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RESUMO

O Pro je to Espe ci al Pro vín cia Mi ne ral do Ta pa -
jós (Pro je to PROMIN-Tapajós) foi ins ti tu í do, den tro
da con cep ção do Pro gra ma Le van ta men tos Ge o ló -
gi cos Bá si cos do Bra sil (PLGB) da CPRM/Ser vi ço
Ge o ló gi co do Bra sil, para a re a li za ção de le van ta -
men tos ge o ló gi cos e ava li a ção do po ten ci al mi ne -
ral, es pe ci al men te au rí fe ro, da Pro vín cia Ta pa jós,
uma área de ati vi da de ga rim pe i ra his to ri ca men te
im por tan te, lo ca li za da no su do es te do Esta do do
Pará e su des te do Esta do do Ama zo nas. Este pro je -
to co briu uma área de apro xi ma da men te
90.000km2, que de acor do com o cor te in ter na ci o nal 
ao mi li o né si mo, cor res pon de às fo lhas Vila Ma mãe
Anã (SB.21-V-D), Ja ca re a can ga (SB.21-Y-B), Ca -
ra col (SB.21-X-C), Vila Ri o zi nho (SB.21-Z-A) e Rio
Novo (SB.21-Z-C).

Esta Nota Expli ca ti va apre sen ta os re sul ta dos re -
fe ren tes à car to gra fia ge o ló gi ca e le van ta men to
dos re cur sos mi ne ra is da Fo lha Rio Novo
(SB.21-Z-C), na es ca la 1:250.000.

O Pré-Cambriano da re gião foi com par ti men ta do
nos do mí ni os oro gê ni co e ex ten si o nal/pós-orogênico
a ano ro gê ni co, o pri me i ro en glo ban do con jun tos ro -
cho sos pa le o pro te ro zói cos, as so ci a dos ao fi nal do
Ci clo Tran sa ma zô ni co, com ida des en tre 2.100 e
1.960Ma, e o se gun do com ro chas de ida des in fe ri o -
res a 1.900Ma, po si ci o na das no Pa leo e Me so pro te -
ro zói co. Na Fo lha Rio Novo o do mí nio oro gê ni co está
re pre sen ta do por com ple xos gra ni to-gnáissicos de
mé dio a alto grau e gra ni tói des sin a tar di o ro gê ni cos,
per ten cen tes, res pec ti va men te, ao Com ple xo Cu -
iú-Cuiú e à Su í te Intru si va Cre po ri zão, atri bu í dos a
am bi en tes de ar cos mag má ti cos. O se gun do do mí -

nio é cons ti tu í do, pre do mi nan te men te, por di ver sas
ge ra ções de gra ni tói des pa le o pro te ro zói cos com ca -
rac te rís ti cas pós-orogênicas (Su í te Intru si va Pa ra u a -
ri), tran si ci o na is para ano ro gê ni cas (Su í te Intru si va
Ma lo qui nha) e por vul câ ni cas áci das e in ter me diá ri as 
com vul ca no-clásticas as so ci a das, re u ni das no Gru -
po Iri ri. Tam bém fa zem par te des se do mí nio, as ma ni -
fes ta ções plu tô ni cas bá si cas  do Ga bro Ser ra Com -
pri da e a se qüên cia se di men tar da For ma ção Bu i u çu. 
O Me so pro te ro zói co ca rac te ri za-se pelo po si ci o na -
men to de ro chas bá si cas troc to lí ti cas, en quan to que
o Fa ne ro zói co con tou com a in tru são de pelo  me nos
duas ge ra ções de di ques de di a bá sio e pela for ma -
ção das co ber tu ras su per fi ci a is de trí ti cas, la te rí ti cas e 
alu vi o na res.

A es tru tu ra ção na Fo lha Rio Novo, e da Pro vín cia
Ta pa jós como um todo, é cons ti tu í da do mi nan te -
men te por gran des li ne a men tos NW-SE que con di -
ci o na ram o ar ran jo es pa ci al e/ou a co lo ca ção dos
di ver sos con jun tos ro cho sos, que apre sen tam-se
alon ga dos se gun do essa di re ção. Esses li ne a men -
tos cur vi li ne a res e si nu o sos re pre sen tam prin ci pal -
men te fa lhas e, su bor di na da men te, zo nas de ci sa -
lha men to rúp til-dúctil e dúc til, ge ra das em re gi me
do mi nan te men te trans cor ren te, que evo lu iu a par tir
de pos sí vel com pres são oblí qua que te ria afe ta do
as ro chas mais an ti gas do Com ple xo Cu iú-Cuiú. Os 
ele men tos pla na res e li ne a res as so ci a dos a es sas
es tru tu ras in di cam mo vi men ta ção do mi nan te men -
te si nis tral.

