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GEOLOGIA

2.1 Contexto Geológico Regional

Existem referências a trabalhos de reconheci-
mento geológico, na Província Tapajós, desde o fi-
nal do século passado, mas, somente a partir da
década de 70 é que esta passou a ser alvo de es-
tudos sistemáticos, através de uma série de proje-
tos de mapeamento geológico e levantamentos
geoquímicos, cujos principais resultados estão
contidos em Andrade & Urdininea (1972); Libera-
tore et al. (1972); Santos et al. (1975); Andrade et
al. (1976); Almeida et al. (1977); Pessoa et al.
(1977); Bizinella et al. (1980); e Melo et al. (1980a).
Após esses levantamentos, os trabalhos na pro-
víncia foram retomados na segunda metade da
década de 90, pela CPRM – Serviço Geológico do
Brasil, através do Projeto PROMIN-Tapajós. Tra-
balhos de empresas de mineração, teses de
pós-graduação e publicações diversas também
têm contribuído para o entedimento da evolução
da província.

A Província Tapajós está contida na porção cen-
tro-sul do Cráton Amazônico (figura 2.1), que tem
sua evolução ligada essencialmente ao Arqueano
e ao Proterozóico, tendo se tornado estável em rela-
ção aos eventos brasilianos. Os modelos para a
evolução geológica do Cráton Amazônico têm-se
polarizado em torno de hipóteses que envolvem, de

um lado, retrabalhamento de crosta antiga e, de ou-
tro, eventos de acresção.

No modelo de retrabalhamento crustal, Gibbs &
Barron (1983), Hasui et al. (1984) e Amaral (1984)
consideram o Cráton Amazônico como um conjun-
to de massas continentais aglutinadas no Arquea-
no ou Paleoproterozóico e geradas por processos
geológicos ainda não devidamente esclarecidos
(Costa & Hasui, 1997), que teriam sido afetadas,
posteriormente, por diversos episódios de retraba-
lhamento crustal e rejuvenescimento isotópico.
Essas massas continentais, oriundas de processos
colisionais, seriam compartimentadas em blocos
crustais limitados por cinturões transcorrentes ou
de cavalgamento, demarcados por anomalias
magnéticas (MAGSAT) e, principalmente, gravimé-
tricas, e pela ocorrência de rochas granulíticas e
gnáissicas de médio grau, além de granitóides e
supracrustais (Hasui et al., 1984; Costa & Hasui,
1997). Segundo essa conceituação, a Província Ta-
pajós estaria contida no Bloco Araguacema, coinci-
dindo, aproximadamente, com o Cinturão Médio
Tapajós, que marcaria o limite entre este bloco e o
Bloco Juruena, a sudoeste.

Outras hipóteses, fundamentadas em aporte
crescente de dados geocronológicos, consideram
a evolução do Cráton Amazônico a partir da acres-
ção juvenil e aglutinação de fragmentos crustais
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antigos (terrenos granito-gnáissicos ou grani-
to-greenstone) em torno dos quais teriam se esta-
belecido cinturões móveis proterozóicos, formados
sobre crosta preexistente (ensiálicos), ou envolven-
do geração de crosta em arcos magmáticos (Cor-
dani & Brito Neves, 1982; Teixeira et al., 1989). Nes-
ta linha, o Cráton Amazônico foi subdividido em di-
versos domínios geocronológico-tectônicos, com
características relativamente consistentes (Tassi-
nari, 1996; Tassinari et al., 1996). Esses domínios
representariam fragmentos crustais, cinturões mó-
veis e arcos magmáticos, cuja interação e aglutina-
ção teria gerado a grande área cratônica no final do
Mesoproterozóico. De acordo com essa concep-
ção, a Província Tapajós está inserida no Domínio
Ventuari-Tapajós (Tassinari, 1996), considerado
um arco magmático gerado no Paleoproterozóico.

Os dados produzidos pelo levantamento geológi-
co promovido pelo Projeto PROMIN-Tapajós, alia-
dos a uma reavaliação dos dados existentes, permi-
tem compor um quadro regional para a Província Ta-
pajós, no qual são reconhecidos dois domínios tec-
tônicos, um orogênico e outro pós-orogênico a ano-
rogênico (figura 2.1), com limites um tanto irregula-
res.

As unidades mais antigas da Província Tapajós,
que constituem o seu embasamento, são rochas
metavulcano-sedimentares relacionadas ao Grupo
Jacareacanga e gnaisses e granitóides granodioríti-
cos a tonalíticos, com raros migmatitos e anfibolitos
associados, do Complexo Cuiú-Cuiú. Estes conjun-
tos formaram-se entre 2.000Ma e 2.150Ma, poden-
do representar uma associação de arco imaturo
(Almeida et al., 1999b), composta por bacias de re-
tro-arco e magmatismo calcioalcalino baixo potás-
sio, respectivamente. Tais seqüências foram intrudi-
das por granitóides sin a tardiorogênicos, também
calcioalcalinos, mas de médio a alto potássio, entre
aproximadamente 1.990Ma e 1.960Ma, representa-
dos pelos granitóides da Suíte Intrusiva Creporizão.
Estes conjuntos compõem o domínio orogênico da
província e distribuem-se de forma alongada segun-
do NW-SE, orientação dos grandes lineamentos, do-
minantemente transcorrentes, que controlam a for-
ma dos corpos rochosos.

A maior parte da província é coberta pelas unida-
des com origem e colocação ligadas às fases exten-
sionais pós-orogênica a anorogênica (figura 2.1). A
primeira encontra-se representada pelos granitói-
des calcioalcalinos da Suíte Intrusiva Parauari, com
idades entre 1.883Ma e 1.898Ma, possivelmente
associados às rochas básicas calcioalcalinas da
Suíte Intrusiva Ingarana, e a uma série de intrusivas

e efusivas básicas e intermediárias, como o Olivina
Gabro Rio Novo, o Gabro Serra Comprida, o Quart-
zo Monzogabro Igarapé Jenipapo e a Formação
Bom Jardim, tentativamente colocadas no Paleo-
proterozóico.

Em associação espaço-temporal com esses
conjuntos ocorre a Suíte Intrusiva Maloquinha, com
idades radiométricas em torno de 1.880Ma, consti-
tuída por granitos alcalinos (tipo-A), com caracte-
rísticas transicionais entre granitóides pós-orogêni-
cos e francamente anorogênicos. Também está in-
cluído nessa situação o Granito Caroçal. Esse plu-
tonismo é complementado pelo extenso vulcanis-
mo ácido a intermediário penecontemporâneo,
com vulcano-clásticas associadas, reunidos no
Grupo Iriri. De forma um tanto tardia em relação a
esse magmatismo, posicionaram-se os granitos
Porquinho e Pepita, que guardam similaridades
com os da Suíte Maloquinha. Possivelmente, rela-
cionam-se a esse período as intrusões dos Andesi-
tos Joel-Mamoal e os Lamprófiros Jamanxim.

Marcando a estabilização desse fragmento crus-
tal, edificado no final do Ciclo Transamazônico,
ocorrem as coberturas sedimentares continentais,
dominantemente psamo-pelíticas, confinadas em
grabens e reunidas na Formação Buiuçu, compon-
do a Bacia do Alto Tapajós, e outros segmentos me-
nores, por vezes cortados pelo magmatismo bási-
co alcalino do Diabásio Crepori, de aproximada-
mente 1.780Ma.

O Mesoproterozóico é registrado pelo Granito
Igarapé Escondido, um possível representante do
magmatismo Parguaza-Mucajaí, seguido pelo
Evento tectônico K’Mudku e pelo magmatismo bá-
sico troctolítico da Suíte Intrusiva Cachoeira Seca,
com cerca de 1.100Ma.

No Fanerozóico, o Grupo Jatuarana e as forma-
ções Monte Alegre e Ipixuna marcam a sedimenta-
ção paleozóica na Bacia do Alto Tapajós, enquan-
to a sedimentação mesozóica na Bacia do Amazo-
nas é representada pela Formação Alter do Chão.
Ambas as bacias são cortadas por diques básicos
cambrianos (514Ma) e jurássicos (180Ma).

Recobrindo as unidades mais antigas ocorrem
as coberturas detríticas e lateríticas terciárias e alu-
vionares quaternárias, que completam o quadro
geológico da Província Tapajós.

Cabe ainda comentar que a escala de tempo
adotada respeita as recomendações da Subcomis-
são para Estratigrafia do Pré-Cambriano, aprova-
das pela International Union of Geological Sciences
– IUGS (Plumb, 1991). Ressalta-se contudo que,
embora mantido nesta nota explicativa, o limite en-
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tre o Paleoproterozóico e Mesoproterozóico, suge-
rido por aquela comissão (1.600Ma), tem-se mos-
trado inviável para o Cráton Amazônico, conforme
já discutido por Santos (1984), Brito Neves (1992) e
Schobbenhaus (1993), que posicionam esse limite
aproximadamente em 1.800-1.900Ma, associan-
do-o ao início do magmatismo Uatumã.

2.2 Descrição das Unidades Litoestratigráficas
e Litodêmicas

Os trabalhos anteriores desenvolvidos na Provín-
cia Tapajós, somados aos novos dados obtidos pe-
las equipes do Projeto PROMIN-Tapajós, das uni-
dades regionais de Belém, Manaus e Porto Velho,
através de sensores remotos, descrições de aflora-
mentos e lavras garimpeiras, análises petrográfi-
cas, químicas e geocronológicas permitiram a indi-
vidualização de trinta e uma unidades litoestratigrá-
ficas e litodêmicas distribuídas nas folhas Caracol
(SB.21-X-C), Jacareacanga (SB.21-Y-B), Vila Ma-
mãe Anã (SB.21-V-D), Rio Novo (SB.21-Z-C) e Vila
Riozinho (SB.21-Z-A) que se posicionam estratigra-
ficamente desde o Paleoproterozóico ao Quaterná-
rio (figura 2.2).

2.2.1 Grupo Jacareacanga (Pja)

Anteriormente englobadas no Complexo Xingu
por Santos et al. (1975), as rochas metamórficas de
baixo grau (xistos e quartzitos) existentes na Pro-
víncia Tapajós, juntamente com as rochas meta-
mórficas de mais alto grau, foram reunidas na Suíte
Metamórfica Cuiú-Cuiú (Andrade et al., 1978). Pos-
teriormente, Melo et al. (1980b) agruparam os refe-
ridos litótipos de baixo e médio grau na Suíte Meta-
mórfica Jacareacanga, incluindo xistos diversos,
quartzitos, anfibolitos e metaultramafitos (retiran-
do-os da Suíte Metamórfica Cuiú-Cuiú), acreditan-
do tratar-se de uma associação litológica similar a
de outros terrenos do tipo greenstone belt. Logo a
seguir, apenas os xistos e quartzitos viriam a fazer
parte da Suíte Metamórfica Jacareacanga (Melo et
al., 1980a).

Recentemente, Ferreira (2000b) propõe a desig-
nação Grupo Jacareacanga, em substituição à de-
nominação Suíte Metamórfica Jacareacanga, por
considerar o termo “suíte” impróprio para englobar
rochas metamórficas de baixo a médio grau meta-
mórfico, conforme Petri et al. (1986). Neste contex-
to, estão incluídas no Grupo Jacareacanga, além
dos metassedimentos, subordinadas contribui-
ções metamáficas e metaultramáficas.

O Grupo Jacareacanga predomina essencial-
mente no setor ocidental da área mapeada, distri-
buindo-se ao longo de faixas alongadas de direção
NW-SE a NNW-SSE, numa área aproximada de
1.700km2, apresentando internamente estruturas
sigmoidais e anastomosadas relacionadas a exten-
sas zonas de cisalhamento sinistrais. Em termos
geomorfológicos, os xistos pelíticos caracteri-
zam-se por relevo dissecado, enquanto os quartzi-
tos apresentam um relevo de cotas mais elevadas,
formando serras alongadas. O comportamento
geofísico dos xistos indicam altos valores radio-
métricos (300cps a 800cps), com marcante enri-
quecimento em potássio, contrastando com o
comportamento verificado nos quartzitos, que ca-
racterizam-se por exibir baixos valores radiométri-
cos (<200cps).

As rochas supracrustais do Grupo Jacareacan-
ga ocorrem intrudidas por granitóides da Suíte
Intrusiva Parauari, e em contato tectônico marcado
por falha ou zona de cisalhamento contracional,
oblíqua, sinistral, com rochas do Complexo
Cuiú-Cuiú. Apresentam-se também, em parte, re-
cobertas discordantemente por sedimentos da For-
mação Buiuçu e do Grupo Jatuarana, além de sedi-
mentos recentes.

Na área do projeto, o Grupo Jacareacanga é
composto por uma associação de rochas metasse-
dimentares e metavulcânicas, de baixo a médio
grau metamórfico, destacando-se xistos variados,
quartzitos (e metacherts) e, mais localizadamente,
cornubianitos. Ao Grupo Jacareacanga também
são atribuídos subordinados filitos, metagrauvacas
e metargilitos, intrudidos por granitóides da Suíte
Intrusiva Parauari.

Em termos petrográficos, são descritos princi-
palmente xistos crenulados com muscovita, clorita,
biotita, zircão, apatita, mineral opaco e turmalina
(mica-quartzo xisto, biotita xisto e biotita-muscovita
xisto) e quartzitos (incluindo metacherts), em geral
maciços e dobrados, observando-se às vezes a
existência de níveis ricos em óxidos de ferro (forma-
ções ferríferas).

Subordinadamente, ocorrem mica-quartzo xis-
tos com porfiroclastos de actinolita, feldspato alca-
lino, epidoto e relictos de piroxênio, caracterizando
um aumento local do grau metamórfico, e ainda ac-
tinolita-xistos crenulados (figura 2.3), onde desta-
cam-se, além de actinolita, hornblenda, carbonato,
epidoto e minerais opacos. Na literatura também
são citadas ocorrências restritas de talco-clori-
ta-tremolita xisto intercalado com metassedimen-
tos (Oliveira et al., 1999) ou como xenólitos englo-
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bados por granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú
(Dreher, 1996).

Os metargilitos caracterizam-se por possuírem
uma matriz sericítica onde ocorrem grãos disper-
sos de quartzo, minerais opacos, biotita, além de
raro plagioclásio, turmalina verde e granada. As
metagrauvacas apresentam incipiente clivagem
ardosiana subparalela ao bandamento composi-
cional (S0?), onde ainda são observados grãos an-
gulosos, por vezes orientados, de quartzo, plagio-
clásio, feldspato alcalino e fragmentos de rocha
(especialmente de vulcânicas), além de minerais
opacos, zircão, titanita, apatita, turmalina verde,
clorita e epidoto, este último ocorrendo na forma
de veios milimétricos.

Num sentido amplo, o Grupo Jacareacanga com-
preende uma seqüência de xistos, de diversas com-
posições (onde dominam os tipos paraderivados),
intercalados por lentes quartzíticas. Estas lentes
quartzíticas predominam na porção leste da se-
qüência, ocorrendo uma diminuição da sua presen-
ça conforme se avança para oeste. Neste caso, pas-
sam a dominar xistos até alcançar, no limite extre-
mo-oeste da área mapeada, as rochas sedimenta-
res anquimetamorfizadas, representadas por meta-
grauvacas e metargilitos. Em função disso, acredi-
ta-se que as porções leste e oeste correspondam,
respectivamente, à base e ao topo da seqüência
metavulcano-sedimentar Jacareacanga, considera-

da por Melo et al. (1980a,b) uma associação do tipo
greenstone belt. Estas rochas derivam provavel-
mente de sedimentos psamíticos e pelíticos (argili-
tos, siltitos, arenitos, arcósios e grauvacas) com hori-
zontes de precipitados quartzosos (ou cherts), de-
positados em ambiente plataformal, associados a
restrito vulcanismo máfico-ultramáfico.

Resultados geocronológicos U-Pb obtidos por
Santos et al. (1997) nos zircões detríticos dos xistos
da aldeia Sai Cinza, situados na Folha Jacareacan-
ga, apresentaram idades em torno de 2.100Ma,
apontando rochas transamazônicas como área-
fonte desta sedimentação. Já as metagrauvacas e
metassiltitos, de acordo com os dados geocronoló-
gicos obtidos por Santos et al. (submetido), podem
representar uma sedimentação mais jovem (bacias
intra-arco) relacionada ao magmatismo Parauari
(arco). No entanto, somente novos trabalhos de
mapeamento (em escalas de semidetalhe), acom-
panhados de estudos geocronológico-isotópicos,
poderão, no futuro, oferecer dados mais conclusi-
vos a respeito.

As rochas do Grupo Jacareacanga podem ser
correlacionadas, principalmente em termos litológi-
cos, ao Grupo Cauarane (Montalvão et al., 1975) e à
Suíte Metamórfica Parima (Pinheiro et al., 1981),
ambos localizados no Escudo das Guianas (Estado
de Roraima). Apenas o Grupo Cauarane possui re-
sultados isotópicos disponíveis, tendo apresenta-
do idades de 2.235 ± 19Ma em granada-biotita pa-
ragnaisses (U-Pb em zircão - Gaudette et al., 1996)
e 1.920 ± 40Ma em anfibólio xisto (K-Ar em anfibólio
- Montalvão et al., 1975).

