médio Xingu, além
de intrusões ácidas e básicas proterozóicas, básicas mesozóicas e
coberturas sedimentares cenozóicas.

O Terreno Gran i tu-'sreenstofie" Jo Sul do Pará ocupa a purçao
sudeste da área estudada e é constituído pelo Granodiorito Rio
Maria e pelo Grupo Tucunã. Este último é representado por uma se-
qüência vulcano-sedim ntar, que compreende as formações Igarapé
Cuca (metavulcânicas básicas). Igarapé Abelha (metassedimentos e
metavulcânicas ácidas e básicas) e Igarapé da Pista (metassedi-
mentos). Estas supracrustais estão intrudidas pe'o Granodiorito
Rio Maria (por analogia com a região de Rio Maria, mais a leste)
que, em termos litológicos, corresponde a granodioritos com su-
bordinados tona", itos e monzogran i tos. A estruturação do Terreno
Granito-*greenstone * é definida por zonas de cisalhamento oblí-
quas e transcorrentes, formadas em condições de fácies xisto-ver-
de, dispostas segundo a direção NU-SE, que esboçam um quadro de-
finido por hemiflores positivas.

O Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas abrange a maior porção
territorial da Folha São Felix do Xingu sendo formado por unida-
des intensamente deformadas cujas feições estruturais podem ser
divididas em um domínio imbricado e um domínio transcorrente. A
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unida !e basal d domínio imbricado é representada pc•o Complexo
Pium, constituído por granaiitos básicos c ácidos. Segue-se o
Complex) Xingu, 1itologican^nte representado por gnaisses grano-
dioríticos e tonaiíticos com diferentes intensidades de mig-jati-
zação. Em for na de corpos lenticulares, segundo a direçío E-U,
aflori. o Granito Plaque, representado por granitoid* s estratói-
des. 0 Grupo Sapucaia ocorre também <?m faix s orientadas E-U,
sendo constituído por xistos, quartzitos e formações ferríferas.
t\ arquitetura interna do domínio imbricado é controlada por zonas
de cisalharoento com caráter de cavalgamento oblíquo, de direção
ge ai UNU-ESE e com fortes mergulhos para NNE, relacionadas a um
regime essencialmente compressivo.

0 domínio transcorrente compreende o sistema ENE-WSW repre-
sentado pelos grupos Aquiri e Sao Sebastião e o sistema N-S
abrangendo o Grupo São Félix. Comparecem nos mencionados sistemas
intercalações de 'fatias* do Complexo Xingu e corpos do Granito
Plaque. 0 Grupo Aquiri corresponde a uma seqüência vulcano-sedi-
mentar (mctavulcXnicas ácidas, metabásicas e metassedimentos). 0
Grapo Sao Sebastião também é considerado como uma seqüência vul-
cano-se i intentar e é constituído 1itolngicamente por xistos, fili-
tos e quartzitos com intercalacões de an'ibolitos e fornu çÕes
ferríferas. Nas seqüências Aquiri e São Sebastião, ocorrem zonas
de cisalhamento orientadas respectivamente segurdo E-U e NE-SU,
configurando internamente estruturas do tipo duplexes compressi-
vos. Também per vncendo ao domínio transcorrente, na porção cen-
tro-oeste da área mapeada, o Grupo São Félix é constituído por
uma faixa de supracrustais (metassedimentos e metabásicas, com
intercalac es de meta-ultr?.básicas) orientadas segundo N-S. Zonas
de cisalhamento de caráter de cavalgamento oblíquo compõem a ar—
quitetura interna deste sistema N-S, consistindo de duas estrutu-
ras divergentes, desenvolvidas em rochas do grupo São Félix, se-
paradas por um alto estrutural do Complexo Xingu.