No le van ta men to de re cur sos mi ne ra is são apre -
sen ta das as ca rac te rís ti cas de 34 mi ne ra li za ções
au rí fe ras pri má ri as e ja zi men tos au rí fe ros se cun -
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dários, alu vi o na res e su per gê ni cos, são tam bém
co men ta dos. O es ti lo do mi nan te de mi ne ra li za ção
au rí fe ra, na Fo lha Rio Novo, é re pre sen ta do por ve -
i os de quart zo de di ver sos ti pos (sim ples, con ju -
ga dos, dúc te is) po si ci o na dos em fa lhas, e ra ras
bre chas hi dro ter ma is, dis se mi na ções em zo nas
hi dro ter ma is e stock works, as so ci a dos es pa ci al -

men te à Su í te Intru si va Cre po ri zão e ao Com ple xo
Cu iú-Cuiú.

A es tru tu ra ção NW-SE con tro la, tam bém, a ma i o -
ria dos cam pos mi ne ra li za dos em ouro, que se dis tri -
bu em nas pro xi mi da des des sas es tru tu ras, em suas
in fle xões, em seus cru za men tos com es tru turas
NE-SW, bem como ao lon go de con ta tos ge o ló gi cos.

– viii –



AB STRACT 

This Ex plan a tory Note pres ents the re sults of
the geo log i  cal  map ping of the Rio Novo
(SB.21-Z-C) Sheet, which was un der taken at 1:250
000 scale, in clud ing a chap ter with the main char -
ac ter is tics of the gold min er al iza tion in the area.

Two tec tonic do mains have been rec og nized in
the Tapajós Prov ince: an orogenic and an
extensional/post-orogenic to anorogenic do main.
In the Rio Novo Sheet, the orogenic do main com -
prises Paleoproterozoic units, as so ci ated with the
end of the Transamazonian Cy cle, with ages be -
tween 2100 and 1960 Ma, rep re sented by me dium
to high-grade orthogneiss of the Cuiú-Cuiú Com -
plex, and by syn to late-orogenic granitoid plutons
of the Creporizão In tru sive Suite. Both se quences
are re garded as hav ing de vel oped in a mag matic
arc en vi ron ment. The sec ond do main, with ages
older than 1900 Ma, but st i l l  wi thin the
Paleoproterozoic, is formed pre dom i nantly by dif -
fer ent gen er a tions of post-orogenic (Parauari In tru -
sive Suite) transitioning to anorogenic (Maloquinha
In tru sive Suite) granitoid and by fel sic to in ter me di -
ate vol ca nic rocks, with as so ci ated epiclastic rocks
(Iriri Group). The Serra Comprida Gab bro and the
ex ten sive sed i men tary cover of the Buiuçu For ma -
tion, are also as so ci ated with this do main.

The Mesoproterozoic is characterized by the local
intrusion of troctolitic basic rocks, whereas the
Phanerozoic rocks show the intrusion of at least two
generations of mafic dykes (mainly diabase), and the
development of the lateritic, detrital and alluvial cover .

The struc tural frame work in the area cov ered by
the Rio Novo Sheet, and in the Tapajós Prov ince as
a whole, com prises dom i nant NW-SE-trending lin -
ea ments. These ma jor struc tures have played an
im por tant role in the def i ni tion of the ge om e try
and/or the em place ment of the lithostratigraphic
units, which are elon gated ac cord ing to this NW-SE
strike. The struc tures have curvilinear and
sigmoidal pat terns and rep re sent mainly brit tle
faults and, subordinately, brit tle-ductile and duc tile
shear zones, de vel oped in a dom i nantly strike-slip
re gime, which evolved from a pos si ble oblique
com pres sion that would have af fected the old est
rocks from the Cuiú-Cuiú Com plex. The pla nar and
lin ear fea tures as so ci ated to these ma jor struc tures
in di cate a pre dom i nantly sinistral move ment.
Thirty-four gold show ings have been de scribed in
the Rio Novo Sheet. The dom i nant style of min er al -
iza tion is rep re sented by quartz veins (sim ple lodes, 
con ju gate and duc tile veins) emplaced along-strike 
in faults, as well as mi nor hy dro ther mal brec cia, dis -
sem i na tions in hydrothermalized zones and
stockworks, all spa tially as so ci ated to the Cuiú-Cuiú 
Com plex in the Creporizão Suite. Com ments are
also made on sec ond ary (al lu vial and supergene)
gold min er al iza tion.

