
Foto 1

Fotografia de biotita granodiorito de granulação média
e isotrópico; litótipo predominante no

Complexo Cauaburi. Afloramento situado no baixo
curso do rio Daraá.

Foto 2

Fotografia de hornblenda-biotita granodiorito,
abundante no Complexo Cauaburi, apresentando
minerais máficos com leve orientação preferencial

(fluxo magmático). Afloramento situado na
cachoeira Pacu, rio Daraá.

Foto 3

Fotografia de hornblenda-biotita gnaisse granodiorítico
de granulação média, pertencente ao

Complexo Cauaburi. Afloramento no médio
curso do rio Abuará.

Foto 4

Fotografia de gnaisse monzogranítico do Complexo
Cauaburi, apresentando minerais máficos fortemente

orientados, contornando augens de feldspato.



Foto 6

Fotografia de alcalifeldspato granito alasquítico,
de ocorrência rara no Complexo Cauaburi.

Afloramento localizado no baixo curso do igarapé
Inambu, margem esquerda do rio Negro.

Foto 5

Fotografia de biotita leucossienogranito fino represen-
tando diques e pequenos stocks intrusivos nos

ortognaisses e metagranitóides, identificados local-
mente em alguns domínios do Complexo Cauaburi.

Afloramento localizado na margem direita
do rio Negro, próximo à ilha Grande.

Foto 7

Leucogranito eqüigranular, isótropo, apresentando
grão médio a grosso e coloração esbranquiçada a
levemente rosada (tipo 1). Exemplar proveniente

da área-tipo do Granito Reilau (cabeceiras do
igarapé Reilau, afluente da margem

esquerda do rio Aracá).

Foto 8

Leucogranito eqüigranular, isótropo, de grão fino a
localmente médio e de cor branca (tipo 2).

Amostra típica da região do interflúvio dos rios
Abuará e Cauaburi.



Foto 9

Leucogranito eqüigranular, de grão médio, de cor
branca, deformado, exibindo foliação dada pela

orientação preferencial de biotita, muscovita e
agregados de quartzo (alto curso do rio Preto).

Foto 10

Fotografia de leucomonzogranito eqüigranular, grosso
e isotrópico, representante da Suíte Intrusiva Marauiá.

Afloramento no alto curso do igarapé Abuará.

Foto 11

Fotografia de sienogranito eqüigranular médio,
foliado, representante da Suíte Intrusiva Marauiá,

região do alto curso do rio Preto.

Foto 12

Fotografia de alasquito fracamente deformado, onde
os escassos minerais máficos ocorrem

preferencialmente orientados (foliação paralela a
base da fotografia). Notar também a presença de

cristais desenvolvidos de quartzo azulado. Amostra
proveniente da porção noroeste da serra Marié-Mirim,

na Folha NA.19-Z-D.



Foto 13

Vista parcial das escarpas da serra Aracá.

Foto 14

Quartzito intercalado com finos estratos de micaxisto
(CG-29 - serra Aracá).

Foto 16

Afloramento da Formação Aracá, apresentando
alternância entre camadas com estratificação cruzada

acanalada e camadas com estratificação planar,
preservadas em quartzitos.

Foto 15

Muscovita xisto da serra Aracá apresentando cor
cinza-esverdeado, intenso brilho prateado e

granulação média a grossa.



Foto 17

Metaconglomerado da Formação Aracá, composto
por seixos subarredondados de quartzo (cor cinza)

envoltos em matriz (cor creme) de granulação
média (serra Aracá).

Foto 18

Subarcóseo rosa-claro da Formação Aracá, apresen-
tando estratificação plano-paralela e vênulas de

caolim (serra Daraá).

Foto 19

Fotografia de afloramento de sericita quartzito
apresentando foliação N20�E/65�NW (estação CS-51,

rio Daraá), considerado parte integrante da
Formação Daraá.

Foto 20

Fotografia de sienogranito fino com fenocristais de
feldspato alcalino (� 1cm) situado nas porções

centrais do corpo do Granito Jauari. Afloramento
localizado na porção nordeste da serra Aracá.



Foto 21

Fotografia de biotita monzogranito de granulação
média a fina situado próximo à borda do corpo do

Granito Jauari. Afloramento situado na porção
nordeste da serra Aracá.

Foto 23

Fotografia de detalhe de estratificação cruzada em
arenitos da Formação Içá (PV-99, rio Aracá).

Foto 22

Fotografia do aspecto geral dos afloramentos da
Formação Içá (rio Aracá) onde se destaca a
tabularidade dos pacotes de arenito (PV-99).
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