2.2.2 Complexo Cuiú-Cuiú (Pcc)

As rochas consideradas como representantes
do embasamento polimetamórfico, nesta região do
Cráton Amazônico, foram reconhecidas ao longo
dos anos por diversas denominações. Na Província
Tapajós, Pessoa et al. (1977) reuniram no Grupo
Cuiú-Cuiú rochas migmatíticas, gnáissicas e anfi-
bolíticas, anteriormente pertencentes ao Complexo
Xingu (Silva et al., 1974) e aflorantes nas proximida-
des da vila Cuiú-Cuiú. Andrade et al. (1978) propu-
seram a designação Suíte Metamórfica Cuiú-Cuiú,
incluindo, além dos metamorfitos acima, outros litó-
tipos tais como talco xistos e muscovita xistos. Pos-
teriormente, os xistos e quartzitos foram retirados
desta unidade (Melo et al., 1980b), enquanto “gra-
nitóides metassomáticos de posicionamento sinci-
nemático” foram acrescidos (Melo et al., 1980a).
Recentemente, Almeida et al. (1998) propuseram a
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Projeto Tapajós-Sucunduri, na Folha Jacareacanga.



substituição do termo “suíte" pela designação
“complexo” (Petri et al., 1986), pelo fato desta uni-
dade englobar, ao mesmo tempo, litótipos meta-
mórficos de médio a alto grau e plutonitos ácidos
pouco foliados a isótropos.

No âmbito da área mapeada, o Complexo
Cuiú-Cuiú localiza-se preferencialmente na porção
centro-oeste, numa faixa aproximadamente contí-
nua, alongada segundo NW-SE e com cerca de
230km de comprimento por 60 km de largura. As re-
giões norte (alto curso do rio Amana), nor-nordeste
(vila Cuiú-Cuiú) e sul (alto curso do rio Novo) apre-
sentam alguns corpos remanescentes e isolados,
também orientados segundo NW-SE, pertencentes
a esta unidade. De um modo geral, caracteri-
zam-se por possuir relevo dissecado e drenagem
dendrítica densa. Seu comportamento geofísico in-
dica baixos valores radiométricos (< 200cps) e va-
riação magnética de campo total, entre -130nT e
10nT, com relevo suave e grande comprimento de
ondas, correspondendo a feições isoladas, onde
os baixos magnéticos são sinuosos e orientados
preferencialmente para E-W.

O Complexo Cuiú-Cuiú apresenta-se em contato
tectônico com os litótipos do Grupo Jacareacanga e
é intrudido, freqüentemente, por granitóides das suí-
tes intrusivas Creporizão, Parauari e Maloquinha, e
pelos granitos Caroçal e Pepita. Localmente, rochas
vulcânicas do Grupo Iriri, e plutônicas e subvulcâni-
cas máficas da Suíte Intrusiva Ingarana também o
cortam. Ocorre também em contato com sedimen-
tos da Formação Buiuçu e do Grupo Jatuarana, nor-
malmente delimitado por fraturas e falhamentos.

O Complexo Cuiú-Cuiú é formado principalmen-
te por rochas gnáissicas ortoderivadas de compo-
sição diorítica a granodiorítica, localmente tonalíti-
ca, às quais se associam granitóides miloníticos a
pouco deformados, isotrópicos ou com fluxo mag-
mático, além de anfibolitos (em geral na forma de
lentes ou enclaves), granada leucogranitos e raros
migmatitos. Também é registrada a presença isola-
da de sillimanita-biotita-cordierita gnaisse, interca-
lado com estes ortognaisses.

Foram observadas foliações do tipo S-C, estira-
mento de cristais de feldspatos e agregados de
quartzo, além de dobras abertas a apertadas intrafo-
liais. Os gnaisses do Complexo Cuiú-Cuiú são, em
geral, mesocráticos, apresentando foliação e/ou
bandamento (N10� -20� E/60� -80� SE), normalmente
com zonas de cisalhamento dúctil dextrais subpara-
lelas (N35� E/85� -90� ) e zonas de cisalhamento dúc-
til-rúptil, discordantes, com predomínio de movi-
mentação levógira (N30� -50� W/ 20� NE-90� ).

Petrograficamente destacam-se ortognaisses
tonalíticos a monzograníticos, com sensível predo-
mínio de tipos granodioríticos, em geral porfiroblás-
ticos (a porfiroclásticos), com estrutura foliada, por
vezes bandada, diferenciando-se pela alternância
de faixas granoblásticas quartzo-feldspáticas e fai-
xas lepido-nematoblásticas enriquecidas em bioti-
ta e/ou hornblenda (figura 2.4). Possui como mine-
rais acessórios, titanita, minerais opacos, zircão,
apatita, allanita e minerais de alteração como seri-
cita/muscovita, epidoto e clorita. Tipos miloníticos
são evidenciados pela presença de foliação S-C,
porfiroclastos de feldspatos amendoados ou assi-
métricos, bastonetes de quartzo, além de ocasio-
nais cristais pisciformes (muscovita e hornblenda),
muito embora, em diversos outros litótipos, seja
possível identificar a textura ígnea preservada. Em
menor número são descritos dioritos, quartzo diori-
tos, monzodioritos e quartzo monzodioritos (gnais-
sificados ou não), com textura ineqüigranular hipi-
diomórfica a nemato-lepidoblástica, compostos
por plagioclásio zonado, quartzo e biotita, tendo
como acessórios minerais opacos, hornblenda,
titanita, apatita e zircão, além de minerais secun-
dários representados por clorita, epidoto/pistacita,
sericita e carbonato. Já os anfibolitos são formados
pelo arranjo nemato-granoblástico de hornblenda
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Figura 2.4 – Gnaisse tonalítico do Complexo
Cuiú-Cuiú, com bandamento caracterizado por níveis

de espessura e composição variada. Rio Cabruá,
estação MA-44 na Folha Jacareacanga.



(e actinolita) e plagioclásio, com finos grãos de mi-
nerais opacos, além de raro quartzo. Os granitóides
foliados ou com estrutura de fluxo magmático (tona-
litos e granodioritos) e muscovita leucogranitos com
granada apresentam ocorrência mais restrita. Os
gnaisses migmatíticos (figura 2.5) são muito raros e
caracterizam-se por apresentarem bandamento
centimétrico a milimétrico marcado pela alternância
de mesossomas, leucossomas e melanossomas,
nem sempre bem individualizados (diatexitos). O sil-
limanita-biotita-cordierita gnaisse possui granula-
ção média, estrutura bandada, constituído por níveis
quartzo-feldspáticos (textura granoblástica) interca-
lados com bandas micáceas (textura lepidoblástica)
compostas por biotita, cordierita, parcialmente alte-
rada para pinita, com inclusões de minerais opacos,
biotita e agulhas de sillimanita.

As feições de deformação dúctil dos feldspatos,
aliado à ocorrência de hornblenda e alguma mus-
covita, na maioria granitóides e ortognaisses do
Complexo Cuiú-Cuiú, sugerem condições meta-
mórficas de médio grau. Localmente, a presença
de migmatitos, leucogranitos à granada e silimani-
ta-biotita-cordierita gnaisses (paraderivado) indi-
cam condições de metamorfismo na fácies anfiboli-
to superior.

O estudo litoquímico preliminar dos gnaisses (e
granitóides) do Complexo Cuiú-Cuiú demonstra a
existência de trend calcioalcalino baixo potássio,
com termos metaluminosos a peraluminosos, rela-
cionado a ambiente de arco vulcânico. Mas, os an-

fibolitos apresentam trend toleiítico, metaluminoso,
quimicamente semelhante aos basaltos toleiíticos
com alto magnésio.

Datações U-Pb em zircão convencional (Santos
et al., 1997) e por SHRIMP – Sensitive High-Resolu-
tion Ion Microprobe (Santos, 1999; Santos et al.,
submetido), apontam para idades de cristalização
entre 2.005 ± 7Ma e 2.033 ± 7Ma para os gnaisses
e granitóides correlacionáveis ao Complexo
Cuiú-Cuiú. Com base nas suas características quí-
micas, petrográficas, geocronológicas, o Comple-
xo Cuiú-Cuiú pode ser correlacionado parcialmen-
te ao Complexo Metamórfico Anauá (Faria et al.,
2000), também com idade paleoproterozóica (en-
tre 2,0 Ga e 2,2Ga), localizado no sudeste do Esta-
do de Roraima.

2.2.3 Suíte Intrusiva Creporizão (Pcz)

Melo et al. (1980a) reconheceram granitóides
isotrópicos a foliados, incluindo-os na Suíte Meta-
mórfica Cuiú-Cuiú, como diatexitos de difícil carto-
grafia por transicionarem para metatexitos, em um
arranjo miscelânico de refusões. Ricci et al.
(1999), notando a predominância de batólitos do-
minantemente graníticos (com simples milonitiza-
ção heterogênea) em relação a gnaisses dioríticos
a granodioríticos pouco migmatizados, questiona-
ram a origem migmática. Os contatos intrusivos
bruscos e a riqueza em feições ígneas eram in-
compatíveis com terrenos transicionais de alto
grau. Retiraram esses corpos do Complexo
Cuiú-Cuiú, definindo a Suíte Intrusiva Creporizão,
não mais uma unidade metamórfica, mas sim plu-
tônica deformada durante sua colocação e esfria-
mento. Suas melhores exposições estão nos arre-
dores da vila Creporizão, e perfazem aproximada-
mente 13% da área mapeada, restritas às folhas
Vila Riozinho e Rio Novo.

Os principais batólitos ocorrem na porção su-
deste da área do projeto, cortados pelos rios Cre-
pori e Novo, e têm formas irregulares e alongadas
segundo NW-SE, trend das principais zonas de ci-
salhamento dúcteis e lineamentos regionais. Esses
maciços acham-se envolvidos por megabatólitos
da Suíte Intrusiva Parauari e outros plútons da Suíte
Intrusiva Maloquinha.

Na aerogamaespectrometria por contagem total,
a radiação é mais elevada (>250cps) nos batólitos
graníticos desta unidade afetados pela alteração
hidrotermal, podendo alcançar valores superiores
a 1.000cps nas zonas de alteração potássica.
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Figura 2.5 – Gnaisse migmatítico do Complexo
Cuiú-Cuiú, apresentando localmente migração de

neossoma granítico ao longo das zonas de
cisalhamento em direção NW-SE (paralelas à caneta),
discordantes do bandamento migmatítico de direção

NE-SW. Rio Tapajós, estação VP-19 na Folha Vila
Mamãe Anã.



A Suíte Intrusiva Creporizão é composta por gra-
nitóides, apresentando, simultaneamente, defor-
mação milonítica penetrativa, foliação de fluxo íg-
neo (figura 2.6) e intensa recristalização de quartzo
em mosaicos poligonais. Diversas estruturas pri-
márias acham-se preservadas, tais como fenocris-
tais idiomórficos de feldspatos (de 1 a 4cm), encla-
ves microgranulares arredondados (autólitos), di-
ques sinplutônicos e plagioclásio zonado.

Os litótipos dominantes são sieno e monzograni-
tos, com subordinados granodioritos e tonalitos,
além de raros quartzo monzodioritos. Nos primei-
ros, são freqüentes os leucogranitos e os tipos com
biotita e clorita. Nos demais, ocorrem a hornblenda
e a biotita. Conforme os estágios de deformação e
recristalização alcançados, as texturas podem ser
porfiríticas, porfiroclásticas (em mortar), granoblás-
ticas e poligonizadas, sendo as duas últimas típi-
cas da matriz.

A ocorrência de foliação de fluxo (fenocristais
isorientados) paralela à foliação milonítica regional
e de feldspatos amendoados e recristalizados com
caudas assimétricas em subgrãos e neogrãos, in-
dicam que a colocação magmática deu-se durante
os esforços orogênicos e em ambiente crustal com-
patível com a fácies anfibolito. Quanto à intensa po-
ligonização do quartzo, em parte, pode ser atribuí-
da a processos ligados ao resfriamento dos cor-
pos.

A análise preliminar dos dados litoquímicos indi-
ca um magmatismo calcioalcalino, peraluminoso e
metaluminoso, relacionado a arcos continentais
maturos, nos estágios sin a tardiorogênicos.

Tassinari (1996) obteve uma isócrona Rb-Sr que
forneceu uma idade de 1.965 � 16Ma para os grani-
tóides da Suíte Intrusiva Creporizão, nas proximida-
des da vila homônima. Essa idade se mostrou coe-
rente com as idades U-Pb em zircão obtidas por
Santos (1999) de 1.957 � 6Ma, e Pb-Pb em zircão
de 1.968 � 16Ma encontradas pelo Projeto
PROMIN-Tapajós, em outros corpos na Folha Vila
Riozinho. Vasquez et al. (2000b) obtiveram idades
entre 1.997 � 3Ma e 1.984 � 1Ma, pelo mesmo mé-
todo, para os batólitos de granitóides da Suíte Intru-
siva Creporizão, na Folha Rio Novo.

No Escudo das Guianas, no Estado de Roraima,
foram caracterizados conjuntos de granitóides cal-
cioalcalinos tardi a pós-orogênicos, das suítes in-
trusivas Água Branca (Oliveira et al., 1996) e Pedra
Pintada (Fraga et al., 1996), que, respectivamente,
forneceram idades Pb-Pb em zircão de 1960 �
21Ma e 2.005 � 45Ma (Almeida et al., 1997). Tais
evidências apontam para uma possível correlação
com os granitóides da Suíte Intrusiva Creporizão.

2.2.4 Suíte Intrusiva Parauari (Pp)

No Projeto RADAM, Santos et al. (1975) indivi-
dualizaram um conjunto de granitóides nos afluen-
tes dos rios Tapajós e Parauari, e denominaram-o
de Granito Parauari. Pessoa et al. (1977) desmem-
braram do embasamento metamórfico, corpos de
granitóides correlatos à unidade Parauari, nos rios
Tapajós, Jamanxim e em alguns de seus afluentes.
Melo et al. (1980a) redefiniram os granitóides consi-
derados pós-cinemáticos da região dos rios Tapa-
jós, Parauari e Aripuanã, como Granodiorito Parau-
ari. No Projeto PROMIN-Tapajós, Brito (2000b) ba-
seada na variação faciológica e na ampla distribui-
ção dos corpos graníticos dessa unidade propôs a
designação Suíte Intrusiva Parauari.

Os corpos de granítóides da Suíte Intrusiva Parauari
ocorrem como batólitos e stocks orientados segun-
do NW-SE, em geral, com formas irregulares,
abrangendo aproximadamente 60% da área
mapeada pelo projeto. São intrusivos nas rochas
supracrustais do Grupo Jacareacanga, nos maci-
ços do Complexo Cuiú-Cuiú e da Suíte Creporizão.
Os batólitos da Suíte Intrusiva Parauari são, por sua
vez, intrudidos por corpos graníticos da Suíte Malo-
quinha, geralmente alongados segundo direção
NW-SE e paralelos às estruturas que cortam os re-
feridos batólitos. Relações de intrusão de corpos
básicos da Suíte Intrusiva Ingarana foram observa-
das por Pessoa et al. (1977), e reforçadas pela car-
tografia atual do projeto, apesar dos novos dados
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Figura 2.6 – Granitóide da Suíte Intrusiva Creporizão,

exibindo fluxo magmático paralelo à foliação milonítica

regional (N30�W) e hospedando dique sinplutônico.

Vila Creporizão, estação EK-54 na Folha Vila Riozinho.



geocronológicos apontarem para uma contempo-
raneidade entre essas suítes. As rochas vulcânicas
e vulcano-clásticas do Grupo Iriri recobrem os cor-
pos da Suíte Intrusiva Parauari, sendo que alguns
segmentos da cobertura vulcânica são controlados
por falhamentos normais e transcorrentes. A ocor-
rência de diques de subvulcânicas correlatas ao
Grupo Iriri, hospedados nos granitóides desta suí-
te, reforçam a relação de posterioridade, mas, no-
vamente os dados geocronológicos apontam para
uma contemporaneidade ou uma pequena defasa-
gem temporal entre estas manifestações magmáti-
cas. As bacias proterozóicas da Formação Buiuçu
encontram-se, em grande parte, sobre os batólitos
da Suíte Parauari, com a maioria dos contatos con-
trolados por falhamentos WNW-ESE e NW-SE, indi-
cando que estas intrusões serviram de embasa-
mento para a implantação dessas bacias.

No Projeto PROMIN-Tapajós, Brito (2000b) ba-
seado em critérios petrográficos, aerogeofísicos e
morfológicos individualizou três fácies na Suíte
Intrusiva Parauari: fácies granodiorítica (Pp1), gra-
nítica (Pp2) e granítica a titanita (Pp3). As duas pri-
meiras apresentam ampla distribuição, ocorrendo
em todos os batólitos mapeados na área do proje-
to, mas, a fácies granítica a titanita restringe-se a
alguns stocks na porção centro-norte.

Os corpos da fácies granodiorítica da Suíte Intru-
siva Parauari, geralmente exibem relevos mais ar-
rasados, com uma maior densidade de drenagens
que as fácies graníticas. Na aerogamaespectrome-
tria, a contagem total exibe contrastes marcados
por valores mais baixos (<500cps) para os corpos
das fácies granodioríticas, e mais elevados
(>600cps) para os da fácies granítica a titanita.
Além disso, os corpos da fácies granodiorítica
apresentam baixos valores de Th e os da fácies
granítica baixos valores de K, nos mapas de distri-
buição ternária U-Th-K.