The NW-SE trending struc tures have also played
a ma jor role in gold distributions, which are located
in the prox im ity of these struc tures, spe cially close
to their inflexions, in ter sec tions with NE-SW struc -
tures, as well as along lithological  con tacts.
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1
INTRODUÇÃO

O Pro je to Espe ci al Pro vín cia Mi ne ral do Ta pa jós
(Pro je to PROMIN-Tapajós) foi con ce bi do com o in -
tu i to de atu a li zar e au men tar o co nhe ci men to ge o ló -
gi co da Pro vín cia Ta pa jós, bem como de sua me ta -
lo ge nia au rí fe ra, for ne cen do os da dos bá si cos para 
o es ta be le ci men to de pro je tos de pes qui sa mi ne ral
na re gião. Para o cum pri men to des ses ob je ti vos foi
re a li za do o ma pe a men to ge o ló gi co, em es ca la re -
gi o nal (1:250.000), de apro xi ma da men te
90.000km2, en glo ban do as fo lhas Vila Ma mãe Anã
(SB.21-V-D), Ja ca re a can ga (SB.21-Y-B), Ca ra col
(SB.21-X-C), Vila Ri o zi nho (SB.21-Z-A) e Rio Novo
(SB.21-Z-C), lo ca li za das no li mi te sul, en tre os es ta -
dos do Ama zo nas e Pará. Tam bém fo ram es tu da -
das mais de uma cen te na de fren tes de la vra em mi -
ne ra li za ções au rí fe ras pri má ri as (ga rim pos), en vol -
ven do as equi pes de ma pe a men to e gru pos es pe -
cí fi cos para es tu dos de de ta lhe em pros pec tos se -
le ci o na dos, vi san do ao en ten di men to do con di ci o -
na men to es tru tu ral e dos pos sí ve is mo de los ge né ti -
cos das mi ne ra li za ções au rí fe ras.

Le van ta men to ae ro ge o fí si co (mag ne to me tria e
ga ma es pec tro me tria) foi re a li za do em cer ca de
48.000km2. Este le van ta men to, aco pla do ao já exis -
ten te, per mi tiu a co ber tu ra de toda a área do pro je -
to, fa vo re cen do a sua uti li za ção como fer ra men ta
au xi li ar do ma pe a men to e de fu tu ros tra ba lhos
pros pec ti vos.

Tam bém foi se le ci o na da uma área de apro xi ma -
da men te 200km2, na por ção su do es te da Fo lha Vila
Ri o zi nho, a Área-Piloto do Cre po ri zão, na qual fo -
ram exe cu ta dos tra ba lhos de de ta lhe (ge o lo gia,
ge o quí mi ca, ge o fí si ca, mi ne ra li za ções pri má ri as e
se cun dá ri as), para ava li a ção do im pac to pro vo ca -
do pela ati vi da de ga rim pe i ra e pro mo ção do de -
sen vol vi men to sus ten tá vel da re gião.

To das es sas ati vi da des ge ra ram uma sé rie de
ma pas, re la tó ri os in ter nos e um con si de rá vel acer -
vo de da dos. A in te gra ção des tes pro du tos re sul tou 
nas no tas ex pli ca ti vas (in clu in do a pre sen te nota)
dos ma pas ge o ló gi cos das cin co fo lhas ma pe a das
(es ca la 1:250.000); em um re la tó rio in te gra do cor -
res pon den te às car tas ge o ló gi ca e me ta lo ge né ti ca
(es ca la 1:500.000), em di ver sos re la tó ri os te má ti -
cos; e em um re la tó rio fi nal da Área Pi lo to do Cre po -
ri zão.

1.1 Lo ca li za ção e Aces so

A Fo lha Rio Novo (SB.21-Z-C) si tua-se na re gião
su do es te do Esta do do Pará e está li mi ta da pe los
pa ra le los 7°00’ e 8°00’ sul e pe los me ri di a nos
55°30’ e 57°00’ oes te de Gre en wich (fi gu ra 1.1).
Ocu pa uma su per fí cie de apro xi ma da men te
18.500km2, com sua ma i or par te, cer ca de 60%,
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per ten cen te ao mu ni cí pio de Ita i tu ba e o res tan te
dis tri bu í do em ter ri tó ri os dos mu ni cí pi os de Novo
Pro gres so (cer ca de 38%) e Ja ca re a can ga (apro xi -
ma da men te 2%).

O aces so à área, a par tir da ci da de de Ita i tu ba,
pode ser fe i to atra vés de vias flu vi al, ro do viá ria e
aé rea. Por via flu vi al, atin ge-se a re gião de tra ba lho

atra vés dos rios Ta pa jós, Ja man xim, Cre po ri e
Novo, uti li zan do-se bar cos mo vi dos a mo tor de
popa. Este aces so é sem pre di fi cul ta do, em ra zão
dos fre qüen tes tre chos en ca cho e i ra dos.

O aces so ro do viá rio é fe i to atra vés da BR-230
(ro do via Tran sa ma zô ni ca), até o cru za men to com a 
BR-163 (ro do via Cu i a bá-Santarém), num per cur so
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de 30km. A par tir des te pon to, uti li zan do-se a
BR-163, atin ge-se a ci da de de Novo Pro gres so, si -
tu a da a 8km do li mi te les te da fo lha, após um per -
cur so apro xi ma do de 400km. A par tir des ta ci da de,
o aces so à área é fa ci li ta do atra vés de um ra mal uti -
li za do por ma de i re i ros, que cru za o rio Ja man xim e
aden tra al guns qui lô me tros no se tor les te da área
tra ba lha da.

