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GEOLOGIA

2.1 Con tex to Ge o ló gi co Re gi o nal

Embo ra haja re fe rên ci as a tra ba lhos de re co nhe -
ci men to des de o fi nal do sé cu lo pas sa do, a Pro vín -
cia Ta pa jós pas sou a ser alvo de es tu dos sis te má ti -
cos so men te a par tir da dé ca da de 70, atra vés de
uma sé rie de pro je tos de ma pe a men to ge o ló gi co e
le van ta men tos ge o quí mi cos, cu jos re sul ta dos es -
tão con ti dos em Andra de & Urdi ni nea (1972); San -
tos et al. (1975); Andra de et al. (1978); Alme i da et
al. (1977); Pes soa et al. (1977); Bi zi nel la et al.
(1980); e Melo et al. (1980). Após es ses le van ta -
men tos, os tra ba lhos na pro vín cia só fo ram re to ma -
dos pre sen te men te, atra vés do Pro je to
PROMIN-Tapajós.

A Pro vín cia Ta pa jós, na qual se in se re a Fo lha Rio 
Novo, está con ti da na por ção cen tral do Crá ton
Ama zô ni co (fi gu ra 2.1). Esta uni da de ge o tec tô ni ca
ma i or tem sua evo lu ção li ga da es sen ci al men te ao
Arque a no e Pro te ro zói co, ten do-se tor na do es tá vel
em re la ção aos even tos bra si li a nos. Mo de los para
a evo lu ção ge o ló gi ca des sa gran de re gião têm-se
po la ri za do em tor no de hi pó te ses que en vol vem, de 
um lado, re tra ba lha men to de cros ta an ti ga e, de ou -
tro, even tos de acres ção.

As pri me i ras, de fen di das por Gibbs & Bar ron
(1983), Ha sui et al. (1984) e Ama ral (1984), con si -
de ram o Crá ton Ama zô ni co como um con jun to de
mas sas con ti nen ta is aglu ti na das no Arque a no ou
Pa le o pro te ro zói co e ge ra das por pro ces sos ge o ló -

gi cos ain da não de vi da men te es cla re ci dos (Cos ta
& Ha sui, 1997), que te ri am sido afe ta das, pos te ri or -
men te, por di ver sos epi só di os de re tra ba lha men to
crus tal e re ju ve nes ci men to iso tó pi co. Essas mas -
sas con ti nen ta is, ori un das de pro ces sos co li si o na -
is, se ri am com par ti men ta das em blo cos crus ta is li -
mi ta dos por cin tu rões trans cor ren tes ou de ca val -
ga men to, de mar ca dos por ano ma li as mag né ti cas,
MAGSAT e, prin ci pal men te, gra vi mé tri cas, e pela
ocor rên cia de ro chas gra nu lí ti cas e gnáis si cas de
mé dio e alto grau, além de gra ni tói des e su pra crus -
ta is (Ha sui et al., 1984; Cos ta & Ha sui, 1997). Se -
gun do essa con ce i tu a ção, a Pro vín cia Ta pa jós es -
ta ria con ti da no blo co Ara gua ce ma, co in ci din do,
apro xi ma da men te, com o Cin tu rão Mé dio Ta pa jós,
que mar ca ria o li mi te en tre este blo co e o blo co Ju -
ru e na, a su do es te.

Ou tras hi pó te ses, fun da men ta das em apor te
cres cen te de da dos ge o cro no ló gi cos, con si de ram
a evo lu ção do Crá ton Ama zô ni co a par tir da acres -
ção e aglu ti na ção de frag men tos crus ta is an ti gos
(ter re nos gra ni to-gnáissicos ou gra ni to-gre ens to -
ne), em tor no dos qua is te ri am se es ta be le ci do cin -
tu rões mó ve is pro te ro zói cos, for ma dos so bre cros -
ta pre e xis ten te (en siá li cos), ou en vol ven do ge ra -
ção de cros ta em ar cos mag má ti cos (Cor da ni & Bri -
to Ne ves, 1982; Te i xe i ra et al., 1989). Nes ta li nha, o
Crá ton Ama zô ni co foi sub di vi di do em di ver sos do -
mí ni os ge o cro no ló gi cos-tectônicos, com ca rac te -
rís ti cas re la ti va men te con sis ten tes (Tas si na ri,
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1996; Tas si na ri et al., 1996). Esses do mí ni os re pre -
sen ta ri am frag men tos crus ta is, cin tu rões mó ve is e
ar cos mag má ti cos, cuja in te ra ção e aglu ti na ção te -
ria ge ra do a gran de área cra tô ni ca no fi nal do Me -
so pro te ro zói co. De acor do com essa con cep ção, a
Pro vín cia Ta pa jós está in se ri da no Do mí nio Ven tu a -
ri-Tapajós (Tas si na ri, 1996), con si de ra do um arco
mag má ti co ge ra do no Pa le o pro te ro zói co.

Os da dos pro du zi dos pelo le van ta men to ge o ló gi -
co pro mo vi do pelo Pro je to PROMIN-Tapajós, ali a -
dos a uma re a va li a ção dos da dos exis ten tes, per mi -
tem com por um qua dro re gi o nal para a Pro vín cia Ta -
pa jós, no qual são re co nhe ci dos dois do mí ni os tec -
tô ni cos, um oro gê ni co, ou tro pós-orogênico a ano ro -
gê ni co (fi gu ra 2.1), com li mi tes um tan to ir re gu la res.

As uni da des mais an ti gas da Pro vín cia Ta pa jós,
que cons ti tu em o seu em ba sa men to, são ro chas me -
ta vul ca no-sedimentares re la ci o na das ao Gru po Ja -
ca re a can ga e gna is ses e gra ni tói des gra no di o rí ti cos
a to na lí ti cos, com ra ros mig ma ti tos e an fi bo li tos as so -
ci a dos, do Com ple xo Cu iú-Cuiú. Estes con jun tos for -
ma ram-se en tre 2.000 e 2.150Ma, po den do re pre -
sen tar uma as so ci a ção de arco ima tu ro (Alme i da et
al., 1999b), com pos ta por ba ci as re tro ar co e mag ma -
tis mo cal ci o al ca li no ba i xo po tás sio, res pec ti va men te. 
Tais se qüên ci as fo ram in tru di das por gra ni tói des sin
a tar di o ro gê ni cos, tam bém cal ci o al ca li nos, mas mé -
dio-alto po tás sio, en tre apro xi ma da men te 1.990 e
1.960Ma, re pre sen ta dos pe los gra ni tói des da Su í te
Intru si va Cre po ri zão. Estes con jun tos com põe o do -
mí nio oro gê ni co da pro vín cia e dis tri bu em-se de for -
ma alon ga da se gun do NW-SE, ori en ta ção dos gran -
des li ne a men tos, do mi nan te men te trans cor ren tes,
que con tro lam a for ma dos cor pos ro cho sos.

A ma i or ex ten são da pro vín cia é co ber ta pe las
uni da des cu jas ori gem e co lo ca ção es tão li ga das às 
fa ses ex ten si o na is pós-orogênica a ano ro gê ni ca. A
pri me i ra en con tra-se re pre sen ta da pe los gra ni tói -
des cal ci o al ca li nos da Su í te Intru si va Pa ra u a ri, com
ida des en tre 1.883 e 1.898Ma, pos si vel men te as so -
ci a dos a vul câ ni cas in ter me diá ri as (For ma ção Bom
Jar dim), às ro chas bá si cas cal ci o al ca li nas da Su í te
Intru si va Inga ra na e a uma sé rie de in tru si vas e efu si -
vas bá si cas e in ter me diá ri as, como o Oli vi na-gabro
Rio Novo, o Ga bro Ser ra Com pri da, o Qu art -
zo-monzogabro Iga ra pé Je ni pa po e os Ande si tos
Jo el-Mamoal, ten ta ti va men te co lo ca dos no Pa le o -
pro te ro zói co.

Em as so ci a ção es pa ço-temporal com es ses
con jun tos ocor re a Su í te Intru si va Ma lo qui nha, com
ida des ra di o mé tri cas em tor no de 1.880Ma, cons ti -
tu í da por gra ni tos evo lu í dos, al ca li nos e alu mi no -
sos, alto po tás sio, com ca rac te rís ti cas tran si ci o na is 

en tre gra ni tói des pós-orogênicos e fran ca men te
ano ro gê ni cos. Tam bém está in clu í do nes sa si tu a -
ção o Gra ni to Ca ro çal. Esse plu to nis mo é com ple -
men ta do pelo ex ten so vul ca nis mo áci do a in ter me -
diá rio pe ne con tem po râ neo, com vul ca no-clásticas
as so ci a das, re u ni dos no Gru po Iri ri. De for ma um
tan to tar dia em re la ção a esse mag ma tis mo, po si ci -
o na ram-se os gra ni tos Por qui nho, Pe pi ta e Iga ra pé
Escon di do, que guar dam si mi la ri da des com os da
Su í te Ma lo qui nha. Pos si vel men te re la ci o na da a
esse pe río do, con si de ra-se a in tru são dos Lam pró -
fi ros Ja man xim.

Mar can do a es ta bi li za ção des se frag men to crus -
tal, edi fi ca do no fi nal do Ci clo Tran sa ma zô ni co, sur -
gem as co ber tu ras se di men ta res con ti nen ta is, do -
mi nan te men te psa mo-pelíticas, de po si ta das em
gra bens e re u ni das na For ma ção Bu i u çu, com pon -
do as ba ci as do Cre po ri e do Alto Ta pa jós (na ser ra
do Ca chim bo), cor ta das pelo mag ma tis mo bá si co
do Di a bá sio Cre po ri.

No Me so pro te ro zói co é re gis tra do ape nas o
even to mag má ti co in tru si vo ge ra dor das bá si cas
troc to lí ti cas re u ni das na Su í te Intru si va Ca cho e i ra
Seca, pos si vel men te, as so ci a do ao Even to K´Mud -
ku.

No Fa ne ro zói co, o Pa le o zói co é mar ca do pela
se di men ta ção das ba ci as Ama zô ni ca e do Alto Ta -
pa jós, cor ta das por di ques bá si cos, des de o Cam -
bri a no até o Me so zói co, en quan to que ou tras co -
ber tu ras se di men ta res cre tá ce as, de trí ti cas e la te rí -
ti cas ter ciá ri as e alu vi o na res qua ter ná ri as com ple -
tam o qua dro ge o ló gi co da Pro vín cia Ta pa jós.