Na porção oeste da área do projeto, foram obser-
vados contatos gradacionais entre as fácies grano-
diorítica e granítica, conforme Melo et al. (1980a) e
Brito (2000b). No entanto, nos demais segmentos
não foi observada tal relação de transição entre as
fácies.

2.2.4.1 Fácies Granodiorítica (Pp1)

A fácies granodiorítica é composta por granodio-
ritos portadores de biotita e/ou hornblenda (figuras
2.7), subordinadamente monzogranitos, e rara-
mente por tonalitos, quartzo monzonitos, quartzo
dioritos e dioritos. Texturalmente, variam de termos

eqüigranulares e ineqüigranulares de granulação
média a grossa, com alguns tipos porfiríticos. Apre-
sentam colorações acizentadas e rosadas, com va-
riedades melanocráticas e leucocráticas associa-
das. Em geral, são granitóides isótropos, mas, nos
corpos interceptados pelas zonas de cisalhamento
NW-SE, na porção oeste da área mapeada, foram
observados termos protomiloníticos. Enclaves mi-
crogranulares máficos, de composição quartzo-
diorítica, com feições de mingling e aglutinações
de minerais máficos (clots) são freqüentes nos gra-
nitóides desta fácies. Na mineralogia destaca-se a
abundância de plagioclásio fortemente zonado,
com a composição variando de andesina a oligo-
clásio, e microclínio e quartzo, subordinados.
Alguns cristais de hornblenda possuem vestígios
de clinopiroxênio, e a biotita exibe um pleocroísmo
esverdeado. Nas fases acessórias, além de opa-
cos (óxidos de Fe-Ti e sulfetos), apatita e zircão
ocorrem ± allanita, ± rutilo, ± titanita, ± epidoto (pri-
mário). As principais transformações secundárias
são: a saussuritização dos plagioclásios, a sericiti-
zação e argilização dos feldspatos alcalinos, a clo-
ritização e desferrificação (muscovita) da biotita, o
preenchimento de vênulas por prehnita e a deses-
tabilização da hornblenda para actinolita, biotita,
clorita, epidoto, opacos e carbonato e titanita. Nas
fases secundárias ocorre, ainda, leucoxênio e hi-
dróxido de ferro.

2.2.4.2 Fácies Granítica (Pp2)

A fácies granítica é constituída principalmente
por monzogranitos (figura 2.8) e sienogranitos por-
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Figura 2.7 – Granodiorito portador de biotita e
hornblenda, representante da fácies granodiorítica da
Suíte Intrusiva Parauari. Garimpo Nova Chico Torres,

estação MA-19 na Folha Vila Mamãe Anã.



tadores de biotita e/ou hornblenda, sendo outras
variedades petrográficas subordinadas ou raras.
São granitos eqüigranulares e ineqüigranulares de
granulação média a grossa, ocorrendo alguns ter-
mos porfiríticos de granulação fina, tipos subvulcâ-
nicos com texturas granofírica e microgranular.
Ocasionalmente, alguns corpos exibem textura ra-
pakivi. Apresentam colorações rosadas, averme-
lhadas e acinzentadas de tonalidade clara, tratan-
do-se, de modo geral, de rochas leucocráticas. O
aspecto isótropo é dominante, contudo, localmen-
te, foi observada orientação preferencial dos feno-
cristais de feldspatos, marcando feições de fluxo
magmático, e das biotitas, nas raras porções milo-
nitizadas pelas discretas zonas de cisalhamento
que afetaram os corpos desta fácies. A ocorrência
de enclaves microgranulares e clots máficos é me-
nos freqüente nesta fácies. Ao microscópio, o feld-
spato alcalino dominante é o microclínio, alguns
com finas pertitas, ocorrendo como fenocristais,
por vezes com orlas de albita e plagioclásio (textura
rapakivi), e como cristais anédricos, intergranula-
res, na matriz. O plagioclásio ocorre como fenocris-
tais e, na matriz, freqüentemente zonado e saussu-
ritizado, com a composição variando de oligoclásio
a albita. O quartzo, geralmente intersticial, com
uma fraca extinção ondulante, ocorre, também,
como agregados e fenocristais. Entre os minerais
máficos, destaca-se a biotita, que exibe um forte
pleocroísmo marrom a esverdeado, e substituição
por clorita, prehnita, epidoto e muscovita. A horn-
blenda ocorre como resquícios substituídos por ac-
tinolita, biotita e outros minerais máficos, e também

na forma de cristais prismáticos. A mineralogia
acessória e secundária é semelhante à da fácies
granodiorítica. As fases secundárias são mais fre-
qüentes nas porções cataclasadas e hidrotermali-
zadas, marcadas pela ocorrência de fraturas pre-
enchidas por quartzo, sulfetos (pirita e arsenopiri-
ta), óxidos de Fe-Mn, epidoto e clorita, e associa-
das à disseminação de sulfetos nas rochas hospe-
deiras.

2.2.4.3 Fácies Granítica a Titanita (Pp3)

Os corpos graníticos que compõem a fácies gra-
nítica a titanita foram descritos por Barbosa (1966)
e por Pessoa et al (1977); estes últimos denomina-
ram-nos de Granito Mangabal, correlacionando-os
aos da unidade Parauari. Esta fácies é composta
por monzogranitos portadores de biotita e/ou horn-
blenda, e raros sienogranitos e granodioritos. São
leucogranitos isótropos, de textura eqüigranular
média a grossa e de colorações rosadas e averme-
lhadas. Em geral, os grãos de quartzo são bem de-
senvolvidos, o feldspato alcalino é abundante e os
minerais máficos são intergranulares. O feldspato
alcalino é o microclínio, fortemente pertitizado e por
vezes orlado por franjas de albita. O quartzo ocorre
como agregados intersticiais, e os cristais euédri-
cos de plagioclásio apresentam-se alterados para
sericita, epidoto e prehnita. Os minerais máficos
ocorrem nos interstícios ou como clots, de biotita,
hornblenda e titanita. As biotitas mostram-se cloriti-
zadas e substituídas por muscovita. Nas fases
acessórias destacam-se a titanita, allanita e rara
fluorita, além dos minerais opacos, zircão e apatita.

No Projeto Tapajós-Sucunduri, Melo et al.
(1980a) caracterizaram o quimismo calcioalcalino
dos granitóides da Suíte Intrusiva Parauari. Couti-
nho et al. (1998) evidenciaram o caráter calcioalca-
lino evoluído desta suíte de granitóides metalumi-
nosos e peraluminosos, e associaram-na aos está-
gios sin a tardiorogênicos de um arco magmático
relacionado à subducção e subseqüente colisão.
Contudo, parte destes granitóides são, na verdade,
pertencentes à Suíte Intrusiva Creporizão. No trata-
mento dos dados litoquímicos, pelo Projeto
PROMIN-Tapajós, foi identificada uma assinatura
pós-orogênica para o magmatismo calcioalcalino
da Suíte Intrusiva Parauari, que ainda guarda se-
melhanças químicas com os granitóides de arcos
continentais fanerozóicos.

Santos (1999) obteve idades U-Pb em zircão e ti-
tanita entre 1.897 ± 2Ma e 1.880 ± 14Ma para os
granitóides da Suíte Intrusiva Parauari, na porção
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Figura 2.8 – Monzogranito porfirítico das fácies
granítica da Suíte Intrusiva Parauari, com estrutura de

fluxo magmático marcada pela orientação dos
fenocristais de feldspato. Garimpo Rosa de Maio,

estação MA-98 na Folha Vila Mamãe Anã.



oeste da área do projeto. Idades Pb-Pb em zircão,
semelhantes, foram obtidas para os corpos graníti-
cos desta suíte nas folhas Jacareacanga (1.883 ±
8Ma; Brito et al., 1999b), Caracol (1.893 ± 2Ma;
Vasquez et al., 1999) e Vila Riozinho (1883 ± 2Ma;
Vasquez et al., 1999) pelo Projeto PROMIN-
Tapajós. Lamarão et al. (1999) obtiveram uma ida-
de semelhante (1.881 ± 2Ma), pelo mesmo método,
para um corpo granítico da Suíte Intrusiva Parauari
(Granito Jardim do Ouro), na parte leste da Folha
Vila Riozinho.

A isócrona Rb-Sr de referência para os granitói-
des pré-Uatumã, da porção meridional do Cráton
Amazônico, obtida por Santos & Reis Neto (1982),
composta, principalmente, de amostras de grani-
tóides da Suíte Intrusiva Parauari, aponta para uma
idade de 1.947Ma. Esta idade induzia a uma corre-
lação com os granitóides da porção setentrional do
cráton, que forneceram uma idade de 1.951Ma.
Contudo, os dados Pb-Pb em zircão obtidos para
os granitóides da Suíte Intrusiva Parauari apontam
para idades 60Ma a 100Ma mais jovens que aque-
las encontradas por Almeida et al. (1997), para os
granitóides das suítes intrusivas Água Branca e Pe-
dra Pintada, da porção setentrional do cráton, pelo
mesmo método.

2.2.5 Suíte Intrusiva Ingarana (Pin)

O termo Gabro Ingarana foi primeiramente utili-
zado por Pessoa et al. (1977) para descrever uma
ocorrência de rochas gabróicas aflorantes nos iga-
rapés Bom Jardim e Ingarana, na porção sudoeste
da Folha Caracol. Recentemente, esta unidade foi
redefinida por Bahia & Quadros (2000), nesta mes-
ma região, como Suíte Intrusiva Ingarana, englo-
bando os corpos aflorantes na Folha Caracol, na re-
gião do médio-alto curso do rio Rato, no médio cur-
so do rio Tocantins e no garimpo do Jutaí, além de
uma série de ocorrências não mapeáveis em esca-
la regional. Na Folha Vila Mamãe Anã, Monteiro
(2000b) incluiu também, nesta suíte, alguns dos
corpos classificados inicialmente por Bizinella et al.
(1980) como Suíte Básica Crepori, com destaque
para os corpos aflorantes no igarapé Bom Jardim
(porção sudeste), na cabeceira do igarapé Pinto
(região central), e o corpo do médio curso do rio Pa-
rauari (porção noroeste), além de vários diques bá-
sicos correlacionáveis.

A Suíte Intrusiva Ingarana é composta por augita
gabros, gabro-noritos, leuconoritos, diabásios e
microgabros, e alguns monzogabros, dioritos e
monzodioritos, ocorrentes na forma de stocks de

formas irregulares, geralmente controlados por fa-
lhamentos E-W e NW-SE. Estes corpos são intrusi-
vos nos ortognaisses e granitóides do Complexo
Cuiú-Cuiú e nos granitos da Suíte Intrusiva Paraua-
ri, e seccionados por granitos da Suíte Intrusiva Ma-
loquinha e intrudidos ou sobrepostos por rochas
vulcânicas do Grupo Iriri (Pesssoa et al., 1977; Ba-
hia & Quadros, 2000; Monteiro, 2000b).

Os litótipos da Suíte Intrusiva Ingarana são, em
geral, caracterizados por rochas ines, de granula-
ção média a fina, colorações acinzentadas e esver-
deadas, com variedades melanocráticas e leuco-
cráticas (figura 2.9). Ao microscópio, destacam-se
as texturas cumuláticas, subofíticas, com alguns
termos granofíricos quartzo-feldspáticos e lamelas
de exsolução nos piroxênios (textura herringbone).
A mineralogia é à base de hiperstênio, augita e pla-
gioclásio (andesina a labradorita), com algum
quartzo e feldspato alcalino intersticial. O processo
de uralitização dos piroxênios converte-os para
hornblenda, actinolita, biotita, clorita, epidoto, tita-
nita e opacos, e a saussuritização é freqüente nos
plagioclásios (Ricci, 1999; Bahia & Quadros, 2000;
Monteiro, 2000b).

A assinatura geofísica da Suíte Intrusiva Ingara-
na é caracterizada por fortes anomalias magnéti-
cas, bem destacada no corpo do garimpo do Jutaí.
A aerogamespectrometria, contagem total, desta-
ca os contornos dos corpos desta suíte na Folha
Vila Mamãe Anã, onde os baixos valores
(<300cps), contrastam com os mais elevados das
encaixantes regionais.

Os resultados preliminares das análises quími-
cas das rochas da Suíte Intrusiva Ingarana permi-
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Figura 2.9 – Gabro-norito ineqüigranular médio da
Suíte Intrusiva Ingarana. Igarapé Bom Jardim, estação

MQ-79 na Folha Caracol.



tem identificar um caráter calcioalcalino, médio a
alto potássio, apresentando composição basalto e
andesito-basalto, com um nítido enriquecimento
em alumínio (Quadros et al., 1999; Bahia & Qua-
dros, 2000; Monteiro, 2000b)

O posicionamento cronoestratigráfico da Suíte
Intrusiva Ingarana no Paleoproterozóico foi basea-
do, inicialmente, nos trabalhos de Pessoa et al.
(1977), através de datação K-Ar, onde obtiveram
idade mínima de 1.807 ± 35Ma em um corpo ga-
bróico no rio Tocantins, na Folha Caracol. Outras
idades K-Ar mais jovens (1.694 ± 28Ma e 1.214 ±
48Ma) foram obtidas por Bizinella et al. (1980) para
um corpo básico desta suíte, na Folha Vila Mamãe
Anã. Santos et al. (1997) dataram a mineralização
aurífera associada ao corpo gabróico do garimpo
do Davi, na Folha Vila Mamãe Anã, por Pb-Pb em
sulfetos, e obtiveram uma idade de 1.859 ± 77Ma.
Recentemente, Santos (1999) datou os corpos bá-
sicos dos garimpos do Davi e Jutaí, por U-Pb
(SHRIMP) em titanitas, zircão e baddeleyita, e obte-
ve idades de 1.879 ± 3Ma e 1.878 ± 8Ma, respecti-
vamente. Este autor datou pelo mesmo método um
dique básico no garimpo do Teodorico, às margens
do rio Amana, e obteve uma idade em torno de
1.900Ma.

2.2.6 Rochas Básicas e Intermediárias
Paleoproterozóicas

Alguns corpos de rochas básicas e intermediá-
rias cartografados na área do Projeto PROMIN-Ta-
pajós não se enquadram perfeitamente nas unida-
des anteriormente descritas para a Província Tapa-
jós. No entanto, foram observados critérios estrati-
gráficos e composicionais que permitem posicio-
ná-los no Paleoproterozóico. Assim sendo, tais cor-
pos foram individualizados como unidades litoes-
tratigráficas e litodemas, e receberam uma desig-
nação própria. Não obstante, estudos futuros mais
detalhados poderão vir a caracterizá-los melhor e
enquadrá-los ou não nas unidades já existentes.

2.2.6.1 Formação Bom Jardim (Pbj)

Na Região Amazônica existem vários relatos de
ocorrências de rochas de composição andesítica e
diorítica. As ocorrentes na área do Projeto
PROMIN-Tapajós foram inicialmente descritas por
Pessoa et al. (1977), principalmente na foz do iga-
rapé Urubuquara no rio Jamanxim, onde ocorrem
andesitos pórfiros em contato com os granitóides
da Suíte Intrusiva Parauari e as vulcânicas do Gru-

po Iriri. Estes referidos autores descrevem, tam-
bém, uma série de ocorrências isoladas na área da
Folha Caracol, seccionando as rochas da Suíte
Intrusiva Parauari e do Grupo Iriri, a maioria não ma-
peáveis em escala regional. Bizinella et al. (1980)
descreveram, também, rochas intermediárias no
contexto da Folha Vila Mamãe Anã.

Recentemente, Ferreira (2000a) propôs a deno-
minação de Formação Bom Jardim, para o conjunto
de rochas vulcânicas de composição intermediária
encontradas em meio a rochas vulcânicas ácidas
do Grupo Iriri, englobando os corpos mapeados na
região central da Folha Vila Mamãe Anã e os ocor-
rentes na região do baixo curso do igarapé Bom
Jardim, porção sudeste da referida folha. Bahia &
Quadros (2000) englobaram, na Formação Bom
Jardim, os andesitos aflorantes na Folha Caracol,
com destaque para os corpos mapeáveis na ca-
choeira do Urubuquara e os aflorantes no limite
oeste da Folha Caracol, com prosseguimento des-
tes dois últimos corpos em direção à Folha Vila Ma-
mãe Anã.

Esta formação é composta por andesitos que
exibem, por vezes, fluxo de lava (figura 2.10), ande-
sitos basálticos, localmente amigdaloidais, traqui-
andesitos e latitos. Em geral, apresentam cores cin-
za-esverdeada e preta, textura porfirítica, com fe-
nocristais de plagioclásio, augita, hornblenda e ac-
tinolita imersos numa matriz, afanítica ou microgra-
nular, composta por plagioclásio, anfibólio, ±bioti-
ta, ±feldspato alcalino, ±quartzo. Os minerais
acessórios são zircão: apatita e opacos, e os mine-
rais de alteração, clorita, epidoto, carbonato e argi-
lominerais.
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Figura 2.10 – Andesito da Formação Bom Jardim, com
estrutura de fluxo magmático. Igarapé Bom Jardim,

estação MQ-84 na Folha Vila Mamãe Anã.



Os derrames andesíticos da Formação Bom Jar-
dim caracterizam-se por apresentarem expressi-
vas anomalias magnéticas de até -170 nT, e valores
radiométricos baixos, em geral inferiores 200cps.