Por via aé rea, é pos sí vel atin gir-se a ci da de de
Novo Pro gres so atra vés de vôos re gu la res da
PENTA Li nhas Aé re as, que uti li za ae ro na ves tipo
Ca ra van, en quan to o in te ri or da fo lha é al can ça do
uti li zan do-se de ze nas de pis tas de pou so, si tu a das
nas pro xi mi da des de ga rim pos, ope ra das por
aviões mo no mo to res.

1.2 Me to do lo gia

A me to do lo gia de tra ba lho em pre ga da na exe -
cu ção da car to gra fia ge o ló gi ca da Fo lha Rio Novo
cons tou, ge ne ri ca men te, de três fa ses fun da men -
ta is. A pri me i ra de las, de no mi na da pré-campo, en -
vol veu as se guin tes eta pas: pla ne ja men to, aqui si -

ção de do cu men ta ção téc ni ca, com pi la ção bi bli o -
grá fi ca, in ter pre ta ção de sen so res re mo tos, ela bo -
ra ção de ma pas pre li mi na res, in te gran do da dos
ge o ló gi cos, ge o quí mi cos, ge o fí si cos, ge o cro no ló -
gi cos, de ca das tra men to mi ne ral e, fi nal men te, a
ela bo ra ção da pro gra ma ção da pri me i ra eta pa de
cam po.

A se gun da eta pa en vol veu as ope ra ções de
cam po. Para tal, uti li zou-se, ba si ca men te, o aces so 
pro pi ci a do pe los rios exis ten tes no âm bi to da fo lha,
na bus ca de se re a li zar se ções ge o ló gi cas con tí nu -
as (fi gu ra 1.2), que per mi tis sem um me lhor en ten di -
men to do qua dro ge o ló gi co da área. Adi ci o nal men -
te, es tu dos mais de ta lha dos fo ram efe tu a dos nas
fren tes de la vras ga rim pe i ras, lo ca is onde, via de
re gra, as boas ex po si ções ro cho sas oti mi za ram as
ob ser va ções para en ten di men to do con tex to ge o -
ló gi co-metalogenético. Sem pre, ao fi nal de cada
eta pa de cam po, fo ram se le ci o na das e en ca mi nha -
das amos tras para as aná li ses de se ja das.

A ter ce i ra eta pa con sis tiu nas ati vi da des
pós-campo e en vol veu fun da men tal men te a in te -
gra ção dos da dos de cam po, in ter pre ta ções te má -
ti cas em fun ção dos re sul ta dos ana lí ti cos dis po ní -
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ve is e a ela bo ra ção, di gi ta ção, di gi ta li za ção, re vi -
são e com pa ti bi li za ção de tex tos e ma pas fi na is in -
te gra dos. Por úl ti mo, pro ce deu-se a mon ta gem,
edi to ra ção e en tre ga do re la tó rio na for ma de nota
ex pli ca ti va, por fo lha, na es ca la 1:250.000; nota ex -
pli ca ti va in te gra da das cin co fo lhas que com põem
o Pro je to PROMIN-Tapajós, na es ca la 1:500.000; e,
fi nal men te, os re la tó ri os te má ti cos in te gra dos de
toda a área do pro je to: ge o fí si ca, ge o quí mi ca re gi o -
nal, mi ne ra li za ções au rí fe ras, pe tro lo gia e ge o cro -
no lo gia.

1.3 Aspec tos Fi si o grá fi cos e Ge o mor fo ló gi cos

O cli ma des ta área é o tipo do mi nan te na Ama zô -
nia, quen te e úmi do. Anu al men te, é en vol vi do por
duas es ta ções, uma chu vo sa, ca rac te ri za da como
o in ver no, en tre de zem bro e maio, e ou tra, tida
como de es ti a gem, de no mi na da de ve rão, en tre ju -
nho e no vem bro. Nes sas es ta ções ocor rem va ri a -
ções de tem pe ra tu ra en tre 17°C e 38°C, man ten do
uma mé dia anu al de em tor no de 25°C.

Os da dos plu vi o mé tri cos, pro ve ni en tes de le i tu -
ras diá ri as efe tu a das nos anos de 1997 e 1998, pelo 

se tor de hi dro lo gia da Su pe rin ten dên cia Re gi o nal
de Be lém, em es ta ção mon ta da no ga rim po Pa tro -
cí nio, mos tram que a pre ci pi ta ção mé dia anu al gi -
rou em tor no de 1.617mm, com mé dia men sal de
48mm na es ta ção seca e 222mm na es ta ção chu -
vo sa.