Cabe ain da co men tar que a es ca la de tem po ado -
ta da res pe i ta as re co men da ções da Sub co mis são
para Estra ti gra fia do Pré-Cambriano, apro va da pela
Inter na ti o nal Uni on of Ge o lo gi cal Sci en ces (Plumb,
1991). Res sal ta-se, con tu do, que em bo ra man ti do
nes ta nota ex pli ca ti va, o li mi te en tre Pa le o pro te ro zói -
co e Me so pro te ro zói co su ge ri do por aque la co mis -
são (1.600Ma) tem-se mos tra do in viá vel para o Crá -
ton Ama zô ni co, con for me já dis cu ti do por San tos
(1984a), Bri to Ne ves (1992) e Schob be nha us Fº
(1993), que po si ci o nam esse li mi te apro xi ma da men -
te em 1.800-1.900Ma, as so ci an do-o ao iní cio do vul -
ca nis mo Iri ri.

2.2 Des cri ção das Uni da des 
      Li to es tra ti grá fi cas e Li to dê mi cas

Os tra ba lhos an te ri o res de sen vol vi dos na Pro vín -
cia Ta pa jós, so ma dos aos no vos da dos ob ti dos pelo 
Pro je to PROMIN-Tapajós atra vés de sen so res
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Fi gu ra 2.1 – Lo ca li za ção e com par ti men ta ção tec tô ni ca da Pro vín cia Ta pa jós na área do pro je to (a) 
e mapa ge o ló gi co in te gra do e sim pli fi ca do (b).
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Fi gu ra 2.2 – Arran jo tem po ral das uni da des li to es tra ti grá fi cas e li to dê mi cas da Fo lha Rio Novo (SB.21-Z-C).



remotos, des cri ções de aflo ra men tos e la vras ga rim -
pe i ras, aná li ses pe tro grá fi cas, quí mi cas e ge o cro -
no ló gi cas per mi ti ram às equi pes da Su pe rin ten dên -
cia Re gi o nal de Be lém a in di vi du a li za ção de tre ze
uni da des li to es tra ti grá fi cas e li to dê mi cas na Fo lha
Rio Novo (SB.21-Z-C), que se po si ci o nam es tra ti gra -
fi ca men te des de o Pa leo-proterozóico ao Qu a ter -
ná rio (fi gu ra 2.2).

2.2.1 Complexo Cuiú-Cuiú (Pcc)

No ma pe a men to ao mi li o né si mo exe cu ta do pelo
Pro je to RADAM, na Fo lha SB.21-Tapajós, San tos et
al. (1975) agru pa ram o em ba sa men to po li me ta -
mór fi co da re gião no Com ple xo Xin gu (Sil va et al.,
1974). No Pro je to Ja man xim, exe cu ta do pela
CPRM, Pes soa et al. (1977) re a gru pa ram as ro chas
or to me ta mór fi cas no Gru po Cu iú-Cuiú. Melo et al.
(1980), no Pro je to Ta pa jós-Sucunduri, re de fi ni ram
as ro chas or to me ta mór fi cas de mé dio a alto grau,
como Su í te Me ta mór fi ca Cu iú-Cuiú. Alme i da et al.
(1998) ob ser va ram a ocor rên cia de gra ni tói des
pou co de for ma dos as so ci a dos aos or to me ta mor fi -
tos de mé dio a alto grau, agru pan do este con jun to
no Com ple xo Cu iú-Cuiú. A di fi cul da de na in di vi du -
a li za ção dos or to me ta mor fi tos dos gra ni tói des, na
es ca la re gi o nal de ma pe a men to (1:250.000), jus ti fi -
ca en qua drá-los em com ple xo, con for me o Có di go
Bra si le i ro de No men cla tu ra Estra ti grá fi ca (Pe tri et
al., 1986), sen do tal de sig na ção a uti li za da pelo
Pro je to PROMIN-Tapajós.

Os or tog na is ses, me ta gra ni tói des e mig ma ti tos
do Com ple xo Cu iú-Cuiú per fa zem cer ca de 9% da
área ma pe a da na Fo lha Rio Novo. Os prin ci pa is
ma ci ços ocor rem na por ção no ro es te, abran gen do
os in ter flú vi os dos rios Ma ru pá-Crepori e Cre po -
ri-Novo, es ten den do-se, res pec ti va men te, a oes te
para a Fo lha Ja ca re a can ga e a nor te para a Fo lha
Vila Ri o zi nho. Apre sen tam for mas ir re gu la res, com
li ne a men tos NW-SE ba li zan do e re cor tan do os ma -
ci ços, que ad qui rem for mas sig mo i da is em al guns
seg men tos. Ou tros ma ci ços me no res ocor rem na
por ção su do es te, no alto cur so do rio Novo, apre -
sen tan do for mas alon ga das se gun do NW-SE.

Em ge ral, os ma ci ços car to gra fa dos como me ta -
mor fi tos do Com ple xo Cu iú-Cuiú en con tram-se en -
vol vi dos pe las in tru sões de gra ni tói des das su í tes
Cre po ri zão, Pa ra u a ri e Ma lo qui nha e, mais lo ca li za -
da men te, re co ber tos pe las co ber tu ras se di men ta -
res da For ma ção Bu i u çu. Na por ção oes te, no mé -
dio a alto cur so do rio Cre po ri, ocor rên ci as de mi -
cro gra ni tos na por ção de bor da de cor pos das su í -

tes Pa ra u a ri (es ta ção MV-224) e Cre po ri zão (es ta -
ção MV-243), em con ta to com o ma ci ço do Com -
ple xo Cu iú-Cuiú, mar cam a re la ção de in tru são dos
gra ni tói des nos or to me ta mor fi tos.

Esta uni da de apre sen ta di fe ren tes ca rac te rís ti -
cas ae ro mag ne to mé tri cas por se tor da fo lha. A no -
ro es te, ca rac te ri za-se por su a ves re le vos e gran -
des com pri men tos de onda, for man do qua se sem -
pre fe i xes de li nhas pa ra le las se gun do E-W e
NNW-SSE, sen do esta úl ti ma di re ção con cor dan te
com a fo li a ção re gi o nal da uni da de. Ao nor te exi be
su ces si vos ba i xos, alon ga dos na di re ção E-W, ca -
rac te ri zan do a pre sen ça de fá ci es mag ne ti za das.
Ao sul, no alto cur so do rio Novo, é cor ta da lon gi tu -
di nal men te de SE para NW por su ces si vas que bras
das iso li nhas, de nun ci an do um ex ten so fa lha men -
to, com con ti nu i da de a oes te para ou tra uni da de. A
su do es te, a mag ne ti za ção mais ca rac te rís ti ca da
uni da de está evi den ci a da por um alto de 100 nT e
um ba i xo de -100 nT, sem con tu do ca rac te ri zar um
di po lo de mag ne ti za ção re ma nen te, de vi do aos
seus afas ta men tos. A no ro es te e su do es te da fo lha, 
es tão os lo ca is onde essa uni da de está bem ca rac -
te ri za da pela ae ro ga ma es pec tro me tria, su ge rin do
li mi tes de con ta to e sen do re pre sen ta da por va lo -
res má xi mos de 300cps no ca nal de con ta gem to -
tal.

O Com ple xo Cu iú-Cuiú cons ti tui-se de gna is ses,
su bor di na dos mig ma ti tos e al guns me ta gra ni tói des 
mais ou me nos gna is si fi ca dos, com am plo do mí nio
dos pri me i ros (fi gu ra 2.3). A com po si ção va ria de
quart zo-diorítica a gra no di o rí ti ca, além de oca si o -
na is ti pos gra ní ti cos, al guns a duas mi cas. As pa ra -
gê ne ses são de fá ci es an fi bo li to, com bi o ti ta, horn -
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Fi gu ra 2.3 – Gna is se to na lí ti co com ban da men to
N25°W/76°NE in tru di do por gra ni tói de
 a duas mi cas, am bos en glo ba dos no 

Com ple xo Cu iú-Cuiú (es ca la com 8cm).
 Alto cur so rio Cre po ri (es ta ção MV-231).



blen da e/ou mus co vi ta. As tex tu ras são por fi ro clás -
ti cas, fi ta das e gra no blás ti cas, com ma triz gra no le -
pi do blás ti ca a gra no le pi do ne ma to blás ti ca para as
pri me i ras. As prin ci pa is fe i ções mi lo ní ti cas são as
fo li a ções S-C, por fi ro clas tos de feld spa tos amen -
do a dos ou as si mé tri cos, bas to ne tes de quart zo,
além de oca si o na is cris ta is pis ci for mes (mus co vi ta
e horn blen da).

Pes soa et al. (1977) ca rac te ri za ram a na tu re za
or to me ta mór fi ca e o qui mis mo to le i í ti co dos an fi bo -
li tos as so ci a dos ao Com ple xo Cu iú-Cuiú. Melo et al.
(1980) con fir ma ram es sas ca rac te rís ti cas, e iden ti -
fi ca ram an fi bo li tos mag ne si a nos. Nos pro je tos an -
te ri o res, os gna is ses e me ta gra ni tói des do Com ple -
xo Cu iú-Cuiú sem pre fo ram re la ci o na dos a pro ces -
sos de mig ma ti za ção e a sua evo lu ção quí mi ca
nun ca foi es tu da da. Cou ti nho et al. (1998) evi den ci -
a ram para es tes gra ni tói des um qui mis mo cal ci o al -
ca li no pe ra lu mi no so, pou co evo lu í do, re la ci o nan -
do-os a am bi en tes de ar cos mag má ti cos pri mi ti vos
(tipo Cor di lhe i ra no). O tra ta men to dos da dos li to -
quí mi cos, ob ti dos pelo Pro je to PROMIN-Tapajós,
evi den ci ou, tam bém, a pre sen ça de ter mos me ta lu -
mi no sos e for te men te pe ra lu mi no sos nes te gru po
de gra ni tói des cal ci o al ca li nos de ar cos ima tu ros.