Os estudos litoquímicos preliminares das rochas
da Formação Bom Jardim revelaram um predomí-
nio de tipos metaluminosos de composição inter-
mediária e um caráter calcioalcalino alto potássio.

O posicionamento estratigráfico da Formação
Bom Jardim é considerado incerto, podendo ser, a
exemplo de outras regiões da Amazônia, base da
seqüência vulcânica do Supergrupo Uatumã, ou
estar relacionado à Suíte Intrusiva Ingarana, como
sugerido por Ferreira (2000a).

2.2.6.2 Olivina Gabro Rio Novo (Prn)

Andrade & Urdininea (1972) mapearam um cor-
po de augita diorito, de aproximadamente 20km2,
na confluência dos rios Novo e Jamanxim, porção
nordeste da Folha Vila Riozinho, englobando-o no
conjunto das “intrusivas dioríticas antigas”. As difi-
culdades de correlação deste corpo básico com
aqueles da Suíte Intrusiva Ingarana levaram Ricci
(1999) a propor a designação de Olivina Gabro Rio
Novo. No Projeto PROMIN-Tapajós, Vasquez et al.
(2000a) cartografaram este corpo básico como um
stock de forma irregular alongada e balizado por li-
neamentos NW-SE, intrusivo num batólito da Suíte
Intrusiva Parauari e recoberto por vulcano-clásticas
do Grupo Iriri, confirmando a relação proposta por
Andrade & Urdininea (1972).

Na aeromagnetometria de campo residual, este
corpo básico está associado a um baixo magnéti-
co de forma ovalada e amplitudes inferiores a -150
nT, que, sugestivamente, faz parte de uma feição
anômala mais ampla que se estende para leste.
Na aerogamaespectrometria por contagem total,
o contraste da baixa radiação (<300cps) do Olivi-
na Gabro Rio Novo, com a mais elevada das hope-
deiras, auxiliou na delimitação cartográfica deste
corpo básico.

O litótipo dominante nesse corpo é um gabro iso-
trópico eqüigranular grosso a médio, com alguns
termos de granulação fina. São rochas melanocráti-
cas, de cores cinza-escura a esverdeada, em geral
fortemente alteradas e cataclasadas, com vênulas
preenchidas por fases hidrotermais. Ao microscó-
pio, a textura original preservada é do tipo hetero-
adcumulática, com plagioclásio na fase cúmulo en-
globado poiquiliticamente por minerais intercúmu-
los, como a augita, olivina, opacos e microclina. O
plagioclásio é a labradorita, muitas vezes zonada e

saussuritizada. A olivina ocorre com teores entre
5% e 10%, serpentinizada ou como grãos reliquia-
res, isolados ou aglutinados entre si. Os demais:
minerais são hornblenda, epidoto, opacos, apatita,
± clorita, ± actinolita, ± biotita, ± microclina, ± car-
bonato, ± titanita, ± sericita, ± argilominerais. O
quartzo ocorre apenas em microvênulas associa-
das à cataclase.

Segundo Ricci (1999), a ocorrência de olivina
nesses teores, a ausência de quartzo e de piroxê-
nios pobres em cálcio (hiperstênio e pigeonita) im-
pedem uma correlação com os gabros da Suíte
Intrusiva Ingarana. As idades Pb-Pb, em zircão, de
1.999 ± 3Ma e 1.967 ± 3Ma, obtidas no Projeto
PROMIN-Tapajós, apontam para um evento bási-
co mais antigo que o magmatismo Ingarana. Con-
tudo, os resultados não são conclusivos, pois con-
flitam com as relações de campo observadas, que
sugerem contemporaneidade com o magmatismo
Parauari, não sendo descartada a possibilidade
de tratar-se de xenocristais.

2.2.6.3 Gabro Serra Comprida (Psc)

Na Folha Rio Novo, no interflúvio dos rios Novo e
Inambé, Vasquez et al. (2000b) individualizaram
um corpo básico, sendo que as informações dispo-
níveis não permitiram enquadrá-lo nas unidades já
estabelecidas na Província Tapajós. Dessa manei-
ra, para caracterização deste corpo foi utilizada a
designação Gabro Serra Comprida, por tratar-se
do litótipo predominante na serra homônima, con-
forme J. Tachibana (informação verbal) que desen-
volveu trabalhos de detalhe nesse corpo.

O corpo do Gabro Serra Comprida apresenta for-
ma de um grande dique orientado segundo NW-SE,
com cerca de 21km de comprimento por até 5km
de largura, intrusivo em granitóides da Suíte Intrusi-
va Creporizão.

Este corpo básico está associado a um grande
baixo aeromagnetométrico de campo residual, ali-
nhado segundo NW-SE, que engloba sucessivos
pequenos baixos magnéticos, inferiores a -300nT.
Na aerogamaespectrometria, contagem total, o
Gabro Serra Comprida é marcado por um baixo ra-
diométrico alongado segundo NW-SE, com radia-
ção inferior a 250cps, contrastando com a radiação
mais elevada da hospedeira.

No Projeto PROMIN-Tapajós, foi estudado ape-
nas o segmento noroeste do Gabro Serra Compri-
da, que aflora no rio Novo. Neste, foi identificado
um diorito de granulação média a grossa, isotrópi-
co e de textura ineqüigranular hipidiomórfica.
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A associação mineral é constituída por plagio-
clásio, hornblenda, clinopiroxênio reliquiar, biotita,
clorita, quartzo, opacos, sericita, epidoto, titanita e
apatita. O piroxênio (augita?) apresenta-se trans-
formado para hornblenda (uralitização), biotita e
clorita, com liberação de titanita e opacos (óxidos
de Fe-Ti). O plagioclásio é fortemente zonado, com
composição desde labradorita até andesina, e en-
contra-se saussuritizado. O quartzo ocorre em
quantidades inferiores a 5%, na forma de cristais
xenomórficos e intersticiais.

As relações estratigráficas do Gabro Serra Com-
prida, somadas à possibilidade de uma correlação
com o magmatismo básico da Suíte Intrusiva Inga-
rana, permitem esperar idades entre 1.900Ma e
1.880Ma, a exemplo das idades U-Pb em zircão,
baddeleyita e titanita obtidas por Santos (1999), e
Pb-Pb em zircão, no Projeto PROMIN-Tapajós, nos
corpos básicos desta suíte, nas folhas Caracol e
Vila Mamãe Anã.

2.2.6.4 Quartzo Monzogabro Igarapé
Jenipapo (Pij)

Na porção sudoeste da Folha Vila Riozinho, Vas-
quez et al. (2000a) individualizaram um corpo de
rochas plutônicas intermediárias, que recebeu a
designação Quartzo Monzogabro Igarapé Jenipa-
po. Este corpo ocorre como um stock, com seu eixo
maior segundo ENE-WSW e um segmento infletido
para NW-SE, intrusivo em granitóides da Suíte Intru-
siva Creporizão.

Na aeromagnetometria de campo residual, o
Quartzo Monzogabro Igarapé Jenipapo é marca-
do por um baixo magnético (< -100nT) estreito e
alongado segundo E-W, que se estende para les-
te, além dos limites do corpo mapeado.

Quartzo Monzogabro é o litótipo predominante,
mas, subordinadamente ocorrem quartzo monzo-
nitos, microgabros e diques de microquartzo sie-
nitos. São isótropos, com textura eqüigranular ou
ineqüigranular média, ocorrendo alguns termos
com granulação fina. Apresentam cores acinzen-
tadas, de tons claros e escuros, com algumas va-
riedades melanocráticas. Ao microscópio, predo-
minam texturas ineqüigranulares hipidiomórficas
ricas em intercrescimentos micrográficos e/ou
granofíricos entre o quartzo e o feldspato alcalino.
A mineralogia é composta por andesina/labradori-
ta, augita ±hiperstênio, hornblenda, biotita, quart-
zo, microclina, opacos, ±actinolita, ±clorita, epi-
doto, sericita, argilominerais, ±carbonato, ±apati-
ta ±zircão.

Tassinari (1996) obteve uma isócrona Rb-Sr para
uma porção do Quartzo Monzogabro Igarapé Jenipa-
po afetada pela alteração hidrotermal das mineraliza-
ções auríferas associadas, que forneceu uma idade
mínima de 1.732 ± 82Ma, para o evento de minerali-
zação e, conseqüentemente, para o corpo ígneo.

Conforme Ricci (1999), o predomínio de litótipos
de composição intermediária dificulta a correlação
com a Suíte Intrusiva Ingarana. Contudo, tal possibi-
lidade não é totalmente descartada, permitindo, as-
sim, esperar idades de cristalização próximas da-
quelas obtidas para as rochas básicas dessa suíte.

2.2.6.5 Andesitos Joel-Mamoal (Pjm)

No Projeto PROMIN-Tapajós, Vasquez et al,
(2000a) cartografaram diques e ocorrências restri-
tas de derrames de rochas de composição andesí-
tica, na Folha Vila Riozinho, designando-os de
Andesitos Joel-Mamoal em alusão às ocorrências
associadas a mineralizações auríferas nos garim-
pos homônimos.

Em trabalhos anteriores, desenvolvidos na Pro-
víncia Tapajós, foram descritos derrames de ande-
sitos associados às vulcânicas do Grupo Iriri. Bizi-
nella et al. (1980) agruparam os derrames basálti-
cos vesiculares e andesíticos que ocorrem na Folha
Vila Mamãe Anã, na Suíte Básica Crepori. Contudo,
Ferreira (2000) redefiniu este conjunto de derrames
como Formação Bom Jardim, sendo possível que
os Andesitos Joel-Mamoal sejam correlatos a esta
formação, tratando-se dos pulsos mais tardios.

No garimpo Joel, bem como em outras ocorrên-
cias próximas, os diques andesíticos são subverti-
cais, com 0,8m a 1m de espessura e orientação
ENE-WSW, estando alojados em falhamentos que
seccionam os granitóides da Suíte Intrusiva Crepo-
rizão. No entanto, no garimpo Mamoal ocorrem en-
caixados em falhamentos NW-SE que interceptam
uma intrusão de granito da Suíte Intrusiva Maloqui-
nha. Nas proximidades da vila Moraes Almeida
ocorrem andesitos associados a granitóides desta
suíte granítica, aparentemente como diques.

São andesitos isotrópicos, de cores, verde-escu-
ro e acinzentado, algumas vezes porfiríticos, com
fenocristais milimétricos a subcentimétricos de pla-
gioclásio (figura 2.11). Outros são afíricos, com lo-
calizadas feições granofíricas entre o quartzo e o
feldspato alcalino. A mineralogia é constituída por
plagioclásio, ±hornblenda, ±biotita, ±clorita, ±acti-
nolita, ±epidoto, opacos (óxidos de Fe-Ti e sulfetos)
±quartzo, ±feldspato alcalino, ±prehnita, ±argilo-
minerais.
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Os Andesitos Joel-Mamoal apresentam uma afini-
dade química calcioalcalina alto potássio, à seme-
lhança dos andesitos e basaltos da Formação Bom
Jardim, marcando uma associação transicional en-
tre ambientes pós-orogênicos e anorogênicos.

A inexistência de registros de rochas andesíticas
fanerozóicas na Província Tapajós e províncias adja-
centes indicam uma provável idade proterozóica
para os Andesitos Joel-Mamoal. E a química calcio-
alcalina alto potássio somada à relação de intrusão
desses diques andesíticos nos granitos da Suíte
Intrusiva Maloquinha sugerem uma contemporane-
idade, ou pequena defasagem temporal, com o
magmatismo pós-orogênico a transicional paleo-
proterozóico da província.

2.2.6.6 Lamprófiros Jamanxim (Pjx)

No levantamento geológico do Projeto Santa-
rém-Cachimbo, Almeida et al. (1977) mapearam di-
ques de lamprófiros, intrusivos nas vulcânicas do
Grupo Iriri e granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha,
que foram denominados Lamprófiros Jamanxim.

No Projeto PROMIN-Tapajós esta designação foi
mantida para as ocorrências de diques lamprofíri-
cos das folhas Caracol, Vila Riozinho e Rio Novo.
São diques de rochas isotrópicas, porfiríticas finas,
de cores cinza-escuro e castanho, com 0,3m a 2m
de espessura e orientações variando de ENE-WSW
a NNE-SSW. Ocorrem intrusivos nas vulcânicas e
vulcano-clásticas do Grupo Iriri, nos granitos da
Suíte Intrusiva Maloquinha, nos granitóides das
suítes Parauari e Creporizão e nos ortognaisses do
Complexo Cuiú-Cuiú.

Nos Lamprófiros Jamanxim são reconhecidos es-
pessartitos e vogesitos. Todos apresentam textura
porfirítica a glomeroporfirítica, cujos fenocristais são
de piroxênios e anfibólios idiomórficos. A matriz va-
ria de microcristalina a microgranular, com variáveis
graus de argilização e/ou sericitização. Os vogesi-
tos são formados por augita, hornblenda, feldspato
alcalino, ±plagioclásio, ±actinolita, ±clorita, ±biotita,
±opacos, ±quartzo, ±epidoto, ±carbonato, ±apati-
ta, ±zircão. Os espessartitos apresentam augita,
hornblenda, biotita, plagioclásio, ±actinolita, ±epi-
doto, ±clorita, ±opacos, ±quartzo, ±carbonato.

As variedades petrográficas encontradas nos
Lamprófiros Jamanxim são do grupo dos lamprófi-
ros de afinidade calcioalcalina pós-orogênica ou
shoshonítica, conforme Rock (1987). O tratamento
dos dados litoquímicos obtidos no Projeto
PROMIN-Tapajós confirmam este quimismo calcio-
alcalino alto potássio, tardio, à semelhança das ca-
racterísticas identificadas nos Andesitos Joel-Ma-
moal e da Formação Bom Jardim.

No Projeto Santarém-Cachimbo foi datado um di-
que de vogesito na Folha Caracol, por K-Ar em ro-
cha total, e foi obtida uma idade mínima de 1.536 ±
31Ma, conforme tabulado em Tassinari (1996), indi-
cando que os Lamprófiros Jamanxim são protero-
zóicos. A assinatura química calcioalcalina alto po-
tássio destes lamprófiros, também identificada nas
rochas andesíticas da província, sugere uma con-
temporaneidade ou até mesmo uma cogeneticida-
de. A estreita associação dessas manifestações an-
desíticas e lamprofíricas com magmatismo ácido
pós-orogênico, transicional ao anorogênico, refor-
çam o posicionamento destas no Paleoproterozóico.

2.2.7 Grupo Iriri

O termo Iriri foi primeiramente empregado por
Forman et al. (1972), na categoria de formação,
para agrupar as rochas vulcânicas ácidas, intrusi-
vas ácidas e as vulcano-clásticas, aflorantes no rio
homônimo. Pessoa et al. (1977) denominaram esta
unidade de Grupo Uatumã, composto pelos sub-
grupos Iriri e Carapuça. O primeiro constituído pe-
las formações Aruri e Salustiano e por uma Se-
qüência Híbrida e, o segundo, pela Formação Ma-
loquinha e Intrusivas Intermediárias. No Projeto
PROMIN-Tapajós foi adotada a designação Grupo
Iriri, empregada por Andrade et al. (1978), consti-
tuído pelas formações Aruri e Salustiano. A Forma-
ção Aruri engloba uma associação de rochas vul-
cano-clásticas, e a Formação Salustiano é compos-
ta pelos derrames ácidos.
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Figura 2.11 – Andesito porfirítico de diques dos
Andesitos Joel-Mamoal. Garimpo Joel, estação EK-42

na Folha Vila Riozinho.



2.2.7.1 Formação Salustiano (Psa)

A Formação Salustiano abrange os derrames do
vulcanismo ácido explosivo, relacionado ao mag-
matismo Uatumã, constituído de riólitos e dacitos,
tendo como seção-tipo o curso do igarapé Salustia-
no, afluente do rio Tocantins. Ocorre principalmen-
te na porção leste da área mapeada, mais precisa-
mente na região dos rios Jamanxim, Branco e
Aruri,e no médio curso dos igarapés Salustiano e
Bom Jardim; além de uma vasta área entre os rios
Parauari e Amana, na porção noroeste da área.
Recobre discordantemente as rochas graníticas
da Suíte Intrusiva Parauari e encontra-se intrudida
pelos granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha.

Macroscopicamente, os riólitos são rochas iso-
trópicas, leucocráticas, intensamente fraturadas,
de colorações rosadas, avermelhadas e acinzenta-
das, com texturas afírica e porfirítica, compostas de
fenocristais de ortoclásio, quartzo e plagioclásio,
envoltos em matriz microcristalina. Localmente,
apresentam estrutura fluidal (figura 2.12). Os daci-
tos apresentam colorações acinzentadas, rosadas
e amarronzadas, são leucocráticos, isotrópicos,
com textura porfirítica, compostos de fenocristais
de plagioclásio, feldspato alcalino, quartzo, biotita,
hornblenda e opacos, todos disseminados em ma-
triz afanítica. É muito comum, nessas rochas, a pre-

sença de vênulas e “pintas” de sulfetos, bem como
concentrações de minerais escuros esverdeados
(epidoto e clorita). Ao microscópio observa-se que
os fenocristais de quartzo são, em geral, subédri-
cos, bipiramidais, apresentando indícios de corro-
são magmática, através de cristais embainhados.
O feldspato alcalino é o ortoclásio e a sanidina e a
matriz é composta essencialmente de quartzo e
feldspato. Entre outros constituintes podem ser ci-
tados os minerais de alteração, sericita e clorita.