Em sua qua se to ta li da de, a área é re co ber ta pela 
flo res ta tro pi cal ama zô ni ca, de ma tas al tas e fe cha -
das, com o apa re ci men to de sa va nas no su do es te
da fo lha, onde ocor rem cam pos de per me io com
ar bus tos.

A prin ci pal rede hi dro grá fi ca, que dre na a área
faz par te da ba cia do mé dio rio Ta pa jós. É cons ti tu í -
da pe los rios Ja man xim, com seus tri bu tá ri os Novo,
Cla ro e Mu tu a cá, e pelo rio Cre po ri, com o tri bu tá rio
Ma ru pá. O rio Novo re ce be, ain da, os tri bu tá ri os
Inam bé e Are ia Bran ca.

Com re la ção aos as pec tos ge o mor fo ló gi cos, na
com par ti men ta ção mor fo es tru tu ral apre sen ta da
por Ven tu ra et al. (1975) para a re gião do Ta pa jós, a 
por ção su do es te da Fo lha Rio Novo está in se ri da
na uni da de Ser ras e Cha pa das do Ca chim bo e, o
res tan te, no Pla nal to Re si du al Ta pa jós. Uma aná li -
se mais de ta lha da per mi tiu o re co nhe ci men to de
dois gran des do mí ni os de re le vos, o de agra da ção
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e os de de gra da ção. O re le vo de agra da ção, na
Fo lha Rio Novo, é cons ti tu í do pe los de pó si tos alu -
vi o na res re cen tes e é bas tan te su bor di na do. Para
o re le vo de de gra da ção fo ram in di vi du a li za dos
qua tro sub do mí ni os, ba se a do em cri té ri os adap -
ta dos de Pon ça no et al. (1981): co li nas, mor ros e
mor ro tes de to pos ar re don da dos, mor ros e mor ro -
tes de to pos acha ta dos e mor ros e mor ro tes alon -
ga dos (fi gu ra 1.3). O re le vo ar ra sa do co li no so
apre sen ta uma am pla dis tri bu i ção na fo lha e se
de sen vol veu, prin ci pal men te, so bre o em ba sa -
men to íg neo e me ta mór fi co. Os mor ros e mor ro tes

de to pos ar re don da dos, mar ca dos por cú pu las e
ba tó li tos do em ba sa men to íg neo plu tô ni co, dis tri -
bu em-se nas por ções cen tral, nor te e les te. As
cris tas e pe que nas ser ras mar cam o do mí nio de
mor ros e mor ro tes de to pos alon ga dos; as que
ocor rem nas por ções su do es te e nor des te se de -
sen vol ve ram so bre ro chas se di men ta res e vul ca -
no-clásticas e, as da por ção cen tral so bre íg ne as
plu tô ni cas. Os pla nal tos de ro chas se di men ta res
da por ção su do es te e pla tôs la te rí ti cos das por -
ções cen tral mar cam o re le vo de mor ros e mor ro -
tes de topo acha ta do.
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2
GEOLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

2.2.1 Complexo Cuiú-Cuiú (Pcc)

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

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

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

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

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

O Com ple xo Cu iú-Cuiú cons ti tui-se de gna is ses,
su bor di na dos mig ma ti tos e al guns me ta gra ni tói des 
mais ou me nos gna is si fi ca dos, com am plo do mí nio
dos pri me i ros (fi gu ra 2.3). A com po si ção va ria de
quart zo-diorítica a gra no di o rí ti ca, além de oca si o -
na is ti pos gra ní ti cos, al guns a duas mi cas. As pa ra -
gê ne ses são de fá ci es an fi bo li to, com bi o ti ta, horn -
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SB.21-Z-C  (Rio Novo )

Fi gu ra 2.3 – Gna is se to na lí ti co com ban da men to
N25°W/76°NE in tru di do por gra ni tói de
 a duas mi cas, am bos en glo ba dos no 

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



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

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

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

2.2.2 Suíte Intrusiva Creporizão (Pcz)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta uni da de apre sen ta-se, em sua ma i or área
de dis tri bu i ção, com va lo res ae ro mag ne to mé tri -
cos de cam po to tal en tre 0 e 50 nT, guar dan do, em
seu in te ri or, vá ri os ba i xos es tre i tos, alon ga dos, de
pe que nos com pri men tos de onda, até -130 nT, do -
mi nan te men te pa ra le los à di re ção E-W. Lo cal men -
te, nos se to res cen tro-oeste, no ro es te, nor te e a
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SB.21-Z-C  (Rio Novo )

Fi gu ra 2.4 – Ali nha men to dos fe no cris ta is de feld spa tos, 
mar can do flu xo mag má ti co em gra ni tói des da Su í te 
Intru si va Cre po ri zão, com fo li a ção pro to mi lo ní ti ca

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

(es ta ção EK-160).