As ida des U-Pb em zir cão, ob ti das por J.O.S
San tos (co mu ni ca ção es cri ta), para os gna is ses to -
na lí ti cos a gra no di o rí ti cos e gra ni tói des de for ma -
dos do Com ple xo Cu iú-Cuiú nas fo lhas Ca ra col, Ja -
ca re a can ga, Vila Ri o zi nho e Rio Cu ru ru (SB.21-Y-D) 
va ri am en tre 2.033±7 e 2.005±7Ma, evi den ci an do,
para este em ba sa men to, uma evo lu ção es sen ci al -
men te pa le o pro te ro zói ca. 

2.2.2 Suíte Intrusiva Creporizão (Pcz)

As equi pes do Pro je to PROMIN-Tapajós, nas fo -
lhas Vila Ri o zi nho e Rio Novo, ma pe a ram um con -
jun to de gra ni tói des, do mi nan te men te pro to mi lo ní -
ti cos e me ta mor fi za dos no má xi mo na fá ci es an fi bo -
li to mé dio, que fo ram in di vi du a li za dos do Com ple -
xo Cu iú-Cuiú por Ric ci et al. (1999), que pro pu se -
ram a de sig na ção Su í te Intru si va Cre po ri zão para
este con jun to de gra ni tói des.

Os gra ni tói des da Su í te Intru si va Cre po ri zão cor -
res pon dem a apro xi ma da men te 51% da área ma -
pe a da na Fo lha Rio Novo. Os ba tó li tos, na por ção
oes te e cen tral, apre sen tam for mas ir re gu la res,
sen do re cor ta dos e ba li za dos por li ne a men tos
NW-SE, que con fe rem for mas re tan gu la res e sig -
mo i da is a al guns seg men tos. O ba tó li to da por ção
les te, no in ter flú vio dos rios Novo e Cla ro, que se es -

ten de além do li mi te les te da fo lha, apre sen ta for ma
ge ral ir re gu lar com al guns seg men tos re tan gu la res
con tro la dos por li ne a men tos NW-SE. Este ba tó li to
apre sen ta-se in tru di do por cor pos de gra ni tói des
da Su í te Pa ra u a ri, nos li mi tes su do es te e nor des te.
A ocor rên cia de apó fi ses gra ní ti cas em aflo ra men to 
no rio Cla ro (es ta ção MV-22), sem de for ma ção dúc -
til e con ten do xe nó li tos de gra ni tói des de for ma dos,
mar ca a re la ção de in tru são da Su í te Pa ra u a ri, nos
gra ni tói des da Su í te Cre po ri zão. Os ba tó li tos da
por ções cen tral e oes te, além de tam bém se rem in -
tru di dos por stocks da Su í te Pa ra u a ri, são in tru si vos 
nos ma ci ços do Com ple xo Cu iú-Cuiú. O ba tó li to da
por ção cen tral é, ain da, in tru di do pelo cor po bá si co 
da ser ra Com pri da e re co ber to por ro chas vul câ ni -
cas do Gru po Iri ri, en quan to o ba tó li to da por ção oes -
te, no li mi te com a ba cia  Alto Ta pa jós, é re co ber to por 
ro chas se di men ta res da For ma ção Bu i u çu.

Na ae ro ge o fí si ca, esta uni da de apre sen ta uma
va ri a ção mag né ti ca en tre 0 e -100 nT, sen do que
es ses va lo res mais ba i xos, de alta mag ne ti za ção,
são ano ma li as es tre i tas e alon ga das se gun do a di -
re ção E-W, qua se sem pre ul tra pas san do os li mi -
tes da uni da de. A les te da fo lha, os re fle xos mag -
né ti cos mais fre qüen tes são as for ma ções de di -
pólos, alon ga dos nas di re ções ENE-WSW, com
am pli tu des va ri an do de 70 a -270 nT, ca rac te ri -
zan do a uni da de como al ta men te anô ma la. Exi be
va ri a da ra di a ção ga ma es pec tro mé tri ca, des de
200cps com for mas ova la das, até 1.000 cps, com
for ma se mi cir cu lar, em con cor dân cia com o cor po 
aflo ran te a nor te, acom pa nhan do o rio Novo.

A Su í te Cre po ri zão acha-se re pre sen ta da por
gra ni tói des fo li a dos e gra no blás ti cos, os qua is pre -
ser vam di ver sas es tru tu ras pri má ri as, tais como: fe -
no cris ta is idi o mór fi cos de feld spa tos, en cla ves mi -
cro gra nu la res com fe i ções de min gling, di ques sin -
plu tô ni cos e flu xo íg neo mar ca do pela ori en ta ção
pre fe ren ci al dos fe no cris ta is de feld spa tos (fi gu ra
2.4).

Os li tó ti pos do mi nan tes são si e no gra ni tos e mon -
zo gra ni tos, com su bor di na dos gra no di o ri tos e to -
na li tos, além de ra ros quart zo-monzodioritos. Nos
pri me i ros, são fre qüen tes os le u co gra ni tos e os ti -
pos com bi o ti ta e clo ri ta. Nos de ma is ocor rem horn -
blen da e bi o ti ta. Con for me os es tá gi os de de for ma -
ção e re cris ta li za ção al can ça dos, as tex tu ras po -
dem ser por fi rí ti cas, por fi ro clás ti cas, em mor tar,
gra no blás ti cas e po li go ni za das, sen do as duas úl ti -
mas tí pi cas da ma triz. Feld spa tos amen do a dos ou
as si mé tri cos e re cris ta li za dos em sub grãos e ne o -
grãos in di cam que a de for ma ção re gi o nal foi em
con di ções de fá ci es an fi bo li to mé dio.
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A aná li se dos da dos li to quí mi cos dos gra ni tói des 
da Su í te Cre po ri zão in di cou tra tar-se de um mag -
ma tis mo cal ci o al ca li no, pe ra lu mi no so a me ta lu mi -
no so, re la ci o na do aos es tá gi os sin a tar di o ro gê ni -
cos e se me lhan te aos de ar cos con ti nen ta is ma tu -
ros.

Tas si na ri (1996) ob te ve uma isó cro na Rb-Sr,
que for ne ceu uma ida de mí ni ma de 1.965±16Ma
para os gra ni tói des da Su í te Cre po ri zão, nas pro xi -
mi da des da vila ho mô ni ma. Esta ida de se mos trou
co e ren te com as ida des U-Pb em zir cão ob ti das
por J.O.S San tos (co mu ni ca ção es cri ta) de
1.957±6Ma, e a ida de Pb-Pb em zir cão de
1.968±19Ma (es ta ção AT-46), ob ti da pelo Pro je to
PROMIN-Tapajós, em cor pos na Fo lha Vila Ri o zi -
nho, nas pro xi mi da des da vila Cre po ri zão. No pro -
je to, tam bém fo ram ob ti das ida des Pb-Pb em zir -
cão de 1.997±3Ma, no rio Cla ro (es ta ção MV-30),
para os gra ni tói des do ba tó li to da por ção les te da
Fo lha Rio Novo, e 1.984±1Ma, no rio Novo (es ta -
ção MV-74), para o ba tó li to da por ção cen tral. 

No Escu do da Gu i a nas, no Esta do de Ro ra i ma,
fo ram ca rac te ri za dos con jun tos de gra ni tói des cal -
ci o al ca li nos tar di a pós-orogênicos, das su í tes in -
tru si vas Água Bran ca (Oli ve i ra et al., 1996) e Pe dra
Pin ta da (Fra ga et al., 1996) que, res pec ti va men te
for ne ce ram ida des Pb-Pb em zir cão de
1.960±21Ma e 2.005±45Ma (Alme i da et al., 1997).
Tais evi dên ci as apon tam para uma pos sí vel cor re -
la ção com os gra ni tói des da Su í te Intru si va Cre po ri -
zão. 

2.2.3 Su í te Intru si va Pa ra u a ri (Pp1 e Pp2)

San tos et al. (1975) in di vi du a li za ram um con jun to
de gra ni tói des nos aflu en tes dos rios Ta pa jós e Pa-
ra u a ri, nas fo lhas Ja ca re a can ga e Ma mãe Anã, de -
no mi nan do-o Gra ni to Pa ra u a ri. Pes soa et al. (1977)
des mem bra ram do em ba sa men to me ta mór fi co da
Fo lha Ca ra col, cor pos de gra ni tói des cor re la tos à
uni da de Pa ra u a ri, nos rios Ta pa jós, Ja man xim e em
al guns de seus aflu en tes. Melo et al. (1980) re de fi ni -
ram os gra ni tói des con si de ra dos pós-cinemáticos
da re gião dos rios Ta pa jós, Pa ra u a ri e Ari pu a nã,
como Gra no di o ri to Pa ra u a ri. Bri to (no pre lo, a) ba se -
a do na va ri a ção fa ci o ló gi ca e na am pla dis tri bu i ção
dos cor pos gra ní ti cos des sa uni da de, uti li zou a de -
sig na ção Su í te Intru si va Pa ra u a ri, a qual é ado ta da
pelo Pro je to PROMIN-Tapajós.

Os gra ni tói des da Su í te Intru si va Pa ra u a ri to ta li -
zam cer ca de 28% da área ma pe a da, na Fo lha Rio
Novo. O ba tó li to mais ex pres si vo, com sua ocor rên -
cia es ten den do-se da por ção cen tral à su des te,
exi be uma for ma elíp ti ca, alon ga da se gun do
NW-SE, com seg men tos ir re gu la res e re tan gu la res
re sul tan tes da in ter sec ção dos li ne a men tos NW-SE
com N-S e NE-SW. Ou tros plu to ni tos me no res, de
for mas si mi la res, ocor rem em vá ri as par tes da fo -
lha, sen do, tam bém, con tro la dos prin ci pal men te
por li ne a men tos NW-SE. 

Na por ção su des te da fo lha, o ba tó li to da Su í te Pa -
ra u a ri do in ter flú vio dos rios Novo e Mu tu a cá, é in tru -
di do por stocks gra ní ti cos da Su í te Ma lo qui nha, alo -
ja dos em li ne a men tos que cor tam o ma ci ço. No seg -
men to nor te des te cor po, em sua por ção cen tral, os
der ra mes de vul câ ni cas do Gru po Iri ri re co brem-no
em par te. Em aflo ra men tos no rio Novo, a ocor rên cia
de mar gens res fri a das (es ta ção MV-67), pró xi mas
do con ta to com um cor po da Su í te Cre po ri zão, e a
pre sen ça de di ques gra ní ti cos (es ta ção MV-68) sem 
de for ma ção dúc til, in tru di dos nes te úl ti mo, mar cam
a re la ção de in tru são dos gra ni tói des da Su í te Pa ra u -
a ri nos da Su í te Cre po ri zão. Na por ção nor des te, o
cor po de gra ni tói des da Su i te Pa ra u a ri, que se es -
ten de além dos li mi tes nor te e les te da fo lha, tam bém 
é in tru di do por stocks gra ní ti cos da Su í te Ma lo qui -
nha e re co ber to por der ra mes vul câ ni cos e de pó si -
tos pi ro clás ti cos do Gru po Iri ri.