2.2.7.2 Formação Aruri (Par)

A Formação Aruri engloba tufos ácidos, brechas
vulcânicas, ignimbritos, arenitos e conglomerados
vulcânicos que ocorrem tipicamente no rio Aruri,
além dos rios Novo e Tocantins. Encontra-se inter-
calada aos derrames ácidos da Formação Salustia-
no e serve de encaixante para stocks graníticos da
Suíte Intrusiva Maloquinha.

Os sedimentos vulcano-clásticos são de colora-
ção cinza, granulação média a grossa, com grãos
mal selecionados e subangulosos, compostos es-
sencialmente de feldspato, quartzo e, subordina-
damente, fragmentos de rocha. É comum a presen-
ça de seixos arredondados de arenito tufáceo e rió-
lito dispersos aleatoriamente em arenito, e também,
níveis conglomeráticos com seixos arredondados
de riólito e microgranito, de até 10cm de diâmetro
(figura 2.13). Neste pacote de sedimentos epiclás-
ticos é evidente a alternância de material argiloso
laminado e camadas de arenito fino, com espessu-
ra variando de 10cm a 20cm, exibindo estratifica-
ção cruzada de pequeno porte.

No leito do rio Aruri afloram blocos de arenito
marrom, maciço, de granulação fina a média, com
grãos angulosos e mal selecionados, imersos em
uma matriz argilosa. Estratificações plano-parale-
las são bem nítidas nas superfícies dos blocos, de-
saparecendo entretanto nas porções internas dos
mesmos. É notável a ocorrência de fragmentos de
pelitos laminados e de coloração avermelhada,
com dimensões de até 10cm. É comum a presença
de estratificação cruzada de pequeno porte, lami-
nações convolutas e estruturas tipo “em chama”,
indicativas de desidratação devida ao rápido soter-
ramento (Bahia & Quadros, 2000).

Ao microscópio identificam-se ignimbritos de
composição riolítica a dacítica, com textura porfiríti-
ca, caracterizada pela presença de fenocristais de
feldspato alcalino e plagioclásio, envoltos por uma
matriz félsica microcristalina, composta de quartzo,
feldspato, sericita, clorita, opacos, leucoxênio e hi-
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Figura 2.12 – Riólito da Formação Salustiano, com
estrutura de fluxo magmático. Rodovia do Ouro
(Transgarimpeira), estação AT-15 na Folha Vila

Riozinho.l



dróxido de ferro, na qual ainda distinguem-se con-
tornos de antigos shards criptocristalinos. Os areni-
tos apresentam uma textura detrítica formada por
fragmentos angulosos de rochas vulcânicas áci-
das, tufos ácidos, quartzo, plagioclásio e microcli-
na. Alguns cristais de quartzo são triangulares, sen-
do típicos de material aerotransportado. Outros são
arredondados, mal selecionados, apresentando
contatos do tipo côncavo-convexo, evidenciando
transporte por tração e ação de processos diage-
néticos. Os tufos são caracterizados por uma mas-
sa criptocristalina, na qual estão dispersos grãos
de minerais félsicos e micáceos, profundamente in-
temperizados.

Em termos estruturais, as rochas desta unidade
apresentam, principalmente, estratificações pla-
no-paralelas, além de laminações convolutas, es-
tratificações cruzadas acanaladas e tabulares. O
acamamento encontra-se basculado, às vezes ver-
ticalizado, com direções tanto para NE como para
NW, e mergulhos, respectivamente, para NW e SW.
Outras estruturas observadas são as falhas, fratu-
ras e dobras abertas, desenhadas pelo acama-
mento, com planos-axiais verticalizados e caimen-
to dos eixos para os quadrantes NE e NW, e dire-

ções preferenciais N40� -80� W e N65� -80� E.
As rochas piroclásticas da Formação Aruri ca-

racterizam um vulcanismo ácido. Erupções desse
tipo são explosivas, devidas ao alto conteúdo de
material volátil (Lajoie & Stix, 1994), podendo pro-
duzir grandes quantidades de fragmentos piroclás-
ticos, formando depósitos de queda e de fluxo. Os
depósitos de queda são constituídos, principal-
mente, por cinzas vulcânicas, cristais estilhaçados
e fragmentos de rocha, podendo ser maciços ou
estratificados. Os maciços sugerem uma erupção
explosiva contínua, enquanto que os estratificados
indicam flutuações na intensidade da erupção ou
mudança na direção do vento. A presença de gra-
dação normal, laminação cruzada e estrutura tipo
slump, não são evidências sólidas de deposição pi-
roclástica subaquosa. Entretanto, observa-se que
as exposições dos arenitos e, eventualmente con-
glomerados epiclásticos, intercalado às rochas vul-
cânicas ácidas da Formação Salustiano, mostram
características de deposição cíclica, típica de cor-
rente de turbidez, a qual é muito comum em ambi-
ente de águas profundas. Entretanto, é importante
ressaltar que este tipo de corrente, apesar de inco-
mum, pode ocorrer em qualquer ambiente suba-
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Figura 2.13 – Arenito vulcano-clástico da
Formação Aruri, com níveis

conglomeráticos. Rio Branco, estação
RB-180 na Folha Caracol.



quoso que permita o desenvolvimento de correntes
de turbidez. Interpreta-se então para estas rochas
da Formação Aruri, um ambiente deposicional em
grandes lagos continentais, nas proximidade dos
vulcões, possibilitando uma sedimentação episódi-
ca e retrabalhamento do material vulcânico incon-
solidado, concomitante aos pulsos de derrames de
lavas ácidas e intermediárias com explosões (Ba-
hia & Quadros, 2000).

A assinatura geofísica da Formação Salustiano
apresenta uma radiometria variando de 150cps a
500cps e extensas anomalias magnéticas dipola-
res, com valores variando de -70nT a 140nT, evi-
denciando a presença de corpos magnetizados
nessa unidade. As áreas de ocorrência dos sedi-
mentos vulcano-clásticos da Formação Aruri apre-
sentam porções com baixos magnéticos de até
-200nT e outras porções com radiação média, entre
400cps e 800cps.

Pessoa et al. (1977) reconheceram uma afinida-
de calcioalcalina para as rochas vulcânicas e vul-
cano-clásticas ácidas da unidade Iriri, e uma ten-
dência toleiítica para os rochas de composição in-
termediária associadas. Observaram, ainda, que
ambos os grupos apresentavam um aumento de al-
calinidade com a diferenciação. As vulcânicas áci-
das da Formação Salustinao sempre foram vincula-
das aos granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha,
mas, o tratamento preliminar dos dados litoquími-
cos efetuado pelo Projeto PROMIN-Tapajós, soma-
do aos novos dados geocronológicos, mostram
que, em parte, estas rochas vulcânicas podem es-
tar relacionadas aos granitóides das suítes intrusi-
vas Parauari e Creporizão. Contudo, não foi possí-
vel individualizar, no mapeamento, estes conjuntos
de vulcânicas, estando todos englobados no Gru-
po Iriri, que de maneira geral caracteriza-se por
uma assinatura calcioalcalina que evolui para ter-
mos de cárater alcalino-aluminosos, e raros tipos
peralcalinos.

Vasquez et al. (1999) obtiveram uma idade
Pb-Pb em zircão de 1.888 ± 2Ma, para um riólito da
Formação Salustiano, na Folha Caracol. Nesta
mesma folha, Dall’Agnol et al. (1999b) encontraram
uma idade idêntica, pelo mesmo método, em rióli-
tos peralcalinos aflorantes no rio Jamanxim. Lama-
rão et al. (1999) obtiveram idades Pb-Pb em zircão,
semelhantes, de 1.890 ± 2Ma e 1.877 ± 4Ma, para
os ignimbritos e riólitos na vila Moraes Almeida, e
idades mais antigas (2.001 ± 6Ma), em dacitos na
vila Riozinho.

As rochas vulcânicas do Grupo Iriri foram corre-
lacionadas por vários autores, como Santos (1984),

às vulcânicas dos grupos Iricoumé (Oliveira et al.,
1975), nos estados do Amazonas e Pará, e Surumu
(Melo et al., 1978), no Estado de Roraima. Alguns
estendem-nas ao Suriname à Guiana e à Venezue-
la, e as reúnem, juntamente com seus equivalentes
plutônicos, no Supergrupo Uatumã (Melo et al.,
1978). Esta correlação respalda-se pelas idades
isocrônicas Rb-Sr entre 1.772Ma e 1.875Ma, mas
Schobbenhaus et al. (1994) obtiveram idades U-Pb
em zircão, entre 1.966 e 1.962Ma nas vulcânicas
dos grupos Surumu e Iricoumé. Tais idades U-Pb
contrastam com a maioria das idades Pb-Pb obti-
das nas vulcânicas do Grupo Iriri, na Província Ta-
pajós. No entanto, a idade dos dacitos da vila Riozi-
nho e dos granitóides da Suíte Creporizão apontam
para a presença deste magmatismo mais antigo na
província, indicando a existência de dois eventos
magmáticos. Tal fato é reforçado pelas diferenças
químicas entre os magmatismos: calcioalcalino tar-
diorogênico e calcioalcalino alto potássio e alcalino
pós-orogênico a anorogênico.

2.2.8 Suíte Intrusiva Maloquinha (Pm)

O magmatismo granítico cratogênico considera-
do parte integrante do Evento Uatumã, com tendên-
cia alasquítica e formas circulares e elípticas, foi ini-
cialmente reconhecido na região do Tapajós como
Granito Maloquinha (Santos et al., 1975) e Formação
Maloquinha (Pessoa et al., 1977). Entretanto, em fun-
ção da variedade de tipos graníticos presentes, foi
proposta sua redefinição para Suíte Intrusiva Malo-
quinha (Almeida et al., 1977 e Andrade et al., 1978),
tendo sido enquadrados nesta unidade diversos
corpos plutônicos constituídos por granitos róseos,
alasquíticos, granófiros e biotita granitos de grão fino
a grosso, intrusivos em seqüência vulcânica relacio-
nada ao mesmo evento. Mais recentemente, Brito
(2000a) individualizou duas fácies principais nos
granitóides pertencentes à Suíte Intrusiva Maloqui-
nha, as quais foram denominadas informalmente de
fácies a biotita e fácies a anfibólio.

As intrusões da Suíte Intrusiva Maloquinha ocor-
rem como stocks e batólitos, com formas circula-
res, elipsoidais ou irregulares, ora alinhadas N-S,
ora alongadas segundo NNW-SSE e NW-SE (Klein
et al., 1997), encontrando-se distribuídos preferen-
cialmente nas porções central e nordeste da área
mapeada. Nas imagens de satélite e radar caracte-
riza-se, em geral, por apresentar uma morfologia
acidentada, com topos ligeiramente aplainados a
arredondados, associados a padrões de drena-
gem divergentes.
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Os granitóides desta suíte ocorrem intrusivos
nos representantes do Complexo Cuiú-Cuiú, nos
granitóides das suítes intrusivas Creporizão e Pa-
rauari, e nas rochas vulcânicas de modo geral
(Grupo Iriri e Formação Bom Jardim). Por vezes,
apresentam-se condicionados por falhamentos,
proporcionando restritos contatos tectônicos com
as unidades Complexo Cuiú-Cuiú, suítes intrusivas
Parauari e Creporizão (falhas NW-SE) e, mais local-
mente, com o Grupo Iriri (falhas NW-SE), Suíte Intru-
siva Ingarana (falhas WNW-ESE e NE-SW) e Forma-
ção Buiuçu (falha sinistral NW-SE). São cortados
também por litótipos da Suíte Intrusiva Cachoeira
Seca e por diques andesíticos (Andesitos Joel-Ma-
moal) e lamprofíricos (Lamprófiros Jamanxim).
Ocorrem ainda recobertos parcialmente por sedi-
mentos da Formação Buiuçu.

A deformação que afeta localmente as rochas da
Suíte Intrusiva Maloquinha, de caráter notadamen-
te rúptil, é caracterizada por falhas ou zonas de ci-
salhamento com orientação N30� -60� W a N80� W
(principais) e N40� E (secundária), com alto ângulo
de mergulho, interpretadas como reativações dos
grandes lineamentos dúcteis e rúpteis-dúcteis
existentes na Província Tapajós.

Na porção central da área do projeto, a aero-
magnetometria (campo total) desta unidade mos-
tra apenas a magnetização do campo magnético
regional. Raras vezes há alteração desse reflexo
magnético, devido a formação de pequenos bai-
xos. Já no setor nordeste, ocorre a formação de bai-
xos magnéticos superiores a -100nT (caracterizan-
do corpos alongados para E-W), e de altos magné-
ticos com até 60nT (provenientes de corpos de for-
mas ovais a semicirculares). As altas radiações ga-
maespectrométr icas de contagem total
(>1.000cps) são indicativas das exposições dessa
suíte, havendo grandes áreas com valores dessa
magnitude.

A Suíte Intrusiva Maloquinha é representada
por rochas graníticas isotrópicas, leucocráticas,
com cores variando de cinza a vermelha, textura
eqüigranular hipidiomórfica (granulação fina a
grossa) e localmente ineqüigranular porfirítica
(granulação média), contendo fenocristais de
feldspato alcalino, quartzo e raramente de plagio-
clásio. Além disso, seus litótipos caracterizam-se
pelo baixo teor em minerais máficos (2%-10%),
apresentando muitas vezes uma associação mi-
neralógica alasquítica, ocorrendo, subordinada-
mente, tipos subvulcânicos com texturas granofí-
ricas e caráter levemente porfirítico, de matriz
muito fina.

2.2.8.1 Fácies a Biotita (Pm1)

A fácies a biotita, cuja localidade-tipo encon-
tra-se nas proximidades igarapé Carauá, predo-
mina amplamente, e caracteriza-se pela ocorrên-
cia de biotita como principal mineral máfico. Esta
fácies está representada por rochas leucocráticas
de caráter alasquítico, com baixa percentagem de
minerais máficos (M<5%) e coloração variando de
rósea a avermelhada (figura 2.14). É constituída de
sienogranitos, monzogranitos e raros ortoclásio
granitos com biotita, cuja associação mineral é
composta por ortoclásio com freqüente intercresci-
mento pertítico (grosso e médio) e raro microclínio;
quartzo subédrico a raramente anédrico, alguns
com textura de corrosão; e plagioclásio. Como mi-
nerais acessórios tem-se � biotita intergranular de
cor verde,� zircão, opacos, � apatita, e � allanita.
Os minerais secundários são clorita, argilominerais,
sericita, hidróxido de ferro, � prehnita, � muscovita,
� fluorita e � topázio.

2.2.8.2 Fácies a Anfibólio (Pm2)

A localidade-tipo da fácies a anfibólio está situa-
da entre os igarapés do Coatá Pequeno e Batalha.
Esta fácies possui como minerais máficos a biotita e
o anfibólio, tendo sido mapeados na Província Ta-
pajós apenas quatro stocks. Estes são constituídos
por rochas leucocráticas, de cor cinza-esverdeado
e rósea-avermelhada, representadas por anfibó-
lio-biotita sienogranito, biotita-anfibólio micromon-
zogranito granofírico e micromonzogranito porfiríti-
co. Apresentam associação mineral composta por
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Figura 2.14 – Sienogranito da fácies a biotita da Suíte
Maloquinha. Garimpo Batalha, estação VP-24 na Folha

Vila Mamãe Anã.



feldspato alcalino (ortoclásio e microclínio, pertíti-
cos), quartzo, plagioclásio, biotita (minerais es-
senciais), � anfibólio (hastingsita?), � apatita, mine-
rais opacos, zircão, � allanita (minerais acessóri-
os) e � prehnita, � epidoto, � fluorita, clorita, sericita,
argilominerais e óxido de ferro (minerais secundá-
rios).

De um modo geral, os resultados químicos par-
ciais apontam similaridade com os granitóides in-
traplaca, do tipo-A, constituindo-se provavelmente
em granitóides de ambiente pós-colisional, relacio-
nados a áreas orogênicas em processo de estabili-
zação (Brito et al., 1997).

Santos & Reis Neto (1982), reinterpretando algu-
mas idades da parte centro sul do Cráton Amazôni-
co, apresentaram isócrona Rb-Sr de 1.770Ma para
os granitos Maloquinha. Idades similares às dos
granitóides Maloquinha foram também observadas
em outros granitóides da Amazônia. Por exemplo,
no setor norte do Cráton Amazônico, alguns grani-
tóides identificados em Roraima (Granito Saracura;
Ramgrab et al., 1971) e no nordeste do Amazonas e
noroeste do Pará (Granito Mapuera; Oliveira et al.,
1975), apontaram, respectivamente, idades isocrô-
nicas de 1.789Ma e 1.807Ma (Santos & Reis Neto,
1982).