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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.4.1 Ga bro Ser ra Com pri da (Psc)

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

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

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

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

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

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

2.2.4.2 Lam pró fi ros Ja man xim (Pjx)

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5 Gru po Iri ri 

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

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

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

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

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

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

2.2.5.2 For ma ção Aru ri (Par)

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

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

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

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

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

2.2.6 Suíte Intrusiva Maloquinha (Pm1)

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

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

Novo Progresso (estação MV-39).



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

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

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

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

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

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

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

No Projeto PROMIN-Tapajós, foi obtida uma
idade Pb-Pb em zircão de 1.882±4Ma, para uma
intrusão dos granitos da Suíte Maloquinha, na Folha 
Vila Riozinho (estação EK-89). Em um corpo desta
suíte, nas proximidades da vila Moraes Almeida,
também naquela folha, Lamarão et al. (1999)
obtiveram uma idade de 1.880±9Ma pelo mesmo
método. J.O.S Santos (comunicação escrita)
obteve por U-Pb em zircão uma idade de
1.883±4Ma para um corpo de granito da Suíte
Maloquinha, na Folha Jacareacanga. Idades
semelhantes seriam esperadas para os corpos da
Suíte Maloquinha mapeados na Folha Rio Novo,
conforme sugerido pelas relações de contato
observadas. No entanto, no corpo do igarapé do
Engano (estação AT-124) foi obtida uma idade
Pb-Pb em zircão de 1.968±3Ma, que está sendo
interpretada como reflexo de zircões herdados.
Não obstante, tal corpo poderia representar as
manifestações mais tardias do magmatismo
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Fi gu ra 2.6 – Xe nó li to de gra ni tói de da Su í te Intru si va
Cre po ri zão, à di re i ta, hos pe da do em plú ton da Su í te

 Intru si va Ma lo qui nha ( es ca la com 12,5cm ). 
Igarapé do Enga no, pró xi mo à sua foz no 

rio Mutuacá (estação AT-121).



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

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

2.2.7 Formação Buiuçu (Pbu)

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

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

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

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

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

– 19 –

SB.21-Z-C  (Rio Novo )



1.000cps. Nos demais locais onde ocorre a unidade,
a radiação não ultrapassa a 250cps, com as isolinhas 
aleatoriamente distribuídas.

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

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

2.2.8 Suíte Intrusiva Cachoeira Seca (Mcs)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.10 Coberturas Detríticas e Lateríticas (TQdl)

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

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

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

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

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

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

2.2.11 Depósitos Aluvionares (Qa)

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

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

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

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

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

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

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

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

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



3

GEOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA

A aná li se dos pro du tos de sen so res re mo tos e
dos ma pas ae ro ge o fí si cos da área do Pro je to
PROMIN-Tapajós de mons tra que as prin ci pa is fe i -
ções es tru tu ra is re gis tra das são gran des li ne a men -
tos ori en ta dos do mi nan te men te se gun do NNW-SSE
a NW-SE, es ten den do-se por de ze nas a cen te nas
de qui lô me tros e apre sen tan do tra ça dos si nu o sos,
sig mo i da is, lo cal men te re ti lí ne os, con tí nu os a des -
con tí nu os. Em con jun to, es ses li ne a men tos con fi gu -
ram um pa drão ge o mé tri co anas to mo sa do e re pre -
sen tam, glo bal men te, tra ços de fa lha men tos sub ver -
ti ca is, con for me mos tra do nos ma pas es tru tu ral (fi -
gu ra 3.1) e ge o ló gi co (fi gu ra 2.1) in te gra dos, da Pro -
vín cia Ta pa jós.

Esse sis te ma, ge ra do em re gi me trans cor ren te,
de sen vol veu-se de ma ne i ra pro gres si va (ver dis cus -
são adi an te) e, pro va vel men te, com re a ti va ções
(San tos, 1999), de sem pe nhan do um pa pel pre pon -
de ran te na ca na li za ção de flu i dos e lo ca li za ção de
par te ex pres si va das mi ne ra li za ções au rí fe ras da
pro vín cia (ver ca pí tu lo 4). Tam bém im por tan te foi o
pa pel exer ci do por essa es tru tu ra ção no po si ci o na -
men to e no pos te ri or con tro le da ge o me tria dos cor -
pos íg ne os e me ta mór fi cos e das ba ci as se di men ta -
res do Alto Ta pa jós, na ser ra do Ca chim bo, e do Cre -
po ri (Kle in et al., 1997; San tos, 1999; Ca pí tu lo 2 des -
te re la tó rio), con for me pode ser ve ri fi ca do na fi gu ra

2.1. Ou tro con jun to de li ne a men tos, con cen tra dos
na por ção nor des te da área (nor des te da Fo lha Ca -
ra col), apre sen ta ori en ta ção se gun do E-W e foi in ter -
pre ta do por San tos (1999) como fra tu ras ex ten si o -
na is re la ci o na das ao gran de sis te ma trans cor ren te.
Tam bém com ex pres são re gi o nal, ocor re um sis te -
ma NNE-SSW de fra tu ras às qua is se as so ci am di -
ques má fi cos iso la dos ou for man do en xa mes, prin -
ci pal men te no se tor su do es te da área.

