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O le van ta men to ge o ló gi co re gi o nal pro mo vi -
do pelo Pro je to PROMIN-Tapajós, en vol ven do a
re vi são de tra ba lhos an te ri o res, in te gra ção de
sen so res re mo tos, ma pe a men to ge o ló gi co, le van -
ta men to de re cur sos mi ne ra is e aná li ses pe tro grá -
fi cas, quí mi cas e ge o cro no ló gi cas, trou xe um
novo en ten di men to em re la ção à cons ti tu i ção e
evo lu ção ge o ló gi ca e me ta lo ge né ti ca da Pro vín cia 
Ta pa jós.

No âmbito da Folha Rio Novo (SB.21-Z-C), foram
individualizadas treze unidades litoestratigráficas e 
litodêmicas. Entre elas, foi definido o Gabro Serra
Comprida e foi reconhecida a Suíte Intrusiva
Creporizão, com área-tipo na Folha Vila Riozinho
(SB.21-Z.A), onde foi definida formalmente.
Algumas unidades tiveram mantidas as suas
definições originais, enquanto outras foram
redefinidas, em função dos novos dados
coletados.

Os or tog na is ses e gra ni tói des do Com ple xo Cu -
iú-Cuiú, com ida des en tre 2.033-2.005Ma, cons ti tu -
em-se nas ro chas mais an ti gas den tro dos li mi tes da
Fo lha Rio Novo, apre sen tan do ocor rên cia re la ti va -
men te res tri ta. Essa uni da de foi su ce di da no tem po
ge o ló gi co pela Su í te Cre po ri zão, com ida des U-Pb e
Pb-Pb em zir cões en tre 1.997 e 1.957Ma, que pos sui
am pla dis tri bu i ção na Fo lha Rio Novo, cor res pon den -
do a cer ca de 50% da área ma pe a da, e é cons ti tu í da
por gra ni tói des mais ou me nos de for ma dos, me ta -
mor fi za dos até a fá ci es an fi bo li to mé dio, com ca rac -

te rís ti ca quí mi ca cal ci o al ca li na, me ta lu mi no sa a pe ra -
lu mi no sa, re la ci o na da a ar cos mag má ti cos con ti nen -
ta is.

A Su í te Intru si va Pa ra u a ri tam bém apre sen ta ex -
pres si vi da de na Fo lha Rio Novo, com cor pos ba to lí -
ti cos mos tran do cla ras re la ções de in tru são na Su í -
te Cre po ri zão. Os gra ni tói des des sa su í te apre sen -
tam am plo es pec tro com po si ci o nal, ca rac te rís ti cas 
tex tu ra is ti pi ca men te íg ne as, lo cal men te afe ta das
por de for ma ção, e as si na tu ra cal ci o al ca li na, me ta -
lu mi no sa a pe ra lu mi no sa, pós-orogênica.

O vulcano-plutonismo ácido correlato ao
magmatismo Uatumã, está representado pelo
Grupo Iriri e pela Suíte Intrusiva Maloquinha,
respectivamente, de ampla distribuição em outras
áreas da província, tendo pouca expressão na Folha 
Rio Novo. Essas unidades foram interpretadas,
neste trabalho, como pós-orogênicas, com
transição para anorogênicas, à semelhança do que
já fora sugerido para a parte norte do Cráton
Amazônico (Bosma et al., 1983).

Ma ni fes ta ções de mag ma tis mo bá si co e in ter -
me diá rio tam bém são res tri tas na Fo lha Rio Novo,
ten do sido re co nhe ci dos al guns di ques troc to lí ti -
cos e an de sí ti cos, e de fi ni do o Ga bro Ser ra Com pri -
da, en quan to que a se di men ta ção con ti nen tal per -
ten cen te à For ma ção Bu i u çu, na ser ra do Ca chim -
bo, mar ca a es ta bi li za ção ge o ló gi ca da pro vín cia.

Algu mas ques tões le van ta das não fo ram re sol vi -
das, como a exis tên cia de um vul ca nis mo mais an ti -
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go, re la ci o na do ao mag ma tis mo cal ci o al ca li no da
Su í te Cre po ri zão, a cor re la ção das ro chas bá si cas
pa le o pro te ro zói cas com o mag ma tis mo da Su í te
Inga ra na e a ca rac te ri za ção de um pos sí vel mag -
ma tis mo shos ho ní ti co (lam pró fi ros, an de si tos), fi -
can do as mes mas como pro pos tas para tra ba lhos
fu tu ros.

Estru tu ral men te, a Fo lha Rio Novo re pe te o mes -
mo com por ta men to que a ma i o ria da Pro vín cia Ta -
pa jós, sen do ca rac te ri za da por gran des li ne a men -
tos NNW-SSE a NW-SE, com tra ços ora si nu o sos,
ora cur vi lí ne os, for man do pa drão ge ral anas to mo -
sa do, que con di ci o na ram a ge o me tria atu al dos
cor pos ro cho sos e/ou a sua co lo ca ção, de for ma
que os mes mos apre sen tam-se, em sua ma i o ria,
alon ga dos se gun do a ori en ta ção prin ci pal.