No entanto, os dados obtidos através dos méto-
dos U-Pb e Pb-Pb em zircão revelaram, respectiva-
mente, idades de cristalização de 1.883 � 4Ma
(Santos, 1999), 1.880 ± 9Ma (Lamarão et al., 1999)
e 1882 � 4 Ma (Vasquez et al., 1999) para os grani-
tóides da Suíte Intrusiva Maloquinha no âmbito da
região mapeada. Outros granitóides subalcalinos
do tipo-A, localizados na porção sudeste do Cráton
Amazônico, apresentam idades Pb-Pb (zircão ou ti-
tanita) bastante semelhantes aos granitóides Malo-
quinha, como no caso os granitos, Jamon (1.885 �
32Ma; Dall’Agnol et al., 1999a) e Musa (1.883
+5/-2Ma; Machado et al.,1991).

2.2.9 Suíte Intrusiva Porquinho (Ppo)

A designação Suíte Intrusiva Porquinho foi pro-
posta por Bahia et al. (1998), em substituição à de-
nominação Granito Porquinho, empregada primei-
ramente por Pessoa et al. (1977), para o maciço
granítico, inserido no contexto da unidade Maloqui-
nha, aflorante na região do interflúvio dos rios Aruri
e Branco, porção leste da área mapeada. Esta suíte
apresenta-se como um corpo de forma elíptica, em
alto relevo, formando pequenos morros proeminen-
tes na topografia plana das encaixantes, medindo
10km de largura por 15km de comprimento.

Prazeres et al. (1979), com base em dados de
campo e análises petrográficas, individualizaram
nesse corpo da Suíte Intrusiva Porquinho duas fá-
cies: uma composta por feldspato-alcalino-grani-
tos (alasquitos) e biotita granitos, com textura gra-
nular hipidiomórfica, definida por cristais subédri-
cos de feldspato alcalino, albita e quartzo, e tendo
como acessórios fluorita, zircão, apatita, allanita,
opacos, topázio e monazita; e a outra fácies consti-
tuída por riebeckita granito (figura 2.15) e hastingsi-
ta granito pórfiro, sendo que este último ocorre
como corpos subvulcânicos. Em geral exibem co-
loração marrom-avermelhada, são isotrópicos,
com textura granular hipidiomórfica, com ortoclásio
mesopertítico, além da textura rapakivi que ocorre
esporadicamente.

Na aerogamaespetrometria (contagem total), o
corpo granítico da Suíte Intrusiva Porquinho desta-
ca-se pela alta radioatividade (>500cps).

O tratamento dos dados litoquímicos obtidos por
Prazeres et al. (1979) para os granitos desta suíte,
permitiu que Bahia et al. (1998) identificassem um
caráter subalcalino para a porção central desta suí-
te, e uma afinidade alcalina nas porções de borda,
que apresenta mineralogia peralcalina. São grani-
tos tipo-A peraluminosos, com alguns termos meta-
luminosos e peralcalinos, com uma assinatura típi-
ca de ambiente intraplaca

Foram constatadas mineralizações de Sn, Nb, Ta
e topázio na Suíte Intrusiva Porquinho, relaciona-
das a processos hidrotermais em estruturas tipo
stockwork ou nas zonas apicais greisenizadas,
posteriormente enriquecidas em sódio e potássio,
a partir de processos metassomáticos (Prazeres et
al., 1979).
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Figura 2.15 – Ortoclásio granito com riebeckita da
Suíte Intrusiva Porquinho.Estação MC-163 do Projeto

Jamanxim, na Folha Caracol.



A Suíte Intrusiva Porquinho tem seu posiciona-
mento cronoestratigráfico no Paleoproterozóico,
devido ao seu caráter intrusivo nas rochas piroclás-
ticas da Formação Aruri e possível discordância
erosiva com as rochas sedimentares da Formação
Buiuçu. Outro corpo granítico semelhante, o Grani-
to Pepita, foi descrito por Brito (2000c) na Folha Vila
Mamãe Anã, sugerindo uma possível correlação
com a Suíte Intrusiva Porquinho.

2.2.10 Granito Pepita (Ppe)

O termo Granito Pepita foi empregado por Brito
(2000c) para designar um batólito granítico, com
104km2 de área, apresentando forma aproximada-
mente circular e eixo maior orientado segundo
NNW-SSE. Este corpo, anteriormente tido como
pertencente à Suíte Intrusiva Maloquinha (Melo et
al., 1980a), localiza-se no setor centro-oeste da
Província Tapajós, junto a margem direita do rio Ta-
pajós (próximo da foz do rio Pacu), tendo o igarapé
homônimo como a principal drenagem. Ocorre in-
trusivo nos representantes do Complexo Cuiú-
Cuiú, Suíte Intrusiva Parauari, Suíte Intrusiva Inga-
rana e nas rochas vulcânicas do Grupo Iriri.

Nas imagens de radar o Granito Pepita apresen-
ta relevo dominado por morros e morrotes de topos
arredondados, com médias declividades, e drena-
gem dendrítica de baixa densidade. Nos mapas
aerogeofísicos caracteriza-se por possuir respos-
tas radiométricas moderadas a ligeiramente altas
(contagem total) e baixo índice de magnetização
(sinal analítico).

Está representado por (riebeckita-arfvedsonita)
ortoclásio granitos hololeucocráticos (alasquíticos),
de cor creme acinzentada a rósea-avermelhada,
com textura hipidiomórfica eqüigranular, de granu-
lação média a raramente grossa. É freqüente a pre-
sença de ortoclásio pertítico e de cristais de quartzo
desenvolvidos e com borda corroída, além de
ocasionais cavidades miarolíticas, sugerindo um
posicionamento em nível crustal raso. Além de orto-
clásio e quartzo, a associação mineral é constituída
por � plagioclásio, � albita, � riebeckita e � arfvedsoni-
ta, � biotita, � microclínio (minerais essenciais); � zir-
cão, � minerais opacos, � apatita, � allanita (minerais
acessórios), e argilominerais, � sericita, � epidoto, hi-
dróxido de ferro, � fluorita (minerais secundários).

Os resultados litoquímicos do Granito Pepita
apontam para um quimismo subalcalino a alcalino,
levemente peraluminoso, assemelhado-se aos gra-
nitos tipo-A, de ambiente intraplaca, conforme Brito
(2000c).

O Granito Pepita foi datado por Santos (1999),
através do método U-Pb por SHRIMP, tendo forne-
cido idade em torno de 1.870 ± 4Ma. Apesar do
Granito Porquinho (Pessoa et al., 1977; Prazeres et
al., 1979) não possuir datação absoluta disponível,
é possível, com base em algumas similaridades pe-
trográficas e químicas, correlacioná-lo com o Gra-
nito Pepita, tendo Bahia & Quadros (2000) sugerido
a designação Suíte Intrusiva Porquinho para en-
globar os granitóides da Província Tapajós que
possuam estas mesmas características.

2.2.11 Granito Caroçal (Pca)

Considerado até então como representante da
área-tipo do Granito Maloquinha (Santos et al.,
1975), o Granito Caroçal (Almeida et al., 1999a)
aflora no alto curso do rio das Tropas, a cerca de
9km a montante da aldeia ou “porto” Maloquinha,
situando-se na porção sudoeste da área mapeada.
Nas imagens de satélite possui uma morfologia pe-
neplanizada, com relevo suavemente ondulado, de
topos aplainados a arredondados (localmente em
cristas), e com padrões de drenagem retangular a
sub-retangular de densidade média.

Está representado por um maciço granítico de
dimensões batolíticas (aproximadamente 965km2),
com formato alongado e condicionado por falha-
mentos de orientação NW-SE, intrusivo em gnais-
ses e granitóides foliados do Complexo Cuiú-Cuiú
e, mais localmente, em granitóides da Suíte Intrusi-
va Parauari. Diques máficos de direção NNE-SSW,
identificados sobretudo pelos lineamentos geofísi-
cos (magnéticos), cortam o Granito Caroçal.

Nos mapas aerogeofísicos, o Granito Caroçal, se
comparado com as rochas encaixantes represen-
tadas pelo Complexo Cuiú-Cuiú, caracteriza-se por
baixos magnéticos (mapa de sinal analítico: entre
0,01nT/m e 0,08nT/m) e altas radiações gamaes-
pectrométricas (mapa de contagem total: entre
400cps e 600cps). Através da aerogeofísica, tam-
bém é possível identificar um zoneamento interno
no corpo granítico, que embora não seja uniforme,
denota um aumento da radioatividade e uma dimi-
nuição do magnetismo, do núcleo para as bordas
do batólito. Nos mapas de distribuição ternária
(K-Th-U) caracteriza-se ainda por apresentar ra-
zões Th/K e Th/U com valores próximos a um.

O Granito Caroçal é composto por biotita monzo-
granitos e sienogranitos, leucocráticos, de cor cin-
za-rosada a avermelhada e com 5% a 8% de mine-
rais máficos. A textura das rochas varia de eqüigra-
nular grossa ou pegmatóide, a ineqüigranular porfi-
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rítica, esta última formada por fenocristais tabulares
a ovóides de feldspato alcalino (figura 2.16), além
de quartzo e/ou plagioclásio, subédricos a euédri-
cos e de tamanho médio a grosso, envoltos em ma-
triz de granulação fina a média. A associação mine-
ral é composta por ortoclásio pertítico, quartzo e
plagioclásio (minerais essenciais), biotita cloritiza-
da, titanita, allanita metamíctica, zircão, epidoto pri-
mário, minerais opacos e apatita (minerais acessó-
rios), além de clorita, sericita, hidróxido de ferro, ru-
tilo, � argilominerais, � prehnita, � fluorita e � carbo-
nato (minerais secundários). São em geral isótro-
pos, com leve e localizada deformação cataclásti-
ca, acompanhada de certa alteração hidrotermal,
com ocorrência de vênulas preenchidas por quart-
zo e/ou clorita, carbonato e fluorita.

Em termos litoquímicos, o Granito Caroçal apre-
senta uma afinidade calcioalcalina alto potássio, de
caráter medianamente peraluminoso, que ainda
guarda uma assinatura de ambiente de arco mag-
matico, apesar do contexto pós-colisional.

Estudos geocronológicos efetuados no Granito
Caroçal pelo método Pb-Pb em zircão indicaram
idade de 2.656 � 6Ma, considerada proveniente de
um possível protólito arqueano (Almeida et al.,
1999a). Contudo, Santos (1999) através do método
U-Pb por SHRIMP, na mesma amostra, confirmou
as idades herdadas neoarqueanas (2.680 � 18Ma)
nos núcleos de zircão, e detectou nas bordas de al-
guns cristais, e em novas populações de zircão,
uma idade de cristalização de 1.870 � 4Ma.

2.2.12 Formação Buiuçu (Pbu1 e Pbu2)

As coberturas sedimentares proterozóicas da re-
gião do Tapajós têm sido pouco estudadas, sobre-
tudo no que se refere aos aspectos faciológicos, dia-
genéticos e de caracterização dos ambientes depo-
sicionais, dificultando dessa forma o estabelecimen-
to de correlações estratigráficas. Várias foram as de-
nominações empregadas, gerando assim confu-
sões na nomenclatura estratigráfica. Neste contex-
to, as rochas sedimentares da região do rio Crepori
foram mapeadas por Santos et al. (1975) como Gru-
po Beneficente, enquanto que Pessoa et al. (1977)
as correlacionaram à Formação Gorotire. As cober-
turas sedimentares do extremo-nordeste da área do
Projeto PROMIN-Tapajós foram mapeadas, por Pes-
soa et al. (1977), como Formação Cubencranquém
e redefinida por Prazeres et al. (1979) como Forma-
ção Riozinho do Anfrísio. Santiago et al. (1980) pro-
puseram a Formação Palmares para designar as ro-
chas sedimentares na Bacia do Alto Tapajós. A de-
nominação de Formação Buiuçu foi, recentemente,
proposta por Pinheiro & Ferreira (1999), em substi-
tuição à denominação de Formação Palmares ado-
tada por Santiago et al. (1980), haja vista que o ter-
mo Palmares, na categoria de Formação, já havia
sido anteriormente adotado no contexto geológico
da Faixa de Dobramentos Sergipana.

As coberturas da Formação Buiuçu encon-
tram-se em vários segmentos, limitados e condicio-
nados por grandes falhamentos, com destaque
para os seguimentos da região do alto rio Tapajós
(Bacia do Alto Tapajós), do vale do rio Crepori (Ba-
cia do Crepori), do médio curso do rio Tocantins, a
sul da Cachoeira Seca, e o seguimento: da região
do interflúvio dos rios Aruri e Branco, no extre-
mo-nordeste da área. Estes segmentos encon-
tram-se em contato: discordante, de natureza ero-
siva; e por falhamentos, com as rochas do Comple-
xo Cuiú-Cuiú, suítes intrusivas Parauari, Maloqui-
nha, Porquinho e do Grupo Iriri. Destaca-se ainda a
presença de corpos básicos intrusivos em meio à
seqüência sedimentar, encontrados na forma de
sills e diques representantes do Diabásio Crepori
(Bahia & Quadros, 2000; Popini et al., 2000; Vas-
quez et al., 2000a; Vasquez et al., 2000b).

A Formação Buiuçu é constituída por arcóseos,
arcóseos líticos, arenitos ortoquartzíticos, conglo-
merados e, subordinadamente, siltitos, argilitos
(Pbu1), além de tufos cineríticos e algumas bre-
chas vulcânicas intercaladas (Pbu2). Os arcóseos
e arcóseos líticos possuem coloração rosada, gra-
nulometria fina a média e moderadamente selecio-
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Figura 2.16 – Biotita monzogranito do Granito Caroçal.
Aldeia Caroçal, estação MA-30 na

Folha Jacareacanga.



nada, com elevada imaturidade mineralógica, com
grãos de quartzo e feldspato subarredondados,
por vezes associados a grãos de rochas vulcâni-
cas ácidas. Os conglomerados possuem matriz
arcosiana, em meio à qual encontram-se imersos
seixos de vulcânicas ácidas, de granulometria fina
e textura afanítica. As rochas pelíticas são repre-
sentadas principalmente por siltitos e, mais subor-
dinadamente, argilitos, de coloração creme a aver-
melhada, compostos predominantemente por
grãos submilimétricos de quartzo, por vezes com fi-
nas palhetas de muscovita associada, exibindo es-
tratificação plano-paralela. Os tufos são rochas fi-
namente laminadas, de coloração amarelada, in-
tensamente alteradas, compostas por material fél-
sico microcristalino, fragmentos líticos de vulcânica
ácida, minerais opacos e argilominerais. Apresen-
tam textura fragmentária, rica em shards de quartzo
(material devitrificado) e fragmentos líticos estilha-
çados, envolvidos por um massa criptocristalina,
provavelmente poeira vulcânica. Estruturas sedi-
mentares nas rochas da Formação Buiuçu estão re-
presentadas por estratificação cruzada tabular
com conjuntos métricos, sotopostos por porções
com estratificação plano-paralela (figura 2.17).
Essas estruturas, associadas à presença de por-
ções conglomeráticas na base dos conjuntos are-
nosos, à composição essencialmente arcosiana
dos arenitos (indicando baixa maturidade minera-
lógica e proximidade das áreas-fonte), à moderada
seleção e ao baixo grau de arredondamento dos
grãos, permitem inferir que tais sedimentos foram
depositados em ambiente continental, possivel-
mente associados a canais fluviais entrelaçados.

Neste trabalho, adotou-se o posicionamento cro-
noestratigráfico da Formação Buiuçu no Paleopro-
terozóico. O intervalo de sedimentação desta for-
mação foi estimado através da idade U-Pb, em
baddeleyita, com valores em torno de 1.778Ma
(idade mínima), obtidos por Santos (1999) em ro-
chas do Diabásio Crepori, intrusivo nessa forma-
ção, e pelas idades U-Pb e Pb-Pb, em zircão, obti-
das em rochas do Grupo Iriri e da Suíte Intrusiva Pa-
rauari, com valores em torno de 1.890Ma (idade
máxima), as quais serviram de área-fonte.

Pessoa et al. (1977) e Bizinella et al. (1980) corre-
lacionaram as coberturas sedimentares paleopro-
terozóicas da Província Tapajós com as dos esta-
dos 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.,
1990). Recentemente, Popini et al. (2000) obser-
varam que, tanto em termos litológicos quanto cro-
nológicos, as rochas sedimentares da Formação
Buiuçu se assemelham com as sedimentares da
Formação Uailã, do Supergrupo Roraima.

2.2.13 Diabásio Crepori (Pcr)

Anteriormente denominado de Sill Crepori (Pes-
soa et al., 1977) e Suíte Básica Crepori (Bizinella et
al., 1980), o Diabásio Crepori (Santos & Loguércio,
1984) é formado por um conjunto de rochas básicas
intrusivas nas coberturas sedimentares da Forma-
ção Buiuçu, estando localizado na porção central da
área do projeto, nas regiões correspondentes ao rio
Crepori e aos igarapés Bom Jardim e Rato.

O Diabásio Crepori forma sills alongados na dire-
ção E-W, diques com direção N10� -15� E e corpos
irregulares de pequenas proporções (Bahia & Qua-
dros, 2000; Monteiro, 2000a). São diabásios, augita
diabásios, olivina diabásios e microgabros de co-
res preta ou cinza-esverdeada (figura 2.18). Apre-
sentam textura ofítica ou subofítica, sendo compos-
tos por augita, com inclusões de plagioclásio; olivi-
na purpúrea, levemente pleocróica, por vezes tita-
nífera; plagioclásio parcialmente ou intensamente
saussuritizado; biotita associada com minerais
opacos; hornblenda; apatita; feldspato alcalino e
quartzo com intercrescimento gráfico em algumas
amostras; além de tremolita-actinolita que, junta-
mente com a clorita, são produtos da transforma-
ção dos piroxênios.