0 regime essencialmente cisalhante arqueano foi substituído
por um regime distensivo no Proterozóico que atingiu as diversas
unidades 1ito-estratigráficas da Folha Sao Félix do Xingu, desen-
volvendo-se porém cem maior intensidade na sua portão ocidental
onde se implantou a Bacia IntracratSnica do Médio Xingu. Esta
feição é representada pelo Grupo Uatumã composto pelas formações
Sobreiro (andesitos) e Iriri (riolitos, dacitos e tufos ácidos).
Sobrejacente, ocorre uma cobertura sedimentar de plataforma deno-
minada de Formação Triunfo (arenitos e arcóseos). Paralelamente
ao desenvolvimento da bacia, o forte estiramneto (NE-SU) sofrido
por esta porção da crosta permitiu a implantação e/ou reativação
de anisotropias crustais responsáveis pela ascenção de magmas bá~
sico-ultrabásicos que originaram os corpos da Suite Intrusiva Ca-
teté bem come de magmas graníticos cujos produtos estão represen-
tados pelo Granito Parauari e pela Suíte Intrusiva Velho Guilher-
me.

0 arranjo 1ito-estrutural mesozóico está representado pela
retomada des movimentos distensivos reativando antigas zonas de
fraq-jera crMçt?l , pprroitindo a ascenção de magmas básicos que re-
sultaram em diques quilométricos de diabásio (Diabásio Uururu),
presente nos diversos quadrantes da área mapeada.

As unidades sedimentares cenozóicas estão representadas por
extensas coberturas laterítica* (terciárias) e colúv o-aluviona-
res (quaternárias)
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RESULTADOS ANALÍTICOS

As análises isotópicas foram realizadas no Laboratório de
Geologia Isotópica do Centro de Geociências da UFPa. Após seleção
com base nos teores preliminares de Rb e Sr determinados por
fluorescência de Raios X» 100-200mg de amostras sofreram ataque
ácido <HF+HN03+HC10,4> para dissolução. Os elementos Rb Sr foram
separados por cromatograf ia em resinas trocadoras de ions (DOUIEX
AG 50x8). As análises isotópicas foram realizadas através do es-
pectrômetro de massa VG ISOMASS 54E» Os teores finais de Rb e Sr
foram obtidos por diluição isotópica (tracador misto 87Rb-34Sr).
Os cálculos de regressão foram realizados com o algoritmo de Wil-
liamson (196S, notíificado) e segunoa York (1966. Í969). Os resul-
tados analíticos pars os diferentes conjuntos de amostras sãc
apresentados na tabela i.

0 Granqdiorito Rio Maria

0 termo Gra ">od ior i to Rio Maria é utilizado aqui para repre-
sentar os conjuntos de granitóides associados aos terrenos 'gre-
enstone* em semelhança ao que ocorre na região de Rio Maria onde
os granitóides de natureza granodioritica, tonaiítica, trondhje-
mi'tica e monzogran i't ica foram formalmente individualizados. Na
Folha São Félix do Xingu, o termo Granodlorito Rio Maria agrupa
os granitóides sem distinção de composição petrológica, já que os
dados de campo não foram suficientes para uma individualizarão.
Na região de Tucumã, o Granodiorito Rio Maria está representado
por dois corpos.

Para o corpo localizado na bacia do Igarapé Manelão, foi
analisado um conjunto de 10 amostras de rochas totais de natureza
monzogranít.ca. Em geral as rochas apresentam-se mi Ion itizadas,
c 5i» raros exemplares conservando porções reliquiares com texturas
primitivas preservadas, porém intensamente sericitizadas e mode-
radamente ep.idot i zadas. No diagrama isocrônice os pontos experi-
mentais definem um alinhamento indicativo de uma ícade de <?7ió t
34 Ma e razão isotópica inicial de 0.70292 x 0.33030 com MSUID tít
3.74. 0 valor um pouco elevado da MSUD é provocado pela amostra
AVR-315A que se apresenta afastado da isócrona. Um novo cálculo
de idade excluindo a amostra AVR-315A forneceu uma idade de 2739
± 23 Ma e razão isotópica inicial de 0.70283 ± 0.C001? com MWSD
de 1.54 (Figura 2>. A boa qualidade do alinhamento (MSWD=1.54) e
o número elevado de pontos experimentais permitem considerar o
resultado aqui obtido como geologicamente significativo. 0 fato
da amostra AVR-315A colocar-se numa posição abaixo da isócrona é
relativamente comum para amostras apresentando razão Rb/Sr eleva-
da, principalmente quando a rocha encontra-se deformada. A ra~â'o
isotópica inicial é muito bem definida devido à existência de
pontos experimentais muito próximos da origem (baixas razoes
Rb/Sr).