Aba i xo será apre sen ta da a ca rac te ri za ção es tru -
tu ral da Fo lha Rio Novo, ba se a da em da dos de
cam po e na aná li se de sen so res re mo tos, se gui da
de uma in ter pre ta ção des sas es tru tu ras na es ca la
glo bal da área ma pe a da pelo Pro je to
PROMIN-Tapajós, e da pro po si ção de mo de lo evo -
lu ti vo.

3.1 Aná li se Des cri ti va dos Ele men tos 
      Estru tu ra is da Fo lha Rio Novo

A Folha Rio Novo é caracterizada
estruturalmente por dois padrões principais, a
partir da análise integrada dos dados de campo
com as informações extraídas das imagens de
radar e satélite e dos mapas aerogeofísicos.
Principalmente no quadrante noroeste,
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Fi gu ra 3.1 – Mapa es tru tu ral in te gra do da área do Pro je to PROMIN-Tapajós, res sal tan do, em cin za, a Fo lha Rio Novo.



continuando para norte, na Folha Vila Riozinho, e
em partes dos setores centro-norte e sudoeste
desta folha, visualizam-se nas imagens três
domínios grosseiramente alongados segundo
orientação geral NW-SE, mas com freqüentes
inflexões para N10°-20°W e, mais raramente, para
NNE-SSW, como no alto curso do rio Novo. Nos
mapas aeromagnético de campo residual (figura
3.2) e aerogamaespectrométrico, tanto de
contagem total (figura 3.3) como do canal de tório,
praticamente não se observa uma orientação
compatível com a extraída das imagens, e sim um
trend geral mais próximo de E-W, variando para
WNW-ESE. Nos trabalhos de campo,
evidenciou-se que associam-se a esses domínios
as rochas gnáissicas e granitóides do Complexo
Cuiú-Cuiú e, os elementos estruturais aí
registrados, referem-se, fundamentalmente, a
bandamento gnáissico e subordinadamente a
foliações miloníticas, ambos com orientação
NNW-SSE a NNE-SSW, mergulhando em alto
ângulo, ora para SW, ora para SE no rio Crepori,
para ENE no igarapé Areia Branca e para ESE no
alto curso do rio Novo.

Com distribuição mais ampla, mas
preferencialmente caracterizada na porção
centro-oeste e sudoeste da folha, uma variação desse
padrão é marcada por lineamentos sinuosos mais
esparsos e descontínuos, com orientação geral
NW-SE e algumas variações para NNW-SSE. No mapa 
aeromagnético, mais uma vez variações sinuosas em
torno de um trend E-W são registradas para esses
conjuntos, muito embora já se evidencie melhor os
lineamentos mais retilíneos segundo NE-SW e NW-SE.
No mapa aerogamaespectrométrico de contagem
total, são bem ressaltados os lineamentos NW-SE e
NE-SW. Nas verificações de campo, este padrão
estrutural relaciona-se aos domínios de granitóides da
Suíte Creporizão. Neles, registra-se foliação NW-SE
mergulhando para SW, localmente NNW-SSE
mergulhando 80° para ENE, como no garimpo São
José, ao sul da folha, e verticalizada com cinemática
dextral, no garimpo Tauari, próximo ao alto curso do rio 
Surubim, ao norte. Na porção leste da folha, na região
dos rios Claro e Mutuacá, essa foliação varia de E-W a
WNW-ESE e ENE-SSW. Fraturamentos NW-SE e
NE-SW são sempre registrados, superpostos à
estruturação dúctil.

Em todos os setores da folha, um segundo padrão 
estrutural é caracterizado por extensos
fotolineamentos, preferencialmente retilíneos a
levemente sinuosos, com orientação geral NW-SE e
algumas variações para NNW-SSE. Intimamente