Esta uni da de apre sen ta-se, em sua ma i or área
de dis tri bu i ção, com va lo res ae ro mag ne to mé tri -
cos de cam po to tal en tre 0 e 50 nT, guar dan do, em
seu in te ri or, vá ri os ba i xos es tre i tos, alon ga dos, de
pe que nos com pri men tos de onda, até -130 nT, do -
mi nan te men te pa ra le los à di re ção E-W. Lo cal men -
te, nos se to res cen tro-oeste, no ro es te, nor te e a
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Fi gu ra 2.4 – Ali nha men to dos fe no cris ta is de feld spa tos, 
mar can do flu xo mag má ti co em gra ni tói des da Su í te 
Intru si va Cre po ri zão, com fo li a ção pro to mi lo ní ti ca

N07°W/90° pa ra le la ao flu xo. 
Ga rim po Inde pen dên cia, pró xi mo à pis ta de pou so

(es ta ção EK-160).



les te da fo lha, os va lo res mag né ti cos são sem pre
ba i xos, en tre -20 a -150 nT. Na ae ro ga ma es pec -
tro me tria, no ca nal con ta gem to tal, os va lo res en -
tre 300 e 800cps são os do mi nan tes, e com am pla
dis tri bu i ção na fo lha. Em ge ral, acom pa nham a
for ma e os li mi tes da uni da de ge o ló gi ca, alon gan -
do-se para nor te e no ro es te. No su des te da fo lha a
ra di a ção cai para 10cps, ca rac te ri zan do uma di fe -
ren ça com po si ci o nal da su í te em ques tão.

A Su í te Pa ra u a ri apre sen ta um am plo es pec tro
com po si ci o nal, va ri an do des de si e no gra ni tos a mi -
cro to na li tos, com pre do mi nân cia de mon zo gra ni -
tos e gra no di o ri tos. Assim, os li tó ti pos fo ram agru -
pa dos em dois con jun tos, a fá ci es gra no di o rí ti ca
(Pp1) que re ú ne gra no di o ri tos, mi cro to na li tos e al -
guns mon zo gra ni tos e a fá ci es gra ní ti ca (Pp2) que
é com pos ta, ba si ca men te, por mon zo e si e no gra ni -
tos. Estas duas fá ci es es tão in di vi du a li za das no ba -
tó li to do in ter flú vio dos rios Novo e Mu tu a cá; nos de -
ma is cor pos não foi pos sí vel tal in di vi du a li za ção,
em ra zão da es ca la de ma pe a men to tra ba lha da.

Os gra ni tói des da Su í te Pa ra u a ri, em ge ral, são
por fi rí ti cos e iso tró pi cos, com fe no cris ta is de mi cro -
cli na/or to clá sio e pla gi o clá sio de 1 a 3cm, e ri cos
em en cla ves mi cro gra nu la res com fe i ções de min -
gling, com 1 a 20cm de diâ me tro. Tex tu ral men te,
são ro chas isen tas de de for ma ção e re cris ta li za -
ções, ape nas ri cas em trans for ma ções tar di a
pós-magmáticas e hi dro ter ma is. A bi o ti ta e a horn -
blen da, mu i tas ve zes, ocor rem em pro por ções
apro xi ma da men te igua is, por ve zes for man do
clots (aglu ti na ções), as so ci a das à ti ta ni ta, opa cos,
clo ri ta, epi do to, al la ni ta, apa ti ta e zir cão. O pla gi o -
clá sio é for te men te zo na do, sua com po si ção va ria
de oli go clá sio a an de si na, e en con tra-se fra ca a for -
te men te sa us su ri ti za do. As prin ci pa is trans for ma -
ções se cun dá ri as ob ser va das são a ar gi li za ção
dos feld spa tos al ca li nos, a clo ri ti za ção e des fer ri fi -
ca ção de bi o ti tas, o pre en chi men to de vê nu las por
preh ni ta e a de ses ta bi li za ção da horn blen da para
bi o ti ta, clo ri ta, epi do to, opa cos, car bo na to e ti ta ni -
ta.

Melo et al. (1980) ca rac te ri za ram o qui mis mo cal -
ci o al ca li no dos gra ni tói des da Su í te Pa ra u a ri. Cou ti -
nho et al. (1998) evi den ci a ram o ca rá ter cal ci o al ca -
li no evo lu í do des ta su í te de gra ni tói des me ta lu mi -
no sos a pe ra lu mi no sos, as so ci an do-os aos es tá gi -
os sin a tar di o ro gê ni cos de um arco mag má ti co re -
la ci o na do a sub duc ção e sub se qüen te co li são.
Con tu do, par te des tes gra ni tói des é, na ver da de,
per ten cen te à Su í te Cre po ri zão. No tra ta men to dos
da dos l i  to quí mi cos fe i  to no Pro je to
PROMIN-Tapajós, es ses gra ni tói des sin a tar di o ro -

gê ni cos fo ram se pa ra dos, ten do sido iden ti fi ca da
uma as si na tu ra pós-orogênica para o mag ma tis mo
cal ci o al ca li no da Su í te Pa ra u a ri, que guar da uma
se me lhan ça com os gra ni tói des de ar cos con ti nen -
ta is.

J.O.S San tos (co mu ni ca ção es cri ta) ob te ve ida -
des U-Pb em zir cão e ti ta ni ta, en tre 1.897±2 e
1.880±14Ma, para os gra ni tói des da Su í te Pa ra u a ri, 
nas fo lhas Ma mãe Anã e Ja ca re a can ga. Ida des
Pb-Pb em zir cão, se me lhan tes, fo ram ob ti das nes ta 
su í  te gra ní t i  ca nas fo lhas Ja ca re a can ga
(1.883±8Ma), Vila Ri o zi nho (1.883±2Ma), e Ca ra col 
(1.893±2Ma) pelo Pro je to PROMIN-Tapajós. Admi -
te-se, aqui, que os cor pos ma pe a dos na Fo lha Rio
Novo, como per ten cen tes à Su í te Pa ra u a ri te nham
ida des se me lhan tes àque las, con for me su ge ri do
pe las re la ções de con ta to ob ser va das.

2.2.4 Ro chas Bá si cas e Inter me diá ri as 
         Pa le o pro te ro zói cas

Alguns cor pos de ro chas bá si cas e in ter me diá ri -
as que ocor rem nas fo lhas Rio Novo e Vila Ri o zi nho
não se en qua dram per fe i ta men te nas uni da des até
en tão des cri tas para a Pro vín cia Ta pa jós. No en tan -
to, fo ram ob ser va dos cri té ri os es tra ti grá fi cos e
com po si ci o na is que per mi tem po si ci o ná-los no Pa -
le o pro te ro zói co. Assim, es tes cor pos fo ram in di vi -
du a li za dos como li to de mas e re ce be ram uma de -
sig na ção es pe cí fi ca. Não obs tan te, es tu dos fu tu ros 
mais de ta lha dos po de rão ca rac te ri zar me lhor es -
sas uni da des, en qua dran do-as em uni da des já
exis ten tes.

2.2.4.1 Ga bro Ser ra Com pri da (Psc)

O cor po bá si co da ser ra Com pri da, lo ca li za do no 
in ter flú vio dos rios Novo e Inam bé, está sen do aqui
de sig na do Ga bro Ser ra Com pri da, por tra tar-se do
li tó ti po pre do mi nan te nes te cor po, con for me J. Ta -
chi ba na (in for ma ção ver bal). As in for ma ções pe tro -
grá fi cas dis po ní ve is não per mi tem en qua drá-lo
com se gu ran ça na Su í te Intru si va Inga ra na. Tra -
ta-se do úni co cor po sig ni fi ca ti vo de ro chas bá si -
cas na Fo lha Rio Novo, cor res pon den do a me nos
de 0,5% da área ma pe a da na fo lha. 

O cor po do Ga bro Ser ra Com pri da apre sen ta for -
ma de um gran de di que ori en ta do se gun do NW-SE, 
com cer ca de 21km de com pri men to por até 5 km
de lar gu ra, in tru si vo em gra ni tói des da Su í te Cre po -
ri zão. A re la ção foi in fe ri da atra vés da for ma do cor -
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po, um di que alo ja do em um li ne a men to NW-SE e
pela au sên cia de de for ma ção rúp til-dúctil e me ta -
mor fis mo, pre sen tes na hos pe de i ra.

Este cor po bá si co está as so ci a do a um gran de
ba i xo ae ro mag ne to mé tri co de cam po re si du al, ali -
nha do se gun do NW-SE, que en glo ba su ces si vos
pe que nos ba i xos in fe ri o res a -300 nT. Na ae ro ga -
ma es pec tro me tria por con ta gem to tal, o Ga bro Ser -
ra Com pri da é mar ca do por um ba i xo ra di o mé tri co
alon ga do se gun do NW-SE, com ra di a ção in fe ri or a
250cps, con tras tan do com a ra di a ção mais ele va -
da da hos pe de i ra.

No Pro je to PROMIN-Tapajós, foi ob ti da uma úni -
ca amos tra do Ga bro Ser ra Com pri da, cor res pon -
den do à con ti nu i da de do cor po que aflo ra no rio
Novo. Tra ta-se de um di o ri to ura li ti za do de gra nu la -
ção mé dia a gros sa, iso tró pi co e de tex tu ra ine qüi -
gra nu lar hi pi di o mór fi ca. 

A as so ci a ção mi ne ral é cons ti tu í da por pla gi o -
clá sio, horn blen da, cli no pi ro xê nio re li qui ar, bi o ti ta,
clo ri ta, quart zo, opa cos, se ri ci ta, epi do to, ti ta ni ta e
apa ti ta. O pi ro xê nio (au gi ta?) apre sen ta-se trans -
for ma do para horn blen da (ura li ti za ção), bi o ti ta e
clo ri ta, com li be ra ção de ti ta ni ta e opa cos. O pla gi -
o clá sio é for te men te zo na do, com com po si ção
des de la bra do ri ta até an de si na, e en con tra-se sa -
us su ri ti za do. O quart zo ocor re em quan ti da des in -
fe ri o res a 5%, na for ma de cris ta is xe no mór fi cos e
in ters ti ci a is.