Pur* n roroo situado na região de Ourilándia, selecionou-se
am conjunto de ii amostras de rochas totais. As amostras apresen-
tam feições deformacionaís comparável àquelas encontradas na ba-
cia do Igarapé Manelão, porém exibindo c >m mais freqüência textu-
ras primitivas preservadas. No diagrama isocrônico (figura 3a),
os 11 pontos experimentais representativos das amostras analisa-
das forneceram um alinhamento que definiu uma idade de 2532 ± 130
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Ma e uma razão isot dpi ca inicial de 0-70198 ± 0.00063, com MSWD
de 45.6. ,0 valor de MSWD é bastante elevado mostrando que o sis-
tema Rb-Sr não se comportou em sistema fechado após a cristali-
zarão do corpo. Este valor elevado é essencialmente provocado pe-
lo desalinhanento dos pontos correspondentes às amostras AVR-69E
E EMR-17. A cogeneticidade do ponto AVR-69E com as outras amos-
tras dificilmente pode ser colocada em dúvida Já que esta amostra
foi coletada num mesmo afloramento que as demais. Por outro lado,
uma duplica a dessa mesma amostra (tabela i) mostra a boa repro-
dutibilidade das análises isotópicas e descarta a possibilidade
de um problema analítico. 0 fato dessas duas amostras desalinha-
rem-se com as outras parece ser devido à deformação intensa que
as mesmas apresentam além de seu elevado grau de alteração.

Eliminando as ar.icstras AVR-69E e EMR-17 do conjunto de pon-
tos experimentais, um novo cálculo de regressão forneceu ur.ia ida-
de de 2677 ± 50 .̂ a e L:r,;a razão isotópi-a inicial cie 0.72161 ±
0.00022 com MSiJD cie 5,21 (Figura 3b). Apesar da MSUD ainda perma-
necer elevada e das rochas apresentarem-se deformadas, pode-se
considerar o resultado como significativo sjeoluy i i;asitr;te. 0 hz.'...o
desvio sobre a razão isotópica inicial é devido a existência do
ponto AVR- 58C coin razão 8 7Rb/ 8 6Sr (0.056) muito próximo da ori-
gem.

Os gnaisses do Complexo Xingu

0 conjunto de amostras analisado refere-se basicamente a
gnaisses granodioriticos com termos de composição granitic? su-
bordinados, todos portando feições miloníticas. Os gnaisses gra-
nod ioríticos possuem colorações distintas predominando porém o
cinza escuro. Quanto aos aspectos textura is, comparecem termos
protomiloníticos/miloníticos, com granulacoes finas a grosseiras.
é freqüente a presença de um bandamento milimétrico caracterizado
pela alternância de faixas quartzo-feldspáticas e faixas com pre-
domínio de biotita. A foliação é bem representada por uma trama
gerada por cristais maiores de plagioclásio contornados por agre-
gados polimineráiicos. Os gnaisses de composição granítica apre
sentam coloração cinza clara e granulação fina a média com uma
forte estruturação definida pela orientação de agregados quartzo
micáceos que P C VPTTP^ contornam frações lenticulares enriqueci-
das em feldspatos. Invariavelmente, as amostras apresentam alte-
rações secundárias, sendo as mais comuns a sericitização e saus-
suritização do plagioclásio e a transformação da biotita para
clorita. Quando plotados no diagrama isocrônico (Figura 4 ) , os 7
pontos experimentais alinham-se segundo uma reta que define uma
idade de 2574 ± 57 Ma com uma razão isotó-pica inicial de 0.70416
± 0.00054 e MSUD de 5.06. 0 valor de MSUD é relativamente elevado
refletindo a influência dos processos geológicos que atuaram so-
bre essas rochas (metamorfismo e deformação).