Quimicamente, as rochas do Diabásio Crepori
são basaltos, traquibasaltos, tefritos e traquiande-
sitos, equivalentes a alcalibasaltos e álcali-olivina
basaltos, de afinidade alcalina (Monteiro, 2000a).
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Figura 2.17 – Arenito arcosiano da Formação Buiuçu,
exibindo sets de estratificação cruzada tabular. Rio
Tapajós, estação VP-30 na Folha Vila Mamãe Anã.



Pessoa et al. (1977) obtiveram uma idade K-Ar de
1.611 � 42Ma para o Diabásio Crepori, correlacio-
nando-o ao magmatismo básico Avanavero no Suri-
name, e Pedra Preta em Roraima. Santos (1999) da-
tou por U-Pb em baddeleyita uma soleira de diabá-
sio desta unidade, na Folha Vila Mamãe Anã, e obte-
ve idade mínima de cristalização de 1.778 � 9Ma. A
correlação com magmatismo básico Avanavero foi
reforçada pelas idades U-Pb encontradas por San-
tos (1999) no corpo básico Cipó (1.778 ±13Ma), in-
trusivo nas coberturas da Supergrupo Roraima, e
por Norcross et al. (1998) para os diques do Diabá-
sio Avanavero, no oeste do Suriname.

2.2.14 Granito Igarapé Escondido (Mie)

O Granito Igarapé Escondido (Brito et al., 1999a)
ocorre no extremo-noroeste da área do projeto, no
interflúvio do igarapé Escondido e do rio Parauari,
correspondendo a um plúton granítico rapakivi in-
trusivo em vulcânicas do Grupo Iriri, com dimen-
sões de stock (cerca de 40km2) e formato grossei-
ramente circular. Encontra-se distribuído na área
de influência dos sienogranitos do tipo-I de Andra-
de et al. (1976), apresentando, em imagens de ra-
dar e satélite, uma morfologia acidentada com to-
pos aplainados a arredondados. Em termos de res-
posta radiométrica, caracterizam-se por apresen-
tar contraste muito pequeno em relação às rochas
vulcânicas encaixantes, tendendo a ocorrer com
um leve enriquecimento em U e Th se comparado a
estas últimas.

Os tipos litológicos desta unidade são isotrópi-
cos, apresentando, em escala de afloramento, fra-
turas nas direções NNW-SSE, NE-SW e WNW-ESE,

coincidentes com as direções dos lineamentos in-
terpretados nos mapas aerogeofísicos, sendo
compostos por rochas subvulcânicas e plutônicas,
em geral rapakivi, onde dominam biotita microssie-
nogranito porfirítico, sienogranito porfirítico rapakivi
e feldspato alcalino granito grosso alasquítico
(Almeida & Monteiro, 1997).

As rochas subvulcânicas, associadas a esta in-
trusão, possuem matriz hipidiomórfica eqüigranu-
lar fina (em parte granofírica) com fenocristais ovói-
des de feldspato alcalino, muitos deles manteados
por plagioclásio (textura rapakivi - figura 2.19). Os
representantes plutônicos são constituídos por ro-
chas leucocráticas, freqüentemente alasquíticas,
de cor salmão, com textura eqüigranular hipidio-
mórfica de granulação média a grossa. Também é
freqüente se observar textura ineqüigranular porfirí-
tica com fenocristais de feldspato alcalino, de for-
ma ovóide e/ou com textura rapakivi, apresentando
ocasionais fenocristais translúcidos de quartzo, ar-
redondados e de coloração amarronzada ou leve-
mente azulada. Além de feldspato alcalino (ortoclá-
sio) e quartzo, a associação mineral é composta
por raros cristais de plagioclásio (não zonados),
biotita, minerais opacos, allanita, apatita, zircão
(minerais acessórios), clorita, fluorita, sericita, car-
bonato, argilominerais, epidoto e hidróxido de ferro
(minerais secundários).

Os resultados litoquímicos apresentaram para o
Granito Igarapé Escondido uma assinatura química
de afinidade subalcalina levemente peraluminosa.
Segundo Brito et al. (1999a), à semelhante dos gra-
nitóides tipo-A, posicionados em ambiente intrapla-
ca de crosta atenuada.
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Figura 2.18 – Diabásio microgranular dos diques do
Diabásio Crepori da área-tipo da unidade. Rio Crepori,

estação MQ-62 na Folha Caracol.

Figura 2.19 – Biotita microssienogranito porfirítico do
Granito Igarapé Escondido, com textura rapakivi. Rio
Parauari, estação MA-55 na Folha Vila Mamãe Anã.



No Escudo das Guianas são descritos vários
granitóides do tipo-A (com idades próximas a
1,5Ga) bastante semelhantes ao Granito Igarapé
Escondido, sobretudo no Estado de Roraima, onde
destacam-se aqueles pertencentes às suítes intru-
sivas Mucajaí (Fraga & Reis, 1995) e Surucucus (Pi-
nheiro et al., 1981; Santos & Pinheiro, 1985) e ao
Granito Rapakivi Del Parguaza (Mendoza, 1972).
Apesar de não possuir datação absoluta disponí-
vel, acredita-se que, em função da similaridade pe-
trográfica e química, o Granito Igarapé Escondido
possa ser correlacionado a estes granitóides, so-
bretudo os litótipos da Suíte Intrusiva Mucajaí.

O Granito Igarapé Escondido mantém ainda al-
gumas semelhanças, principalmente petrográfi-
cas, com os Granitos Rapakivi Serra da Providência
(Leal et al., 1976; Rizzotto et al., 1995), localizado
na porção sudoeste da Província Rio Negro-Jurue-
na, e Teles Pires (Silva et al., 1974), a sul da área do
projeto, ambos apresentando idades entre 1,57 e
1,58Ga (Rb-Sr).

2.2.15 Suíte Intrusiva Cachoeira Seca (Mcs)

As primeiras referências às rochas básicas da
Suíte Intrusiva Cachoeira Seca encontram-se no re-
latório de Andrade & Urdininea (1972). Santos et al.
(1975) fazem alusão a rochas básicas no médio
curso do rio Tocantins. Pessoa et al. (1977) realiza-
ram as primeiras descrições com relação às dimen-
sões, composição litológica, relações de contato,
petrografia, litoquímica e idade, propondo a deno-
minação de Troctolito Cachoeira Seca. Recente-
mente, Quadros et al. (1998), retrabalhando os da-
dos existentes, acrescidos de novos, obtidos atra-
vés do Projeto PROMIN-Tapajós, introduziram o ter-
mo Suíte Intrusiva Cachoeira Seca, para designar
este conjunto de rochas básicas intrusivo nos gra-
nitóides da Suíte Intrusiva Parauari e nas cobertu-
ras da Formação Buiuçu.

A Suíte Intrusiva Cachoeira Seca tem como
área-tipo as exposições no médio curso do rio Tocan-
tins, ao longo da Cachoeira Seca, cujos litótipos sus-
tentam uma serra de topo plano, alongada na direção
E-W, com cerca de 35km de comprimento por 6km
de largura, apresentando extensos platôs constituí-
dos por coberturas lateríticas descontínuas. Um outro
corpo, correlacionado à Suíte Intrusiva Cachoeira
Seca, foi descrito na porção oeste da Folha Vila Riozi-
nho, na região das Cem Ilhas, no médio curso do rio
Crepori (Vasquez et al., 2000a). Ocorrências meno-
res, na forma de diques de diabásio troctolítico, foram
descritas na Folha Rio Novo (Vasquez et al., 2000b).

Esta unidade caracteriza-se por apresentar uma
assinatura geofísica de um corpo básico com baixo
magnético (-110nT) e isolinhas direcionadas
NE-SW. Este fato tem sido utilizado para diferen-
ciá-la da Suíte Intrusiva Ingarana, que é magnética,
em áreas de difícil acesso (Bahia & Quadros, 2000).

Nos trabalhos anteriores, as rochas básicas da
Suíte Intrusiva Cachoeira Seca foram descritas
como olivina basaltos e troctolitos, mas Ricci (1999)
observou um predomínio de diabásios de composi-
ção equivalente a gabros troctolíticos e troctolitos,
reforçando o cárater hipoabissal destes corpos.

As rochas que compõem a Suíte Intrusiva Ca-
choeira Seca são, em geral, ineqüigranulares com
granulação fina a média, coloração cinza-esver-
deada, melanocráticas e isotrópicas (figura 2.20),
seccionadas localmente por fraturas preenchidas
eventualmente por sulfetos, observadas no conta-
to norte do corpo troctolítico, onde ocorrem tam-
bém disseminados na rocha. Microscopicamente,
são rochas compostas essencialmente por plagio-
clásio (andesina/labradorita) e olivina, tendo
como varietal titano-augita e hiperstênio, e como
acessórios opacos: hornblenda, biotita titanífera,
apatita e feldspato alcalino, apresentando clorita e
epídoto como minerais secundários. O arranjo mi-
neralógico define uma textura subofítica a inter-
granular (Ricci, 1999; Bahia & Quadros, 2000).

Pessoa et al. (1977) caracterizaram uma assina-
tura alcalina para as rochas desta unidade. Contu-
do, Quadros et al. (1998) identificaram um caráter
toleiítico, com um nítido enriquecimento em magné-
sio, e uma composição basáltica com leve tendên-
cia a picrobasáltica.
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Figura 2.20 – Rocha troctolítica do corpo principal da
Suíte Intrusiva Cachoeira Seca. Na cachoeira

homônima no rio Tocantins, estação MQ-29 na Folha
Caracol.



No Projeto Jamanxim, Pessoa et al. (1977) posi-
cionam cronoestratigraficamente a Suíte Intrusiva
Cachoeira Seca no Mesoproterozóico, com base
em datações radiométricas através do método K-Ar
em plagioclásio, as quais forneceram idades míni-
mas de 1.046 � 50Ma e 1.072 � 18Ma. Recentemen-
te, foi obtida por Santos (1999), através de método
U-Pb em baddeleyita, a idade de 1.099 ± 28Ma,
confirmando o posicionamento desta suíte no Me-
soproterozóico.

Segundo Pessoa et al. (1977), a Suíte Intrusiva
Cachoeira Seca evidencia um magmatismo ocorri-
do no Cráton Amazônico no final do Mesoprotero-
zóico, relacionado a movimentos extensionais
ocorridos após o Evento K’Mudku (1.200Ma), po-
dendo ser correlacionada com um corpo troctolíti-
co aflorante no médio curso do rio Pardo, na região
nordeste do Amazonas.

2.2.16 Grupo Jatuarana

O Grupo Jatuarana (Bizinella et al.,1980) repre-
senta uma seqüência sedimentar de idade silu-
ro-devoniana, aflorante na porção sudoeste da área
mapeada, ao longo do rio Tapajós e do rio Jatuara-
na, onde localiza-se sua seção-tipo; inserido no con-
texto da Bacia do Alto Tapajós. Este grupo é consti-
tuído pelas formações Borrachudo, Capoeiras e São
Benedito, definidas por Santiago et al. (1980).

2.2.16.1 Formação Borrachudo (Dbo)

A Formação Borrachudo (Santiago et al.,1980) é
composta de arenitos, siltitos, argilitos e conglome-
rados, com sua seção-tipo no igarapé Borrachudo,
afluente do rio Tapajós. Sua espessura mínima foi
estimada em 200m.

Os arenitos são finos a médios, cinzentos a es-
branquiçados, cauliníticos, micáceos e com matriz
argilosa. Os argilitos e siltitos são laminados e têm
cor variando do cinza-claro ao creme-amarelado.
Os conglomerados têm matriz arenosa média a fina
e são polimíticos, com seixos e blocos de quartzo,
arenito e argilito. Possuem também níveis carbono-
sos (hulha) milimétricos a centimétricos. Nos peli-
tos é comum a presença de gretas de contração,
preenchidas por arenito fino.

O ambiente deposicional é interpretado como
marinho-costeiro, associado a planícies de maré,
com a possibilidade de existir uma contribuição flu-
vial nas zonas litorâneas da bacia.

Os sedimentos que compõem essa formação fo-
ram inicialmente correlacionados ao Grupo Benefi-

cente, por Santos et al. (1975). Sua idade foi atribuí-
da ao Siluriano, através de fósseis de graptólitos,
fragmentos e cutículas de vegetais. Bizinella et al.
(1980) acreditam que a fonte dos sedimentos se-
jam as rochas sedimentares da Formação Palma-
res, recentemente redefinida na região, por Pinhei-
ro & Ferreira (1999), como Formação Buiuçu.

2.2.16.2 Formação Capoeiras (Dca)

Unidade intermediária do Grupo Jatuarana, cria-
da por Santiago et al. (1980) para designar os areni-
tos, com siltitos e argilitos intercalados, aflorantes
nas corredeiras Capoeiras e Chacorão, no rio Ta-
pajós, com espessura mínima de 120m.

Os arenitos são finos, esbranquiçados a averme-
lhados, bem selecionados e, localmente com inter-
calações de siltitos e argilitos vermelhos. Marcas
onduladas assimétricas e gretas de contração são
estruturas sedimentares comuns nessa unidade (fi-
gura 2.21). As primeiras indicando paleocorrente
ora para NE ora para SW. Ocorrem ainda camadas
do tipo red bed com direção NNW-SSE e mergu-
lhos entre 02o e 05o para SW

Acredita-se que estes sedimentos tenham sido
depositados sob águas rasas, possivelmente em
zona litorânea, sob influência de maré, provavel-
mente na região de intermaré, evidenciada pela
presença de correntes bidirecionais, típicas desse
tipo de ambiente.
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Figura 2.21 – Arenito da Formação Capoeiras, com
estruturas de marca de ondas. Rio Tapajós, estação

MP-64 na Folha Jacareacanga.



2.2.16.3 Formação São Benedito (DSsb)

A Formação São Benedito (Santiago et al.,1980)
tem composição essencialmente pelítica, com sua
localidade-tipo no morro São Benedito, porção su-
doeste da área mapeada, aflorando nos rios Tapa-
jós e Ipixuna e na rodovia Transamazônica. Bizinel-
la et al. (1980) sugerem uma espessura mínima de
120m, na parte norte da bacia.

Os folhelhos e siltitos são de cor cinza, com tona-
lidade escura ou clara, ocasionalmente com colo-
ração esverdeada. Possuem finas intercalações de
quartzo arenito fino, cinza-escuro, bem compacta-
do e, por vezes, contendo níveis piritosos. Formam
camadas com direção NW/SE, mergulhos entre 02o

e 06o para SW. Acredita-se que a Formação São
Benedito tenha se depositado em condição mari-
nha sublitorânea, isto é, em águas mais profundas
do que as das formações que lhe antecederam.
Fragmentos de matéria carbonosa e fragmentos de
carvão indicam a Formação Borrachudo como pos-
sível área-fonte dos sedimentos.

Dados microfossilíferos e palinológicos, forneci-
dos principalmente por esporos, cutículas vegetais
e quitinozoários, revelaram uma idade siluro-devo-
niana, podendo, assim, ser correlacionada com a
Formação Trombetas ou, mais provavelmente, à
Formação Curuá, ambas da Bacia do Amazonas.
Seu contato superior com a Formação Ipixuna é de
natureza erosiva, enquanto que o inferior é concor-
dante com a Formação Capoeiras.

2.2.17 Formação Monte Alegre (CPma)

A Formação Monte Alegre, definida por Frey-
dank (1957), ocorre no extremo-noroeste da área
mapeada, fazendo parte da seqüência paleozóica
da Bacia do Amazonas. Esta formação é represen-
tada por um pacote de arenitos, com intercalações
de siltitos, e por folhelho cinza, com suas principais
exposições ao longo dos rios Parauari e Pacu, sen-
do que o seu comportamento geofísico é caracteri-
zado por baixos valores radiométricos. Apresen-
ta-se marcada por relevo dissecado, drenagem
dendrítica densa, com vales escavados, sobressal-
tando platôs mais elevados formados por cobertura
laterítica terciária. A espessura estimada da Forma-
ção Monte Alegre é da ordem de 35m a 40m.

Os arenitos são de colorações creme a rosada,
de granulometria predominantemente fina e, algu-
mas vezes média a grossa, bem selecionados, friá-
veis apresentando, por vezes intercalações de silti-
to, onde localmente, nos planos de acamamento,

são observados diminutos cristais de pirita limoniti-
zada. Como estruturas tem-se estratificações cru-
zadas tabulares e acanaladas, de médio porte, e
nos sets observa-se um decréscimo ascendente
de granulometria, gretas de dissecação preenchi-
das por material ferruginoso e fraturas. Os folhelhos
cinza ocorrem localmente, são finamente lamina-
dos, apresentando camadas levemente ondula-
das.

Segundo Daemon & Contreiras (1971), a For-
mação Monte Alegre pertence ao Carbonífero Su-
perior. Assenta-se discordantemente sobre a
Formação Curuá e é recoberta pelos arenitos e
siltitos cinza-esverdeados, duros e calcíferos da
Formação Itaituba.