As re la ções es tra ti grá fi cas do Ga bro Ser ra Com -
pri da, so ma das à pos si bi li da de de uma cor re la ção
com o mag ma tis mo bá si co da Su í te Inga ra na, per -
mi tem es pe rar ida des en tre 1.900 e 1.880Ma, a
exem plo das ida des U-Pb em zir cão, bad de leyí ta e
ti ta ni ta ob ti das por J.O.S San tos (co mu ni ca ção es -
cri ta), e Pb-Pb em zir cão ob tidas pelo Pro je to
PROMIN-Tapajós (1.887±3Ma), nos cor pos bá si -
cos des ta su í te, nas fo lhas Ma mãe Anã e Ca ra col.

2.2.4.2 Lam pró fi ros Ja man xim (Pjx)

No le van ta men to ge o ló gi co do Pro je to San ta -
rém-Cachimbo (Alme i da et al., 1977) fo ram ma pe a -
dos di ques de lam pró fi ros in tru si vos nas vul câ ni cas 
do Gru po Iri ri e gra ni tos da Su í te Ma lo qui nha, de no -
mi na dos Lam pró fi ros Ja man xim. 

No Pro je to PROMIN-Tapajós, esta de sig na ção
está sen do man ti da para no mi nar as ocor rên ci as
de lam pró fi ros da Fo lha Rio Novo, que li mi tam-se a
al guns di ques com 0,3 a 1m de es pes su ra, em ge -
ral ori en ta dos se gun do NE-SW. Nas ocor rên ci as do 
rio Cla ro, são in tru si vos nos gra ni tói des da Su í te

Cre po ri zão, en quan to nas da por ção oes te da fo lha
(rios Cre po ri e Ma ru pá) es tão in tru di dos nos or to -
me ta mor fi tos do Com ple xo Cu iú-Cuiú. 

Na ae ro ge o fí si ca, ape nas as ocor rên ci as do rio
Cla ro apre sen tam re gis tro mag né ti co anô ma lo.
Esse re gis tro exi be for ma es tre i ta e alon ga da, com
si nu o si da des, se gun do E-W. As iso li nhas ar ran -
jam-se pa ra le la men te, com gra di en te va ri an do de
-60 a -180 nT. Não apre sen tam ex pres são ae ro ga -
ma es pec tro mé tri ca para uma aná li se.

Nos Lam pró fi ros Ja man xim fo ram re co nhe ci dos
es pes sar ti tos e vo ge si tos, mas na Fo lha Rio Novo só
fo ram iden ti fi ca dos lam pró fi ros es pes sar tí ti cos que
apre sen tam tex tu ra por fi rí ti ca a glo me ro por fi rí ti ca,
cu jos fe no cris ta is são de pi ro xê ni os, an fi bó li os e pla -
gi o clá si os idi o mór fi cos. A ma triz va ria de mi cro cris -
ta li na a mi cro gra nu lar, com va riá ve is gra us de ar gi li -
za ção e/ou se ri ci ti za ção. A as so ci a ção mi ne ral é
com pos ta por au gi ta, horn blen da, bi o ti ta, pla gi o clá -
sio ±ac ti no li ta ±epi do to ±clo ri ta ±opa cos ±quart zo
±car bo na to.

As va ri e da des pe tro grá fi cas en con tra das nos
Lam pró fi ros Ja man xim são do gru po dos lam pró fi -
ros de afi ni da de cal ci o al ca li na pós-orogênica ou
shos ho ní ti ca, con for me Rock (1987). O tra ta men to
dos da dos li to quí mi cos ob ti dos no Pro je to
PROMIN- Ta pa jós con fir mam este qui mis mo cal ci -
o al ca li no alto po tás sio tar dio, à se me lhan ça das ca -
rac te rís ti cas iden ti fi ca das nos Ande si tos Jo -
el-Mamoal, na Fo lha Vila Ri o zi nho, e nas vul câ ni cas
in ter me diá ri as da For ma ção Bom Jar dim (Fer re i ra,
no pre lo) na Fo lha Ma mãe Anã.

No Pro je to San ta rém-Cachimbo foi da ta do um di -
que de vo ge si to na Fo lha Ca ra col, por K-Ar em ro -
cha to tal, e ob ti da uma ida de mí ni ma de
1.536±31Ma, con for me ta bu la do em Tas si na ri
(1996), in di can do que os Lam pró fi ros Ja man xim
são pro te ro zói cos. A as si na tu ra quí mi ca cal ci o al -
ca li na alto po tás sio des tes lam pró fi ros, tam bém
iden ti fi ca da nas ro chas an de sí ti cas da pro vín cia,
su ge re uma con tem po ra ne i da de ou até uma co ge -
ne ti ci da de com es tas. E a es tre i ta as so ci a ção des -
tas ma ni fes ta ções an de sí ti cas e lam pro fí ri cas com
mag ma tis mo áci do pós-orogênico a ano ro gê ni co
re for çam o po si ci o na men to des tas no Pa le o pro te -
ro zói co.

2.2.5 Gru po Iri ri 

No le van ta men to ge o ló gi co fe i  to pela
SUDAM/GEOMINERAÇÃO (For man et al., 1972),
na re gião dos rios Iri ri e Cu ruá, fo ram ma pe a das
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vul câ ni cas áci das e vul ca no-clásticas, as qua is fo -
ram de no mi na das For ma ção Iri ri. Pes soa et al.
(1977) in di vi du a li za ram uni da des de der ra mes vul -
câ ni cos (For ma ção Sa lus ti a no), de de pó si tos pi ro -
clás ti cos (For ma ção Aru ri) e vul ca no-clásticos (Se -
qüên ci as Hí bri das), ele van do a uni da de Iri ri à ca te -
go ria de sub gru po. No Pro je to PROMIN-Tapajós,
ado tou-se a de sig na ção Gru po Iri ri, em pre ga da
por Andra de et al. (1978), man ten do-se as for ma -
ções Sa lus ti a no e Aru ri, sen do os de pó si tos vul ca -
no-clásticos en glo ba dos nes ta úl ti ma uni da de.

As vulcânicas, piroclásticas e vulcano-clásticas 
do Grupo Iriri, na Folha Rio Novo, correspondem a
cerca de 1% da área mapeada. Na porção norte e
nas proximidades da parte central da folha
ocorrem dois corpos pequenos (<5km2) de formas
irregulares de rochas vulcânicas, e na porção
nordeste ocorre um pacote piroclástico na forma
de uma serra estreita e alongada segundo
NNW-SSE. Este corresponde a um segmento dos
derrames vulcânicos do rio Jamanxim da Folha
Vila Riozinho que se estende até a foz do rio Claro.
A maioria desses corpos recobrem os batólitos
graníticos das suítes Parauari e Creporizão, mas o
da porção norte da folha recobre um maciço de
ortometamorfitos do Complexo Cuiú-Cuiú. Na
Folha Rio Novo não foram observadas evidências
diretas da relação das vulcânicas do Grupo Iriri
com os granitos da Suíte Maloquinha. No entanto,
Vasquez et al. (1999), baseados nas relações de
campo e nas idades Pb-Pb em zircão destas
unidades nas folhas Vila Riozinho e Caracol
confirmaram a contemporaneidade entre essas
manifestações vulcânicas e plutônicas.

2.2.5.1 For ma ção Sa lus ti a no (Psa)

Na For ma ção Sa lus ti a no, os ti pos do mi nan tes
são ri o li tos, com al guns da ci tos e an de si tos as so ci -
a dos. Ao mi cros có pio, exi bem tex tu ras afí ri cas, mi -
cro por fi rí ti cas, por fi rí ti cas, glo me ro por fi rí ti cas, fel -
so fí ri cas e crip to fel so fí ri cas. Os fe no cris ta is po dem
ser de or to clá sio/sa ni di na, quart zo idi o mór fi co,
horn blen da, bi o ti ta, opa cos e pla gi o clá sio zo na do
nas efu si vas da cí ti cas. A ma triz, em ge ral, é mi cro a
crip to cris ta li na, por ve zes com es tru tu ra de flu xo ou 
até pi lo ta xí ti ca e, nas sub vul câ ni cas, pode ser mi -
cro gra nu lar. Tan to a ma triz como os fe no cris ta is
cos tu mam ser subs ti tu í dos par ci al a to tal men te por
mi ne ra is se cun dá ri os, tais como se ri ci ta, epi do to,
car bo na to, ar gi lo mi ne ra is, clo ri ta, ac ti no li ta e opa -
cos. No cor po da por ção nor te (no rio Are ia Bran ca)

ocor rem da ci tos e mi cro gra ni tos. O cor po lo ca li za -
do no rio Novo, na por ção cen tro-norte da fo lha, é
com pos to por ri o li tos, mi cro gra ni tos e mi cro gra no -
di o ri tos, en quan to no cor po mais a sul do mi nam an -
de si tos e da ci tos.

Os li tó ti pos des sa uni da de não apre sen tam ca -
rac te rís ti cas ae ro mag ne to mé tri cas par ti cu la res. As 
iso li nhas, com va ri a ção en tre -30 e 50 nT, exi bem
gran des com pri men tos de onda, ul tra pas sam os li -
mi tes da uni da de, atin gin do as uni da des vi zi nhas.
O mes mo ocor re na ae ro ga ma es pec tro me tria,
onde as iso li nhas com va lo res en tre 400 e 500cps,
como na foz do rio Inam bé, ul tra pas sam os do mí ni -
os da uni da de.