A suite intrusiva Velho Guilherme

Um conjunto de 8 amostras de rochas totais obtidas no Maçico
Velho Guilherme foi analisado. Na tabela 1, foram também coloca-
dos os resultados obtidos por Gomes et ai. (1975) para a amostra
RM-9 do Maciço Velho Guilherme. A figura 5a apresenta o diagrama
isocrSníco para as 8 amostras de rochas totais do conjunto anali--
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sacio. Estas-amostras fornecera» una idade» de 1653 ± 14 Ma com uma
raz?o isotópica inicial de 0.7Ô323 ± 0,02361 e uaa MSWD = 1,71- 0
alinhamento tios pontos experimentais é de boa qualidade e a reta
isocrônica apresenta boa confiabilidade,, conforme o baixo valor
da MSWD. Sendo assim, a idade obtida pode ser considerada como
geologicamente significativa. 0 erro sobre a razão isotópica ini-
cial é muito elevado devido a ausência fle pontos próximo à origem
da reta isocrônica.

Os altos teores de Rb e os teores muito baixos dr Sr (tabela
1) refletem ura avançado estádio de diferenciação magmática do
corpo. Várias tentativas foram realizadas para tentar melhor de-
finir a razão isotópica inicial do corpo, particularmente sepa-
rantío-se uma fração de feldspato da amostra EM-R-44F e frações de
feldspato e de biotita da amostra EM-R-44D. As frações de felds-
pato tiveram um comportamento anômalo na reta isocrônica, apre-
sentando unt nítido enriquecimento do nuclídio f-7Sr em relação às
amostras de rochas totais (figura 5a). Estes minerais encontram-
se alterados para serieita e argilo-minerais, o cue pode ter cau-
sado o desalinhamento. A fração de biotita alinhou-se na reta
isocrônica definida prlas roertas totais.

Numa tentativa de datação do Maciço Velho Guilherme, Gomes
et ai. (1975) obtiveram uma idade convencional Rb-Sr em torno de
1400 Ma a partir de ama única amostra de rocha total. Quando in-
cluída no conjunto de amostras analisado (Figura 5a), a amostra
RM-9 não se alinha com as demais, colccando-se abaixo da reta
isocrônica apesar dos teores de Rb e Sr da mesma estarem na faixa
dos teores encontrados para as amostras analisadas neste traba-
lho. A ausência de dados petrográficos e petrológicos daquela
amostra não permite ter-se uma explicação para o comportamento
anômalo no diagrama isocrônico.

INTERPRETACSO DOS RESULTADOS

A idade de 2739 ± 23 Ma obtida para as rochas granitícas da
Unidade Granodiorito Rio Maria (Dacia ao igarapé ríaneiSo) küüt
ser interpretada como sendo aquela da cristalização do corpo gra-
nítico. Entretanto, o fato das amostras analisadas apresentarem
texturas deformacionais bem desenvolvidas não exclui a possibili-
dade de que a idade obtida seja uma idade rejuvenescida parcial-
Atente ou totalmente pelo evento tectônico que afetou essas ro-
chas. A razão isotópica inicial é baixa e fica próxima da ra:á'o
isotópica do manto a cerca de 2.75 Ga atrás. Isto implica em uma
fonte com características mantélicas ou de curto tempo de resi-
dência crustal. A idade obtida para este granitóide permite cor-
relacioná-lo aos granitóides arqueanos associados aos greenstone
belts do Supergrupo Andorinhas na região de'Rio Maria. Nessa re-
gião, granitóides de composição monzogranítica foram datados en-
tre 2.5 e 2.6 Ga (Macambira et ai., 1991 e dados inéditos).