2.2.18 Formação Ipixuna (CPip)

A Formação Ipixuna é composta essencialmen-
te de quartzo arenito, com suas principais ocor-
rências no igarapé homônimo e nos igarapés Curu-
rú e Parauriti, afluentes da margem esquerda do rio
Tapajós. Esta formação ocorre formando uma pe-
quena faixa no extremo-oeste da área mapeada, in-
serida no contexto da Bacia do Alto Tapajós. Sua
espessura foi estimada por Bizinella et al. (1980)
em aproximadamente 160m.

Os quartzo arenitos são finos, às vezes médios
bem selecionados, cuja coloração pode ser es-
branquiçada, acinzentada ou avermelhada. Pos-
suem marcas de onda, gretas de contração e estra-
tificações cruzadas. Acredita-se que a deposição
tenha ocorrido em mar regressivo, predominante-
mente em ambiente marinho litorâneo, com possí-
vel contribuição continental.

Segundo Santiago et al. (1980) e Bizinella et al.
(1980), a Formação Ipixuna recobre as formações
Borrachudo, Capoeiras e São Benedito, através de
uma superfície erosiva de baixo ângulo. Seu posicio-
namento cronoestratigráfico no Permo-Carbonífero
deve-se à idade de aproximadamente 180Ma do Di-
abásio Periquito, o qual está intrudido em seus sedi-
mentos (Reis & Ferreira, 2000).

2.2.19 Diabásio Periquito (Jdp) e Diabásios
Indiferenciados (db)

O termo Diabásio Periquito foi originalmente pro-
posto por Almeida & Nogueira Filho (1959) para de-
signar os diques de diabásio que intrudem as co-
berturas sedimentares na região do rio Aripuanã,
tendo por seção-tipo a cachoeira Periquito. Bizinel-
la et al.(1980) também relatam a existência de di-
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ques básicos na Província Tapajós cortando indis-
tintamente rochas arqueanas, proterozóicas e co-
berturas sedimentares de plataforma. Em função
das inúmeras denominações existentes para vários
diques máficos, relacionados a este mesmo even-
to, como por exemplo os diabásios Cururu (Santos
et al., 1975) e Penatecaua (Issler et al., 1974), San-
tos & Loguércio (1984) admitem que o termo Diabá-
sio Periquito seja o mais indicado, devido ao fato de
ter sido cronologicamente o primeiro a ser propos-
to, evitando assim a proliferação desnecessária de
nomes.

Na parte oeste da área do projeto, inúmeros di-
ques máficos correlacionáveis ao Diabásio Periqui-
to foram identificados. A maior parte deles foi de-
tectada através de levantamento aerogeofísico.
Caracterizam-se por lineamentos de grandes ex-
tensões (superiores a 250km), que atravessam pra-
ticamente todas as unidades estratigráficas. Na
magnetometria (campo total) caracterizam-se por
apresentar uma sucessão de baixos magnéticos
de forma semicircular, com pequenos comprimen-
tos de ondas, amplitudes variando entre -130 e
-210nT e arranjados em cordões retilíneos numa
orientação preferencial NNE-SSW a NE-SW, tendo
subordinadamente direções WNW-ESE e ENE-
WSW.

Em virtude da diversidade apresentada pelos re-
sultados geocronológicos, da carência de dados
químicos e da limitação dos recursos petrográfi-
cos, é provável que vários destes diques de dia-
básio possam representar parte de outros eventos
básicos distribuídos na região, entre os quais
aqueles relacionados às suítes intrusivas Ingarana e
Cachoeira Seca (Bahia & Quadros, 2000), aos dia-
básios Crepori (Santos & Loguércio, 1984) e Pira-
nhas (Santos et al., 1999). Nesse sentido, na por-
ção leste da área mapeada, esses diques não fo-
ram discriminados em uma unidade litoestratigráfi-
ca (ou litodêmica) específica, tendo sido adotada a
designação informal de diabásios indiferenciados
(Bahia & Quadros, 2000; Vasquez et al., 2000a,b).
Estes diques de diabásio indiferenciados apresen-
tam dimensões centimétricas e orientações varia-
das, apresentando-se intrusivos nos granitóides da
Suíte Intrusiva Parauari, vulcânicas do Grupo Iriri e
nas rochas metamórficas ortoderivadas do Com-
plexo Cuiú-Cuiú.

Os diabásios indiferenciados são rochas com
textura variando de afírica a porfirítica, com feno-
cristais milimétricos de plagioclásio e/ou piroxênio,
apresentando relações subofíticas entre o plagio-
clásio e a augita. Outros minerais encontrados são:

biotita, opacos, apatita, ± actinolita, ± olivina, ±
quartzo, ± feldspato alcalino, ± clorita, ± sericita, ±
epidoto, ± argilominerais, ± carbonato e ± serpenti-
na. De acordo com Ricci (1999) as proporções me-
nores de olivina (<10%) e a ocorrência de quartzo
intersticial distingue-os dos gabros e diabásios
troctolíticos da Suíte Intrusiva Cachoeira Seca, mas
não permite diferenciá-los das rochas básicas do
Diabásio Crepori. No Projeto PROMIN-Tapajós, al-
guns diques de diabásios indiferenciados, prova-
velmente fanerozóicos, mostraram uma assinatura
toleítica de ambiente intracratônico (Vasquez et al.,
2000a).

O Diabásio Periquito é constituído de diabásios
e olivina diabásios, em geral de cor cinza escuro a
preta, com textura ofítica a subofítica e associação
mineral representada por plagioclásio, piroxênio
(augita), anfibólio (hornblenda), minerais opacos
(magnetita e sulfetos) e, localmente, por olivina,
apatita, clorita, daumorita, biotita, epidoto, idding-
sita e carbonato. Quimicamente, grande parte
desses diques são classificados (Le Maitre, 1989)
como basaltos, ocorrendo também andesitos ba-
saltos e tefritos (Monteiro, 2000a,b). Para os di-
ques máficos desta mesma região, Bizinella et al.
(1980) encontraram predominantemente quartzo
toleiítos (Diabásio Periquito ou Suíte Intrusiva
Ingarana?) e olivina toleiítos, provavelmente rela-
cionados aos diabásios Piranhas ou Crepori, além
de subordinados alcalibasaltos e basanitos, pos-
sivelmente associados à Suíte Intrusiva Cachoeira
Seca.

Amaral (1974), ao datar o Diabásio Periquito pelo
método K-Ar, obteve uma idade de 179 ± 3Ma. Di-
versas outras datações pelo mesmo método foram
efetuadas em diques de diabásio correlacionáveis
ao Diabásio Periquito, fornecendo idades de 190 ±
5Ma (Bizinella et al., 1980), 180 ± 9Ma (Diabásio Cu-
ruru – Santos et al., 1975), 177 ± 8Ma (Basei, 1974),
134 ± 4Ma e 175 ± 7Ma (Diabásio Penatecaua – Ba-
sei, 1973).

Santos et al. (1999) dataram um dique de olivina
diabásio intrusivo nos xistos do Grupo Jacareacan-
ga, pelo método U-Pb em baddeleyita, e obtiveram
a idade de 514 ±15Ma. Este dique, nomeado de Di-
abásio Piranhas (Santos et al., 1999), ocorre na par-
te oeste da área estudada, estando situado às mar-
gens do rio Tapajós, próximo à ilha Piranhas. Tassi-
nari (1996) apresenta em seu banco de dados ida-
des K-Ar similares, em outros diques de diabásio,
localizados a leste (rio Iriri: 509 ±15Ma e 510 ±
15Ma) e a sul (região de Juruena: 565Ma) da locali-
dade-tipo do Diabásio Piranhas.
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Além das idades cambrianas e jurássicas, tam-
bém são registradas idades mesoproterozóicas em
diabásios indiferenciados do setor leste da Provín-
cia Tapajós. Um deles, localizado nas proximida-
des da vila Creporizinho, apresenta idade (1.553 ±
26Ma; Basei, 1974) relativamente próxima daque-
las verificadas para o Diabásio Crepori (1.611 ±
47Ma; Pessoa et al., 1977), utilizando-se a mesma
metodologia K-Ar.

Outros diques de diabásio podem ainda acusar
idades paleoproterozóicas, em torno de 1,9Ga
(U-Pb – Santos, 1999), neste caso relacionados ao
magmatismo básico paleoproterozóico Ingarana
(1,90-1,88Ga). O dique datado (diabásio sulfetado)
é intrusivo em granitóides milonitizados do Comple-
xo Cuiú-Cuiú e aflora às margens do rio Amana, lo-
calizado no setor noroeste da área, próximo da
sede do garimpo Teodorico.

2.2.20 Formação Alter do Chão (Kac)

A Formação Alter do Chão (Klister, 1954), repre-
sentada por arenitos avermelhados (continentais)
que recobrem grande parte das formações paleo-
zóicas da Bacia do Amazonas, foi durante muito
tempo correlacionada aos sedimentos constituintes
do Grupo Barreiras, estes últimos aflorantes ao lon-
go da costa norte-nordestina brasileira. Posterior-
mente, Santos (1975) listou os caracteres distinti-
vos entre essa formação e o Grupo Barreiras.

Os sedimentos constituintes da Formação Alter
do Chão estão restritos à porção noroeste da área
mapeada, ocorrendo como extensas faixas de rele-
vo mais elevado, na forma de interflúvios tabulares,
apresentando trend deposicional aproximadamen-
te N-S. Nessas áreas esses sedimentos repousam
discordantemente sobre granitóides da Suíte Intru-
siva Parauari, vulcanitos do Grupo Iriri e também
sobre sedimentos da Bacia do Amazonas (Forma-
ção Monte Alegre).

Em geral, são quartzo arenitos avermelhados, si-
licificados e ferruginizados, apresentando-se com-
postos essencialmente por grãos de quartzo su-
bangulosos e ineqüigranulares, mal selecionados,
por vezes com cutículas de argila, imersas em ma-
triz fina completamente oxidada e silicificada.
Grãos caulinizados de rochas vulcânicas e frag-
mentos de chert também fazem parte do arcabou-
ço. Além da granulometria polimodal, são observa-
das distribuições irregulares de grãos de quartzo,
formando disposições concêntricas e lineares, si-
milares a canais, que podem ser interpretadas
como estruturas resultantes de bioturbação (mar-

cas de raízes ou escavações de tubos de vermes).
Estas feições sugerem a atuação de processos pe-
dogenéticos

Pereira (1988) e Cunha et al. (1994), com base
em critérios petrográficos, acreditam que esses se-
dimentos foram depositados em um ambiente con-
tinental associado a canais fluviais. Estudos micro-
paleontológicos efetuados por Daemon (1975) de-
finiram como sendo de idade cretácica (intervalos
Mesoalbiano e Turoniano) a Formação Alter do
Chão. Travassos & Barbosa Filho (1990), baseados
no estudo de palinomorfos, acreditam que a sedi-
mentação dessa formação ocorreu entre o Cretá-
ceo Superior e o Terciário. Segundo Santos (1984),
a Formação Alter do Chão pode ser correlacionada
à parte das formações Jacarezinho e Limoeiro (na
Bacia de Marajó), Itapecuru (Bacia do Parnaíba ou,
segundo Góes & Coimbra, 1996, Bacia do Grajaú),
Bauru (Bacia do Paraná) e Parecis (Bacia do Pare-
cis - Alto Xingu).

2.2.21 Coberturas Detríticas e Lateríticas (TQdl)

As principais coberturas lateríticas mapeadas na
área do projeto ocorrem como platôs localizados
nas porções centrais das folhas Vila Riozinho e Ca-
racol, e a noroeste e sudoeste da Folha Vila Mamãe
Anã. Outras ocorrências foram também mapeadas,
mas as pequenas coberturas lateríticas (< 0,5km2)
que recobrem o topo dos morros de rochas do em-
basamento ígneo e metamórfico não foram carto-
grafadas em função da escala deste trabalho.

Na aerogeofísica, somente as coberturas lateríti-
cas associadas a corpos máficos magnéticos, nem
sempre aflorantes, apresentam assinaturas aero-
magnetométricas de campo total, marcadas por
anomalias negativas que variam de -50nT a -270nT,
orientadas segundo E-W e NW-SE. No entanto, nem
todos os corpos máficos aflorantes com coberturas
lateríticas são magnéticos.

Os perfis lateríticos observados são imaturos e in-
completos, passando de um saprólito com esfolia-
ção esferoidal para um horizonte pálido pouco es-
pesso, de alguns metros. Os horizontes, mosquea-
do e argiloso apresentam espessuras variadas, po-
dendo atingir dezenas de metros, ou, simplesmen-
te, estarem ausentes. Os níveis concrecionários e
de fragmentos (stone lines) são raros e atingem es-
pessuras centimétricas, mas as coberturas (cara-
paças) de lateritas ferruginosas são espessas, che-
gando, freqüëntemente, a dezenas de metros.

Nas lavras garimpeiras foram observados perfis
lateríticos onde os saprólitos das rochas do emba-
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samento ígneo e metamórfico marcam uma super-
posição da alteração supergênica sobre a hidroter-
mal. Os horizontes, pálido e argiloso, por vezes
mostram-se truncados por coberturas detríticas co-
luvionares de latossolos com níveis de clastos su-
bangulosos de quartzo, de veios e concreções fer-
ruginosas (figura 2.22), sem evidências de trans-
porte significativo. A maioria das ocorrências aurí-
feras primárias apresentam estes perfis lateríticos,
alguns exploráveis economicamente, evidencian-
do que o processo de alteração supergênica teve
um papel importante na remobilização do ouro.

Conforme Costa (1991), destacam-se dois perío-
dos de formação dos lateritos da Amazônia, os per-
fis maturos no Terciário e os imaturos no Quaterná-
rio. Na área do projeto, 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.

2.2.22 Depósitos Aluvionares Sub-Recentes
(Qa1) e Recentes (Qa2)

Na área do projeto, a exemplo dos trabalhos an-
teriores realizados na região, foram identificados
dois tipos de coberturas aluvionares, as de depósi-
tos sub-recentes de paleoterraços e paleocanais
(Qa1), e as de depósitos das aluviões das drena-
gens atuais (Qa2).

Significativas coberturas aluvionares sub-recen-
tes só foram mapeadas na porção sudoeste da Fo-
lha Jacareacanga e no sul da Folha Caracol. E os
principais depósitos aluvionares recentes se distri-

buem ao longo dos principais rios: Tapajós, Tropas,
Jamanxim, Novo e Inambé.

Os depósitos aluvionares destacam-se por sua
morfologia típica de planícies sedimentares asso-
ciadas ao sistema fluvial, sendo que as coberturas
sub-recentes ocorrem em níveis topográficos
mais elevados que as aluviões recentes, por vezes
formando platôs isolados, como testemunhos so-
bre o embasamento.

Os sedimentos aluvionares sub-recentes na Fo-
lha Jacareacanga recobrem as rochas sedimenta-
res da Formação Buiuçu e os metamorfitos do Gru-
po Jacareacanga, e são recobertos por depósitos
aluvionares recentes do rio Tapajós e seu afluente
da margem esquerda, o igarapé Buiuçu. Esta co-
bertura foi interpretado por Bizinella et al. (1980)
como uma antiga planície de inundação do rio Ta-
pajós. Na Folha Caracol, essas coberturas sub-re-
centes ocorrem como um pequeno platô (<3 km2)
sobre os granitóides e ortognaisses do Complexo
Cuiú-Cuiú, distante das aluviões do rio Tocantins, o
que sugere tratar-se de um testemunho de um anti-
go meandro deste rio.

As coberturas aluvionares recentes são compos-
tas por sedimentos arenosos e argilosos inconsoli-
dados e semiconsolidados, com níveis de casca-
lhos associados. Os depósitos inconsolidados for-
mados dominantemente de areia de composição
quartzo-feldspática, com níveis de seixos arredon-
dados de quartzo e fragmentos de rocha, que ocor-
rem como barras de canais (em pontal, lateral e
meio canal). Esses níveis rudíticos geralmente não
afloram, ocorrendo como depósitos de fundo, só
evidenciados pela dragagem da lavra garimpeira.
Esta ação antrópica impactante dificulta a caracte-
rização da forma e dimensão desses depósitos.

Os depósitos semiconsolidados são encontra-
dos nas planícies aluviais dos rios, onde, a deposi-
ção dos sedimentos argilosos, com níveis arenosos
e de seixos associados, formam pacotes com es-
pessuras variáveis. Estes sedimentos apresentam
estratificação plano-paralela, cruzada tabular e
acanalada (figura 2.23).

Em geral, tanto os depósitos sub-recentes quan-
to os recentes são portadores de ouro e outros mi-
nerais pesados, que ocorrem principalmente nos
níveis de ruditos.

As coberturas aluvionares são quaternárias, sen-
do que as sub-recentes, por tratar-se de uma sedi-
mentação fluvial mais antiga, foram posicionados
por Ventura et al. (1975), Pessoa et al. (1977) e Bizi-
nella et al. (1980) no Pleistoceno, e as recentes das
drenagens atuais, no Holoceno.
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Figura 2.22 – Níveis de fragmentos de quartzo de veio
e concreções ferruginosas das coberturas detríticas e
lateríticas. Garimpo Roque Santeiro, estação AT-154

na Folha Rio Novo.



– 36 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

Figura 2.23 – Coberturas aluvionares do Tocantins, mostrando areias com estratificação

plano-paralela (na base) e camada argilosa sotoposta. Rio Tocantins, estação RB-96 na

Folha Caracol.
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