2.2.5.2 For ma ção Aru ri (Par)

Na For ma ção Aru ri ob ser vou-se uma ín ti ma as -
so ci a ção dos tu fos, ig nim bri tos, bre chas, aglo me -
ra dos e vul ca no-clásticas que de fi nem os de pó si -
tos pi ro clás ti cos do Gru po Iri ri. As pi ro clás ti cas são
ro chas com tex tu ra frag men tá ria, for ma das por ma -
te ri al de di fe ren tes gra nu lo me tri as, des de po e i ra e
cin za vul câ ni ca até blo cos e bom bas. As mais fi nas
for mam os tu fos-pó e tu fos ci ne rí ti cos, pas san do
pe los la pil li-tu fos (lí ti cos e de cris ta is) e cos tu mam
exi bir la mi na ção ou es tra ti fi ca ção pla no-paralela.
Os Ignim bri tos, bre chas e aglo me ra dos são os ti pos
mais gros se i ros ou pro xi ma is, sen do as bre chas lí ti -
cas e/ou cris ta lo lí ti cas as ro chas mais nu me ro sas
com essa gra nu lo me tria. As vul ca no-clásticas for -
mam ex ten sos de pó si tos ma ci ços ou es tra ti fi ca dos,
onde pre do mi nam os tu fi tos (25 a 75% de pi ro clas -
tos), os qua is se con fun dem fa cil men te com as pi ro -
clás ti cas do tipo tufo. São are ni tos tu fá ce os, se i xo -
sos ou não, além de mi cro bre chas, bre chas e mi cro -
con glo me ra dos tu fá ce os. Su bor di na da men te, ocor -
rem os epi clas ti tos (0 a 25% de pi ro clas tos), os qua is 
as se me lham-se aos su bar có se os, su bli ta re ni tos, sil -
ti tos e con glo me ra dos con ven ci o na is. Nos cor pos
da por ção nor des te ocor rem tu fos lí ti cos (fi gu ra 2.5)
e ci ne rí ti cos, com al guns mi cro gra ni tos as so ci a dos.
De pó si tos vul ca no-clásticos só fo ram ob ser va dos
nas fo lhas vi zi nhas, a les te (Rio Baú - SB.21-Z-D) e
nor des te (Rio Cu ruá - SB.21-Z-B), nas pro xi mi da des
da sede do mu ni cí pio de Novo Pro gres so.

Os li tó ti pos des ta uni da de não apre sen tam re fle -
xos ae ro mag ne to mé tri cos par ti cu la res, sen do ape -
nas re pre sen ta dos pelo cam po mag né ti co re gi o -
nal. Na ae ro ga ma es pec tro me tria do mi nam va lo res
en tre 400 e 500cps, com as iso li nhas pa ra le las e
ori en ta das, no sen ti do ma i or do cor po, para N-S.
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Na química do Grupo Iriri, Pessoa et al. (1977)
reconheceram uma afinidade calcioalcalina para as
vulcânicas e vulcano-clásticas ácidas, e uma
tendência toleiítica para os termos de composição
intermediária associados. Observaram, ainda, que
ambos os grupos apresentam um aumento de
alcalinidade com a diferenciação. Contudo, Santos
(1984b) contestou a natureza toleiítica, sugerindo
que estes grupos devem ter se originado de um
magma mantélico andesítico, ou basáltico alto
alumina, calcioalcalino, que evoluiu com e sem
enriquecimento em álcalis. As vulcânicas ácidas
sempre foram vinculadas aos granitos da Suíte
Maloquinha, mas o tratamento preliminar dos
dados litoquímicos efetuado pelo Projeto
PROMIN-Tapajós, somado aos novos dados
geocronológicos, mostram que, em parte, estas
vulcânicas devem estar relacionadas aos
granitóides das suítes Parauari e Creporizão. Assim,
podemos esperar uma assinatura química
calcioalcalina, variando de sin a pós-orogênica,
evoluindo para alcalina. Contudo, neste projeto não
foi possível individualizar, no mapeamento, estes
conjuntos de vulcânicas, estando todos englobados 
no Grupo Iriri.

Na geocronologia do Grupo Iriri, o Projeto
PROMIN-Tapajós obteve uma idade Pb-Pb em
zircão de 1.888±2Ma, para um riolito da Formação
Salustiano, na Folha Caracol. Nesta mesma folha,
Dall’Agnol et al. (1999) obtiveram uma idade
idêntica, pelo mesmo método, em riolitos
peralcalinos do rio Jamanxim. Lamarão et al. (1999) 
obtiveram idades Pb-Pb em zircão semelhantes
(1.890±2 e 1.877±4Ma) para os ignimbritos e
riolitos da vila Moraes Almeida, e idades mais

antigas (2.001±6Ma), em dacitos da vila Riozinho,
na Folha SB.21-Z-A.

As rochas vulcânicas do Grupo Iriri foram
correlacionadas por vários autores, como Santos
(1984a), às vulcânicas dos grupos Iricoumé (Oliveira
et al., 1975), no estados do Amazonas e Pará, e
Surumu (Melo et al., 1978), no Estado de Roraima.
Alguns estendem-nas ao Suriname, Guiana e
Venezuela, e as reunem, juntamente com seus
equivalentes plutônicos, no Supergrupo Uatumã
(Melo et al., 1978). Esta correlação respalda-se nas
idades isocrônicas Rb-Sr entre 1.772 e 1.875Ma, mas 
Schobbenhaus Fº et al. (1994) obtiveram idades U-Pb 
em zircão entre 1.966 e 1.962Ma nas vulcânicas dos
grupo Surumu e Iricoumé. Tais idades U-Pb
contrastam com a maioria das idades Pb-Pb obtidas
nas vulcânicas do Grupo Iriri, na Província Tapajós.
No entanto, a idade dos dacitos da vila Riozinho e dos 
granitóides da Suíte Creporizão apontam para a
presença deste magmatismo mais antigo na
província, e indicam a existência de dois eventos
magmáticos. Tal fato é reforçado pelas diferenças
químicas entre os magmatismos calcioalcalino sin a
tardiorogênico e calcioalcalino alto potássio e
alcalino pós-orogênico a anorogênico.

2.2.6 Suíte Intrusiva Maloquinha (Pm1)

No Projeto RADAM, na Folha SB.21, Santos et al.
(1975) mapearam corpos graníticos circulares,
com tendência “alasquítica”, associados ao
vulcanismo Uatumã, denominando-os Granito
Maloquinha. Estas intrusões graníticas foram
identificadas por Pessoa et al. (1977), na Folha
Caracol, que as denominaram Formação
Maloquinha. Almeida et al. (1977) e Andrade et al.
(1978) empregaram a designação Suíte Intrusiva
Maloquinha, mantida no Projeto PROMIN-Tapajós.
Brito (no prelo, b), na Folha Mamãe Anã, identificou
uma fácies a biotita (Pm1) e uma portadora de
anfibólio (Pm2) nesta suíte granítica.

A área de ocorrência dos granitos da Suíte
Maloquinha equivale a cerca de 4% da Folha Rio
Novo. Os dois corpos graníticos principais desta
suíte localizam-se na porção sudeste da folha.
Ambos apresentam formas elípticas, com o corpo
seccionado pelo igarapé do Engano
apresentando-se alongado segundo NW-SE,
enquanto o seccionado pelo rio Mutuacá alonga-se 
segundo NE-SW, marcando o forte controle
estrutural exercido por estes lineamentos no
posicionamento destes corpos. No extremo norte
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Figura 2.5 – Tufo lítico da Formação Aruri, do Grupo
Iriri, com estratificação plano-paralela N05°E/ 25°SE.
Fazenda APROGIM, próximo a sede do município de

Novo Progresso (estação MV-39).



da folha ocorrem dois segmentos de intrusões de
granitos da Suíte Maloquinha, localizados, em
grande parte, na Folha Vila Riozinho.

Os stocks da Suíte Maloquinha intrudem os
batólitos das suítes Creporizão e Parauari,
ocorrendo alojados em falhamentos que
interceptam estes batólitos graníticos. Na porção
sudeste, na foz do igarapé do Engano, ocorrem
xenólitos de granitóides da Suíte Creporizão
hospedados na porção de borda de um stock da
Suíte Maloquinha (figura 2.6).

Na aeromagnetometria esta unidade mostra
apenas a magnetização do campo magnético
regional. Raras vezes há alteração desse reflexo
magnético, devido à formação de pequenos
baixos. Na aerogamaespectrometria, as mais altas
radiações, como a sudeste da folha, balizam as
exposições dessa suíte. São valores superiores a
1.000cps que se repetem em menores áreas a
norte e nordeste.

A Suí te Maloquinha é composta por
leucossienogranitos, feldspato alcalino granitos
(alasquitos) muito evoluídos, em geral com biotita 
(Pm1), por vezes portadores de hastingsita
(Pm2); esta última fácies não foi identificada na
Folha Rio Novo. São granitos de granulação
média a grossa, isotrópicos e exibindo texturas
eqüigranulares a ineqüigranular hipidiomórfica,
raramente porfirítica, a não ser nos corpos
subvulcânicos. Nesses casos, os fenocristais são 

de quartzo bipiramidal, ortoclásio e plagioclásio,
de até 2,5cm, além de ocasionais minerais
máficos. O feldspato alcalino dominante é o
ortoclásio pertítico (microclina subordinada) e o
plagioclásio é de composição albítica. Os
minerais máficos são biotita, epidoto e clorita,
enquanto zircão, fluorita e opacos são as fases
acessórias mais constantes.

Klein et al. (1997) observaram que a ausência de
metamorfismo e deformação nas intrusões
graníticas da Suíte Maloquinha, somada à presença
de cavidades miarolíticas e ocorrência de corpos
subvulcânicos associados com vulcânicas
comagmáticas indicam um posicionamento raso.
Algumas feições como quartzo bipiramidal e
intercrescimentos granofíricos quartzo-feldspáticos
corroboram esta colocação rasa para esses
granitos, mesmo para as fácies de granulação mais
grossa, hospedeiras de subvulcânicas.

Pessoa et al. (1977) identificaram nos granitos da 
Suíte Maloquinha uma afinidade calcioalcalina,
evoluindo para alcalina, em um ambiente
anorogênico. Contudo, Brito et al. (1997)
caracterizaram os granitos desta suíte como tipo A
(alcalino) de ambientes pós-colisionais ou
pós-orogênicos. Coutinho et al. (1998) também
relacionaram a evolução desta suíte granítica a um
magmatismo alcalino pós-orogênico extensional. O 
tratamento dos dados litoquímicos pelo Projeto
PROMIN-Tapajós corroborou este quimismo
alcalino, mas sugere caráter transicional entre
pós-orogênico e francamente anorogênico para os
granitóides da Suíte Maloquinha.