A idade de 2677 ± 50 Ma encontrada para as rochas tonaiíti-
cas d» rrgífío de Ourilândia pode também ser considerada como sen-
do tanto a idade de cristalização do corpo, quanto uma idade re-
juvenescida pelo evento deformacional que afetou o mesmo. A razão
isotópica inicial do Sr é baixa e apresenta característica de
fonte mantélica. Como no caso das rochas granitícas do Igarapé
Manelao, a comparação pode ser feita com os granitóides da região
de Rio Maria. Nessa área, o magmatismo associado às seqüências
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greenstone belts ê essencialmente de composição granodiorítica,
trondhjenrít ica e tonal it ica e forneceu idades Rb/Sr entre 2.7 e
2.5 Ga (Macambira et si, 1988, Gastai et ai., 1987, Montalvão et
ai., 1988). Levando en. conta as sin i lar idades 1 ito-estrat i gráfi-
cas encontradas entre os terrenos da região de Rio Maria e da
porção SE da Folha Siío Felix do Xingu, ales de idades comparáveis
entre as duas áreas, é coerente propor que os terrenos *granito-
greenstone* da região de Tucumã sejam a continuidr3e à oe :e do
Supergrupo Andorinhas e granitóides associados reconhecidos na
região de Rio Maria.

A idade de 2574 ± 57 Ma obtida para os gnaisses do Complexo
Xingu é interpretada como uma idade de rehorogeneização isotópica
do sistema Rb-Sr provocado pelo evento terroo-tectonico que afeta
a área (estruturação final do Cinturão de Cisalvamento Itacaiúnas
?). Só com base nos dados Rb-Sr, não é possível concluir sobre as
relações tenporais entre os gnaisses do Complexo Xingu e os gra-
nitóides associados aos greenstones belts. Contudo, se considera-
mos que o mesmo evento é responsável pela deformação observada
nos gnaisses e nos granitóides, ent3o as idades obtidas para es--
ses últimos correspondem às idades mínimas do magmatismo.

A idade de 1653 ± 14 Ma obtida para o Maciço Velho Guilherme
pode ser interpretada como sendo a idade de cristalização do
corpo granítico, em decorrência do mesmo não apresentar evidên-
cias de metamorfr - mo e/ou deformação posteriores a cristalização.
Esse resultado invalida a idade de cerca de 1400 Ma encontrada
por Gomes et ai. (1975). Esses autores e, em seguida, Cordani et
ai.(1984) tinha» alertado para o perigo de considerar esse dado
como definitivo para a idade do Maciço Velho Guilherme. Apesar
dessas observações, vários autores utilizaram e se resultado para
definir um evento magmático em torno de 1400 Ma (Hirata et ai.
1982; Teixeira- et ai. 1989). A idade de 1653 Ma obtida neste tra-
balho mostre j que o C-ranito velho Guilherme pertence a intensa
atividade magmáties geradora de granitos em toda a Província Ama-
zônia rentrai num período entre 1750 Ma e 1600 Ma, conforme as
'•.•iziácz : secr Sn i c?.<= Pb-Sr obtidas para os granitos Central de Ca-
rajás (Tassin^ri et ai. 1982), Serra do Acari (jorge João et ai.
1985), Madeira e 4gua Boa (Macambira et ai. 1987), Seringa (Lafon
et ai. 1988), Cigano (Gonçalez et ai. 1988), Musa (Gastai et ai.
i?C7), Janion (Dal 1'Agr.c! et ai. 19S4), Teles Pires (Tas^inari et
ai. 1978). Somente o Granito Redenção, até o momento, forneceu
uma iJade isocrônica Rb-Sr mais jovem, de 1350 ± 80 Ma (Tassinari
et ai. 1984)