A ava li a ção do qua dro li to es tra ti grá fi co, es tru tu -
ral e ge o cro no ló gi co da Fo lha Rio Novo e da Pro vín -
cia Ta pa jós como um todo, de mons tra que esta
pro vín cia pos sui uma evo lu ção es sen ci al men te pa -
le o pro te ro zói ca. Evi dên ci as iso tó pi cas (zir cões
her da dos e ida des mo de lo Sm-Nd), en tre tan to, su -
ge rem a exis tên cia de uma cros ta con ti nen tal mais
an ti ga en vol vi da na ge ra ção de al gu mas uni da des.

Dois diferentes domínios tectônicos foram
reconhecidos, um orogênico,compressivo-
transpressivo, mais antigo, ligado ao Ciclo
Transamazônico, concentrando seqüências
metavulcano-sedimentares, gnaisses e rochas
granitóides calcioalcalinas, em geral metamorfizadas e
deformadas, atribuídas à evolução de um arco
magmático, entre aproximadamente 2.100Ma e
1.960Ma. As seqüências metavulcano-sedimentares
do Gru po Jacareacanga, e os gnaisses e
granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú representam as
seqüências pré a sinorogênicas, enquanto que o
magmatismo granítico calcioalcalino da Suíte
Creporizão representa os estágios sin a
tardiorogênicos.

Outro domínio, essencialmente extensional,
engloba as seqüências pós-orogênicas a
anorogênicas desenvolvidas entre 1.900 e 1.780Ma,
caracterizando-se por extensas manifestações
magmáticas, representadas pelos granitóides
Parauari e Maloquinha, intrusões básicas,
vulcanismo ácido a intermediário (Grupo Iriri) e pelo
estabelecimento de bacias sedimentares
continentais, marcando a estabilização da região. 

Essa tentativa de associação do
vulcano-plutonismo Uatumã ao final da orogênese,
baseia-se na grande proximidade temporal que
esse magmatismo apresenta em relação à
evolução postulada para a Província Tapajós,

diferentemente do que ocorre no sudeste do
cráton, onde o evento Uatumã é claramente
anorogênico, ocorrendo cerca de 1.000Ma após os 
eventos arqueanos, que caracterizam a fase
orogênica naquela porção do cráton. Essa
hipótese é criticada por alguns autores (p. ex.
Schobbenhaus Fº, 1993), que consideram o evento
Uatumã, independentemente das citadas relações
cronológicas, como o marcador do início da
estabilização do Cráton Amazônico.

O Me so pro te ro zói co ca rac te ri zou-se pe las in tru -
sões de gra ni tói des ano ro gê ni cos e de ro chas má -
fi cas troc to lí ti cas, en quan to que no Fa ne ro zói co
hou ve a im plan ta ção da ba cia se di men tar Ama zô -
ni ca, in tru são de di ques de di a bá si os e for ma ção
das co ber tu ras su per fi ci a is.

O le van ta men to dos re cur sos mi ne ra is de mons -
trou ser o ouro o prin ci pal bem mi ne ral na Fo lha Rio
Novo, com am pla dis tri bu i ção ao lon go de qua tro
áre as com di fe ren tes gra us de po ten ci a li da de. Fo -
ram re la ci o na dos 34 ja zi men tos au rí fe ros pri má ri -
os, cuja ca rac te ri za ção mos tra que as mi ne ra li za -
ções fi lo ne a nas cons ti tu em a prin ci pal ti po lo gia.
Esta é ca rac te ri za da por ve i os de quart zo, sim ples
ou con ju ga dos, de di men sões e ha los hi dro ter ma is
mo des tos, po si ci o na dos em fa lhas sub ver ti ca is de
ori en ta ções va ri a das, mas do mi nan te men te
NE-SW, pro va vel men te as so ci a das aos gran des li -
ne a men tos NNW-SSE, que cons ti tu em o prin ci pal
me ta lo tec to nes ta área. Essa ti po lo gia pos sui as so -
ci a ção es pa ci al prin ci pal men te com a Su í te Cre po -
ri zão e com o Com ple xo Cu iú-Cuiú. Lo ca li za da -
men te, ocor rem ve i os com evi dên ci as de co lo ca -
ção em re gi me rúp til-dúctil a dúc til, bre chas hi dro -
ter ma is e dis se mi na ções em zo nas hi dro ter ma li za -
das, além de um caso de mi ne ra li za ção tipo stock -
work. 

Como su ges tão para tra ba lhos fu tu ros, pro -
põe-se o ma pe a men to em es ca la ma i or (pelo me -
nos 1:100.000) da por ção oes te da Fo lha Rio Novo,
es pe ci al men te de seu li mi te no ro es te e da re gião
su do es te, pró xi mo à ser ra do Ca chim bo. Essas áre -
as en cer ram a qua se to ta li da de das mi ne ra li za ções 
au rí fe ras pri má ri as da fo lha.

Tam bém se re ves te de in te res se, um cor po de
gra ni tói de lo ca li za do na por ção cen tro-sul da área,
no rio Inam bé, as so ci a do à Su í te Cre po ri zão. Esse
cor po apre sen ta ano ma lia ae ro ga ma es pec tro mé -
tri ca no ca nal de po tás sio e, em bo ra ne nhu ma mi -
ne ra li za ção pri má ria te nha sido re co nhe ci da em
seus do mí ni os, as alu viões do rio Inam bé en con -
tram-se ga rim pa das ao lon go de toda a ex ten são
des se cor po.
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