No Projeto PROMIN-Tapajós, foi obtida uma
idade Pb-Pb em zircão de 1.882±4Ma, para uma
intrusão dos granitos da Suíte Maloquinha, na Folha 
Vila Riozinho (estação EK-89). Em um corpo desta
suíte, nas proximidades da vila Moraes Almeida,
também naquela folha, Lamarão et al. (1999)
obtiveram uma idade de 1.880±9Ma pelo mesmo
método. J.O.S Santos (comunicação escrita)
obteve por U-Pb em zircão uma idade de
1.883±4Ma para um corpo de granito da Suíte
Maloquinha, na Folha Jacareacanga. Idades
semelhantes seriam esperadas para os corpos da
Suíte Maloquinha mapeados na Folha Rio Novo,
conforme sugerido pelas relações de contato
observadas. No entanto, no corpo do igarapé do
Engano (estação AT-124) foi obtida uma idade
Pb-Pb em zircão de 1.968±3Ma, que está sendo
interpretada como reflexo de zircões herdados.
Não obstante, tal corpo poderia representar as
manifestações mais tardias do magmatismo
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rio Mutuacá (estação AT-121).



relacionado à orogênese paleoproterozóica da
Província Tapajós. Tais hipóteses carecem de
maior investigação.

Santos & Loguercio (1984), bem como outros
autores, correlacionaram os granitos da Suíte
Maloquinha com os das suítes Mapuera (Oliveira et
al., 1975), nos estados do Amazonas e Pará, e
Saracura (Melo et al., 1978), no Estado de Roraima,
todos englobados no Supergrupo Uatumã. Tal
correlação era respaldada pelas idades isocrônicas
Rb-Sr entre 1.770 e 1.809Ma (Santos & Reis Neto,
1982), que apesar de serem menores que as idades
U-Pb e Pb-Pb em zircão para os granitos da Suíte
Maloquinha, são coerentes. No entanto, a idade
Pb-Pb em zircão de 1.814±27Ma obtida por Silva et
al. (1997) para o Granito Moderna, da Suíte
Mapuera, evidencia um diacronismo para este
magmatismo alcalino pós-orogênico a anorogênico.

2.2.7 Formação Buiuçu (Pbu)

Em trabalho de reconhecimento na região do
médio Tapajós, Barbosa (1966) correlacionou as
coberturas sedimentares das bacias do Crepori e
do Alto Tapajós (serra do Cachimbo) ao Grupo
Cubencranquém, enquanto Andrade & Urdininea
(1972), no levantamento geológico da
SUDAM/GEOMITEC, na região do rio Jamanxim,
correlacionaram as ocorrências de rochas
sedimentares ao Grupo Gorotire. No Projeto
RADAM, na Folha SB.21 - Tapajós, Santos et al.
(1975) individualizaram três diferentes tipos de
coberturas plataformais pré-cambrianas. As da
borda norte da bacia do Alto Tapajós e a da bacia
do Crepori foram enquadradas no Grupo
Beneficiente e localizadamente na Formação
Prosperança, enquanto que as localizadas na
região dos rios Iriri, Curuá e Riozinho do Anfrísio
foram, respectivamente, correlacionadas ao Grupo 
Gorotire e à Formação Prosperança. Pessoa et al.
(1977), no Projeto Jamanxim, correlacionaram as
coberturas da bacia do Crepori ao Grupo Gorotire e 
as dos rios Negro e Riozinho do Anfrísio ao Grupo
Cubencranquém. Santiago et al .  (1980)
propuseram a designação Formação Palmares,
para as coberturas proterozóicas continentais da
borda norte da bacia do Alto Tapajós. No entanto, no
Projeto Tapajós-Sucunduri, Bizinella et al.(1980)
mantiveram a designação Grupo Gorotire para esta
ocorrência e as da bacia do Crepori. Pinheiro &
Ferreira (1999) consideraram inviável a correlação
destas coberturas sedimentares com as dos grupos

Gorotire e Beneficiente e, ao consultarem o Léxico
Estratigráfico do Brasil, constataram a existência de
uma unidade com a denominação Formação
Palmares, definida anteriormente. Assim,
propuseram redefini-la como Formação Buiuçu, em
alusão ao igarapé homônimo, que a exemplo do
igarapé Palmares, também é um afluente da margem
esquerda do alto curso do rio Tapajós, na Folha
Jacareacanga, com bons afloramentos dessa
unidade.

As rochas sedimentares da Formação Buiuçu
correspondem a cerca de 6% da área da Folha Rio
Novo, estando sua ocorrência restrita à sua porção
sudoeste, no limite com as folhas Serra do
Cachimbo (SC.21-X-A) e Rio Cururu (SB.21-Y-D).
Trata-se de um segmento da borda norte da bacia
do Alto Tapajós, que se apresenta controlado pelos 
lineamentos NW-SE, a exemplo dos testemunhos
(cuestas e mesas) próximos à borda da bacia. Os
pacotes sedimentares na bacia do Alto Tapajós,
apresentam-se mergulhando suavemente para sul, 
conforme interpretado em sensores remotos. Nos
segmentos da borda da bacia fortemente afetados
pelos falhamentos NW-SE, os pacotes
apresentam-se basculados, com mergulhos de 25º
para SW a subverticalizados, marcados por
cuestas e cristas. Nestes, dominam estratificação
plano-paralela, mas, localmente, ocorre
estratificação cruzada plana de pequeno porte.

As coberturas sedimentares da Formação
Buiuçu, na borda norte da bacia do Alto Tapajós,
recobrem corpos de granitóides da Suíte
Creporizão e ortometamorfitos do Complexo
Cuiú-Cuiú. Esta relação é sugerida a partir dos
falhamentos que balizam a borda da bacia e a
ocorrência de testemunhos sobre o embasamento
ígneo e metamórfico. Na porção sudoeste foram
observados níveis de brechas e litarenitos com
clastos de vulcânicas ácidas, na base da serra
Pelada (estação AT-143), um testemunho dos
sedimentos da borda da bacia. A presença de
clastos de vulcânicas (Grupo Iriri?) nos depósitos
proximais associados aos falhamentos NW-SE,
indica que estas serviram de área-fonte.

Na aeromagnetometria esta unidade apresenta
como maior destaque a formação de um baixo
magnético com -200 nT, característico de um corpo
de forma oval, no interior da serra do Cachimbo. No
restante do corpo, há um gradiente crescente de sul
para norte, com as isolinhas paralelas à direção E-W.
Na aerogamaespectrometria, a maior expressão
reside na formação de anomalias circulares no
interior da serra do Cachimbo, que alcançam
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1.000cps. Nos demais locais onde ocorre a unidade,
a radiação não ultrapassa a 250cps, com as isolinhas 
aleatoriamente distribuídas.

Microbrechas oligomíticas, litarenitos vulcânicos
e subarcóseos sericíticos são os componentes
encontrados nas bordas das seqüências
correlacionadas à Formação Buiuçu. As
microbrechas oligomíticas são compostas por
seixos de quartzo imersos numa matriz constituída
por quartzo micro a criptocristalino, sericita e
muscovita detrítica. Os litarenitos possuem
granulometria média, com grãos mal selecionados,
subarredondados a arredondados e articulados por
contatos flutuantes, pontuais e tangenciais, em
geral. Além de quartzo, em alguns casos, ocorrem
litoclastos de vulcânicas ácidas e cimento de
quartzo sobrecrescido diageneticamente. Os
subarcóseos apresentam granulometria fina, com
grãos mal selecionados, variando desde
subangulosos a subarredondados. Os contatos
entre os grãos de quartzo e de feldspatos são dos
tipo flutuante e pontual, e os clastos acham-se
envolvidos por uma matriz quartzosa muito fina e
rica em sericita pós-deposicional ou hidrotermal.

O intervalo de idade da sedimentação dessas
coberturas sedimentares é estimado através da
idade U-Pb em baddeleyíta, obtida por J.O.S.
Santos (comunicação escrita) nos diques do
Diabásio Crepori (±1.778Ma ), intrusivos nessas
(idade mínima), e pelas idades U-Pb e Pb-Pb em
zircão das rochas do Grupo Iriri e Suíte Parauari
(±1.890Ma), que serviram de área-fonte. Pessoa et
al. (1977) e Bizinella et al. (1980) correlacionaram
estas coberturas com as dos estados de Roraima e
Amazonas, no Brasil, e com as do leste da
Venezuela e oeste da Guiana, atualmente
agrupadas no Supergrupo Roraima (Pinheiro et al.,
1981). Popini et al. (no prelo) observaram que, tanto 
em termos litológicos quanto cronológicos, as
sedimentares da Formação Buiuçu se assemelham 
com as sedimentares da Formação Uailã, do
Supergrupo Roraima.

2.2.8 Suíte Intrusiva Cachoeira Seca (Mcs)

No Projeto Jamanxim, Pessoa et al. (1977)
mapearam uma intrusão básica, no médio curso do
rio Tocantins, designando-a Troctolito Cachoeira
Seca. Quadros et al. (1998) utilizaram a designação 
Suíte Intrusiva Cachoeira Seca, também adotada
pelo Projeto PROMIN-Tapajós.

Na Folha Rio Novo, a ocorrência das rochas
básicas da Suíte Cachoeira Seca restringe-se a
dois diques de diabásio troctolítico, intrusivos nos
granitóides da Suíte Creporizão, localizados nos
rios Novo e Mutuacá. Estes são diabásios ricos em
olivina (66-90% dos máficos), correspondentes
hipoabissais dos gabros troctolíticos e dos
troctolitos. São rochas de granulação fina a média,
melanocráticas e isotrópicas, com texturas
subofítica e intergranular.

A associação mineral é formada por
plagioclásio, olivina, titano-augita, biotita titanífera,
opacos, apatita ±hiperstênio ±feldspato alcalino
±anfibólio ±clori ta ±serpentina ±sericita
±argilominerais ±zircão. O plagioclásio varia de
andesina a labradori ta, apresenta-se
ocasionalmente zonado, e os grãos maiores
podem exibir inclusões poiquilíticas de olivina. A
olivina ocorre associada ou não aos piroxênios, e
os cristais mais desenvolvidos exibem inclusões
subofíticas de plagioclásio. A serpentinização é
incipiente e restrita às fraturas. Nos piroxênios, a
titano-augita ocorre como agregados, com olivina
associada, ou como cristais isolados, com
inclusões daquele mineral. O hiperstênio ocorre
subordinadamente, com inclusões poiquilíticas de
opacos e olivina, e subofítica de plagioclásio. A
biotita exibe pleocroísmo avermelhado, sendo
provavelmente titanífera e, em geral, ocorre como
mantos em volta dos cristais de opacos (óxidos de
Fe-Ti).