As primeiras datações U-Pb em zircôes para granitos deste
tipo forneceram idades entre 1820 Ma e 1885 Ma, portanto mais an-
tigas do que as fornecidas pelo geocronômetro Rb-Sr (Wirth et ai.
1986; Machado et ai. 1988, 1990). é o caso dos granitos Central
de Carajás, Musa e Cigano que foram datados por ambos os métodos
e que apresentaram» uma diferença de idade da ordem de 150 a 220
Ma. Esta diferença é elevada demais para ser interpretada como
conseqüência de um resfriamento lento ou diferença nas temperatu-
ras de f ecriamtfiio dos si st etnas U-Fú e Rb-3r, rucsmo considerando
que a região se manteve aquecida durante um tempo expressivo, de-
vido a intensa atividade platônica atuante neste período. Como a
idade fornecida pelo método U-Pb em zírcoes de rochas magmáticas
corresponde geralmente a uma idade de cristalização, as idades
Rb-Sr mais jovens encontradas para esses granitos podem represen-
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tar o resultado de transformações tardi-à pós-niaamát icas que afe-
taram r. sistema Rb-Sr dos mcsia», coruc foi proposto por Uelin et
ai. (Í9S3). Esta P O S S I ilidad; não pode ser descartada no ca~o do
Maciço Velho Guilherme e a itíâis ce Í6S2 * 14 Ma aqui obtida deve
ser considerada como uma idade mínima para a cristalização do
corpo.

CCNCLUSSES

Resumindo os resultados obtidos durante este estudo, as se-
guintes conclusões pode» ser apresentadas para a evolução da re-
gião:

Foi colocado em evidência ã existência de um magmatismo ar-
queano gerador de granitóides associado às seqüências greenstone
belts na região íe Tucumã. As idades de 2739 x 23 Ma para as ro-
chas graníticas do Igarapé Manelão e de 2677 ± 5^ Ma para os to-
nai itos da região de Ourilândia são comparáveis àquelas encontra-
das e» granitóides da região de Rio Maria (Gastai et ai., 1987;
•Mi.car.»b ira et ai-, 1988; Kor.talvâo et ai., 19S8) e de Omaru (La-
fon a Macambira, 1990; Lafon et ai., 1990). Esses resultados de-
monstram a idade arqueana das seqüências greenstone belts da Fo-
lha São Féli:: do Xingu e permitem ernsi derá-las co»o a continua-
ção a leste do Supergrupo Andorinhas (DOCEGEO 1933). Por outro
lado, os resultados isotópícos das rochas do Igarapé Manelão con-
firmam a existência de um magnatismo monzogranítico arqueano as-
sociado às seqüências greenstone belts, à semelhança do que foi
recentemente evidenciado na região de Rio Maria por Macambira et
ai. (1991). Até então, só se conhecia na Província Mineral de Ca-
rajás, granitóides de composição trondhjemítica, g~anodior itica e
tonaiítica durar te os tempos argueanos.

A idade de 2574 ± 57 Ma obtida para os gnaisses do Complexo
Xingu confirma a existência de um evento tectono-roetamórf i co tar •-
di-arqueano na região de São Felix do Xingu. Na região da Serra
dos Carajás, um evento desta natureza foi também evidenciado <Ma~
chaoo et ai. 1938, 1990). Por outro lado, não há evidências gec
cronológicas ca atuação de um evento transamazônico na região tíe
São Féli;: do Xingu.

A idade de 1653 ± 14 Ma do Maciço Velho Guilherme é conside-
rada coi»r» uma idade mínima para a sua cristalização e permite
cronocorrelacioná-lo aos outros granitos anorogênicos da Provín-
cia Mineral de Carajás descartando a existência de um evento mag-
mático em torno de 1400 Ma.
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T?be1a l s Resultados analíticos Rb-Sr. * : aiostras duplicadas; Fei: feldspato,
Bus biotita? »•! Amostra de Gones et a i . (19/5); (1) e (2>:0s erros analíticos
para :sse ponto foran estinados e* IX para a razão 87Rb/86Sr e t.ZX para a razão
87 S r / 86 S r . o valor da constante de desintegração de 87Rb é de 1.42 10'1* anos ~*
(Stciger e Jaeger, 1977). Os resultados sao apresentados co» desvio padrão de 1
sigia. As razões isotópicas do Sr foras corrigidas do efeito de descri«inaçío de
•assa a partir da razio de referência 86Sr/88Sr » 0.1Í94.
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Fig. 2 : Diagrama isocrõnieo para as amostras do 6rer>odiorito Rh Maria {Igarapé Mantido
X: amostra tllminoda do cálculo.
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