Devido ao fato desses diabásios troctolíticos da
Suíte Cachoeira Seca ocorrerem na Folha Rio Novo
apenas como diques esparsos, na escala do
levantamento aerogeofísico não foi identificada
qualquer assinatura característica. 

No Projeto Jamanxim, Pessoa et al. (1977)
identificaram uma afinidade alcalina nas rochas
básicas da Suíte Cachoeira Seca. Contudo,
Quadros et al. (1998) caracterizaram uma
tendência toleiítica magnesiana para esta suíte
básica.

Nas rochas básicas troctolíticas da Suíte
Cachoeira Seca, na Folha Caracol, Pessoa et al.
(1977) obtiveram idades mínimas K-Ar, em rocha
total e plagioclásio, entre 1.046±50 e 1.072±18Ma.
J.O.S Santos (comunicação escrita) obteve uma
idade U-Pb em baddeleyíta de 1.107±25Ma, para
esta suíte. Baseado na correlação com a Suíte
Cachoeira Seca deve-se esperar uma idade de
cristalização para os diques troctolíticos da Folha
Rio Novo, próxima desta última.
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2.2.9 Diabásios Indiferenciados (db)

No Projeto PROMIN-Tapajós foram descritos e
cartografados diques de diabásios intrusivos nos
ortometamorfitos, nos granitóides e nas vulcânicas
proterozóicas, cujas texturas e mineralogia
assemelham-se às de alguns diabásios atribuídos
ao Proterozóico (Diabásio Crepori). No entanto, a
ocorrência de diques de rochas básicas,
comprovadamente fanerozóicas, na Província
Tapajós, como os diques jurássicos do Diabásio
Cururu (Santos et al., 1975) na Folha Rio Cururu e
do Diabásio Periquito (Almeida & Nogueira Filho,
1959), na região do Rio Aripuanã, e os diques
cambrianos (Diabásio Piranhas) identificados por
Santos et al. (1999) na Folha Jacareacanga,
evidenciam a existência de mais de uma geração
de magmatismo básico. Assim, na impossibilidade
de enquadrá-los numa dessas unidades, optou-se
por uma designação informal, denominando-os
diabásios indiferenciados.

Na Folha Rio Novo, os diques de diabásios
indiferenciados apresentam dimensões
centimétricas e orientações variadas. Ocorrem
intrusivos nos granitóides da Suíte Parauari, no
batólito do rio Inambé, assim como nas vulcânicas
do Grupo Iriri e nos ortometamorfitos do Complexo
Cuiú-Cuiú, localizados no rio Novo. Não foi
identificada qualquer feição aerogeofísica, que
marcasse uma assinatura geofísica típica para
estes diques de diabásios. 

São rochas freqüentemente porfiríticas, com
fenocristais milimétricos de plagioclásio e/ou
piroxênio. Ao microscópio, as texturas variam de
afíricas a porfiríticas, com relações subofíticas
entre o plagioclásio e a augita. Outros minerais são
biotita, opacos, apatita ±actinolita, ±olivina
±quartzo ±feldspato alcalino ±clorita ±sericita
±epidoto ±argilominerais ±carbonato ±serpentina.

As proporções menores de olivina (<10%) e a
ocorrência de quartzo intersticial distingue-os dos
gabros e diabásios troctolíticos da Suíte Cachoeira
Seca, mas não permitem diferenciá-los das rochas
básicas do Diabásio Crepori.

Bizinella et al. (1980) identificaram afinidades
químicas alcalina e toleiítica nas rochas básicas
mesozóicas da região do Projeto
Tapájos-Sucunduri. No Projeto PROMIN-Tapajós,
alguns diques de diabásios indiferenciados, na
Folha Vila Riozinho, provavelmente fanerozóicos,
mostraram uma assinatura toleiítica de ambiente
intracontinental. Santos et al. (1975) obtiveram uma
idade mínima K-Ar de aproximadamente 180±9Ma, 

em um dique de diabásio (Diabásio Cururu).
Bizinella et al. (1980) obtiveram uma idade de
190±5Ma, pelo mesmo método, nos diques do
Diabásio Periquito, na Folha Sumaúma
(SB.20-Z-D). Santos J.O.S. et al. (1999) obtiveram
em um dique de olivina gabro (Diabásio Piranhas),
uma idade U-Pb em baddeleyita de 514±15Ma.
Pode-se esperar ambas idades fanerozóicas, ou
ainda, idades próximas à do Diabásio Crepori para
os diques de diabásios indiferenciados da Folha
Rio Novo, pois Basei (1974) obteve uma idade
mínima K-Ar em plagioclásio, de 1.560±25Ma, em
um dique de diabásio intrusivo nos granitóides do
embasamento ígneo e metamórfico, localizado no
rio Crepori, próximo ao limite com a Folha Vila
Riozinho.

2.2.10 Coberturas Detríticas e Lateríticas (TQdl)

As coberturas lateríticas, na Folha Rio Novo,
correspondem a menos de 0,5% da área mapeada, 
sendo que o principal platô, de forma irregular,
localiza-se na porção central no interflúvio dos rios
Areia Branca e Novo. Esta ocorrência, a exemplo
de outras menores e não cartografadas, recobre o
topo dos morros de rochas do embasamento ígneo
e metamórfico. Algumas dessas ocorrências não
mapeadas, como as da serra Comprida, estão
associadas a corpos básicos.

Na aerogeofísica, o platô laterítico da porção
central, bem como aqueles do topo da serra
Comprida, estão inseridos num grupo de
sucessivas anomalias magnéticas, direcionadas
segundo NW-SE. Esses reflexos magnéticos
sugerem tratar-se de uma continuidade não
aflorante do Gabro Serra Comprida. Na
aerogamaespectrometria, não apresentam
assinatura característica.

Os perfis lateríticos observados são imaturos e
incompletos, passando de um saprólito com
esfoliação esferoidal para um horizonte pálido
pouco espesso (1 a 3m). Os horizontes mosqueado
e argiloso apresentam espessuras variadas,
podendo atingir dezenas de metros ou
simplesmente estar ausentes. Os níveis
concrecionários e de fragmentos (stone lines) são
raros e atingem espessuras centimétricas (10 a
20cm), mas as coberturas (carapaças) de lateritas
ferruginosas são espessas (5 a 20m) e freqüentes.

Nos afloramentos (estações MV-70 e 71)
próximos ao platô da porção central, foram
observados perfis lateríticos desde o saprólito
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granítico na base, com alguma alteração hidrotermal, 
além da intempérica, passando para os horizontes
pálido e argiloso. A ocorrência de grandes blocos
rolados de carapaças ferruginosas com grãos de
quartzo marca a presença destas no topo.

No interflúvio dos rios Crepori e Marupá, foram
observadas, em escavações de garimpos,
coberturas detríticas coluvionares de latossolos,
com níveis de clastos subangulosos de quartzo de
veios e concreções ferruginosas, sem evidências
de transporte significativo (figura 2.7).

Conforme Costa (1991), destacam-se dois
períodos de formação dos lateritos da Amazônia,
os perfis maturos no Terciário, e os imaturos, no
Quaternário. Na Folha Rio Novo, só foram
identificados perfis imaturos; contudo, não se
descarta a existência de perfis maturos
retrabalhados. Assim, optou-se por incluir as
coberturas lateríticas em ambos períodos, sendo
as detríticas exclusivas do Quaternário.

2.2.11 Depósitos Aluvionares (Qa)

As coberturas aluvionares concentram-se ao
longo das principais drenagens e perfazem menos
de 0,5% da Folha Rio Novo. Na porção central,
destacam-se os depósitos aluvionares dos rios
Novo e Inambé e seus afluentes, como o rio Areia
Branca e os igarapés Duas Serras e Serra Pelada.
Na porção oeste, no rio Crepori, e na porção leste,

nos rios Claro, Jamanxim e Mutuacá, existem
outras ocorrências menos expressivas. 

São compostas por sedimentos arenosos e
argilosos, inconsolidados e semiconsolidados,
com níveis de cascalhos associados. Os depósitos
inconsolidados, formados dominantemente de
areia, ocorrem como barras de canais nos rios, com 
níveis de cascalhos, em geral não aflorantes,
ocorrendo como depósitos de fundo, só
evidenciados pela dragagem da lavra garimpeira.
Esta ação antrópica dificulta a caracterização da
forma e dimensão destes depósitos. Os depósitos
semiconsolidados são encontrados nas planícies
de inundação dos rios, onde a deposição dos
sedimentos argilosos, com níveis arenosos
associados, formam pacotes com espessuras
variáveis. Estes sedimentos, parcialmente
consolidados, apresentam acamadamentos
horizontais plano-paralelos. Alguns níveis estão
cimentados por óxidos de ferro, formando
pseudolateritos (figura 2.8). Em geral, dependendo 
do contexto geológico, tanto os depósitos
inconsolidados, quanto os semiconsolidados, são
portadores de ouro.

A largura das coberturas aluvionares dos rios
Novo e Inambé varia entre 0,5 e 1,25km,
atingindo até 2km na área de confluência. Este
alargamento resultou de prováveis reativações
neotectônicas dos lineamentos NW-SE.  Na
confluência dos rios Novo e Areia Branca a
situação se repete.
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Fi gu ra 2.8 – Ter ra ço aluvial com de pó si to 
se mi con so li da do de sil tes e ar gi las, com ní vel 

are no so ci men ta do por óxi dos de fer ro no meio 
do pa co te, com es pes su ra mé dia de 25cm. 

Mé dio a alto cur so do rio Novo, pró xi mo do rio Inam bé
(es ta ção MV-70).

Fi gu ra 2.7 – Ní vel de clas tos an gu lo sos de veio de 
quart zo e con cre ções fer ru gi no sas, em co ber tu ras 

co lu vi o na res so bre sa pró li to de gra ni tói de hos pe de i ro 
de ve i os de quart zo au rí fe ro (es ca la com 42cm). 

Ga rim po Ro que San te i ro, no in ter flú vio dos 
rios Cre po ri e Ma ru pá (es ta ção AT-154).
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