associados a eles, l ineamentos menores
apresentam-se com as mesmas orientações, mas
também com muita freqüência, orientados segundo
NE-SW. Tais lineamentos menores, chegam a
constituir, localmente, padrões cruzados ortogonais
a losangulares. No mapa aeromagnético de campo
residual, numa análise mais ampla da folha, são
melhor caracterizados os trends  sinuosos
WNW-ESE e WSW-ENE, cortados ou balizados por
lineamentos NW-SE e NE-SW, este último bem mais
contínuo e retilíneo, em especial controlando grande 
parte do curso do rio Claro, na porção centro-leste
da folha. Nos mapas aerogamaespectrométricos,
em especial no de contagem total e no canal do
tório, o padrão de estruturação NW-SE e NE-SW
mostra-se bem marcado. Nos trabalhos de campo,
verifica-se que este último padrão está presente em
todos os domínios rochosos, representado por
falhas, juntas e fraturas com dimensões e
cinemáticas variadas, mas com orientações
preferenciais NE-SW e NW-SE e mergulhos, via de
regra, superiores a 60°. Tais descontinuidades são
com freqüência coincidentes com a trama mais
antiga, impressa nas rochas do Complexo
Cuiú-Cuiú e Suíte Creporizão, chegando, muitas
vezes, a descaracterizá-las, enquanto, outras
vezes, cortam claramente essa estruturação dúctil.
Doutra feita, estes lineamentos mostram-se como
balizadores ou limitantes de certos conjuntos
rochosos, em especial dos granitóides atribuídos às
suítes intrusivas Parauari, Maloquinha, dos
depósitos vulcano-clásticos do Grupo Iriri e das
seqüências sedimentares da Formação Buiuçu, na
serra do Cachimbo.

A rede de dre na gem prin ci pal ori en ta-se gros se -
i ra men te se gun do N-S, como no rio Cre po ri e tre -
chos dos rios Novo e Cla ro, mas já ob ser va-se na
dre na gem de se gun da or dem uma ori en ta ção
NE-SW bem mar ca da nos cur sos do rio Are ia Bran -
ca, iga ra pé Dois Irmãos, alto cur so do rio Cla ro e
iga ra pé do Enga no. A ori en ta ção E-W mos tra-se
mais res tri ta às dre na gens de ter ce i ra or dem, ou a
tre chos lo ca li za dos das dre na gens ma i o res.

3.2 Aná li se Inter pre ta ti va e Evo lu ção Ge o ló gi ca

As ca rac te rís ti cas es tru tu ra is des cri tas no item
an te ri or para a Fo lha Rio Novo, os da dos pe tro grá fi -
cos e as ob ser va ções re a li za das em sen so res re -
mo tos são aqui uti li za dos de for ma con jun ta com as 
in for ma ções li to es tru tu ra is, ge o cro no ló gi cas e com 
os da dos es tru tu ra is ob ti dos no es tu do de ta lha do
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de mi ne ra li za ções au rí fe ras pri má ri as ao lon go de
toda a área do Pro je to PROMIN-Tapajós, para o es -
ta be le ci men to de uma se qüên cia evo lu ti va dos
even tos que le va ram à con fi gu ra ção do ar ca bou ço
tec to no-estrutural da Pro vín cia Ta pa jós.

As evidências mais antigas da existência de
atividade geológica na província estão relacionadas 
à presença de zircões herdados em granitóides (2,6
a 2,7Ga; Almeida et al., 1999b) e zircões detríticos
em metassedimentos do Grupo Jacareacanga (2,1
a 2,8Ga; Santos et al., 1997), não tendo sido
reconhecidos (mapeados) litótipos relativos a essa
fase. Algumas idades-modelo Sm-Nd (Tassinari,
1996; Sato & Tassinari, 1997) também apontam para 
eventos de acresção crustal anteriores a 2,1Ga.

Os re gis tros li to es tru tu ra is mais an ti gos es tão re -
pre sen ta dos por uma es tru tu ra ção NE-SW, ge ra da
em con se qüên cia de um pro ces so de for ma ci o nal
de na tu re za dúc til, bem ca rac te ri za da na Fo lha Ja -
ca re a can ga e mar ca da pelo ban da men to em gna -
is ses do Com ple xo Cu iú-Cuiú e pela xis to si da de
dos litó ti pos do Gru po Ja ca re a can ga, am bas uni -
da des com ida des en tre 2,0 e 2,1Ga. A aná li se dos
ele men tos pla na res e li ne a res, as so ci a dos aos in di -
ca do res ci ne má ti cos iden ti fi ca dos, per mi te in fe rir
como ca u sa des sa es tru tu ra ção mais an ti ga, a atu -
a ção ini ci al de um re gi me tec tô ni co co li si o nal oblí -
quo. Esta hi pó te se é, pelo me nos par ci al men te,
cor ro bo ra da pelo re gis tro li to ló gi co (pre sen ça de
gna is ses, gra ni tói des a duas mi cas), em bo ra fal tem 
ele men tos que a com pro vem de fi ni ti va men te,
como gra nu li tos e ro chas má fi cas e ul tra má fi cas
ob duc ta das. Tam bém, Alme i da et al. (1999b) atri -
bu em a ori gem des sa es tru tu ra ção a pro ces so de
en cur ta men to crus tal li ga do à sub duc ção. Essa es -
tru tu ra ção não é mais vi su a li za da em uni da des
mais jo vens.

De ma ne i ra pro gres si va, o re gi me com pres si vo
evo lu iu para do mi nan te men te di re ci o nal, pois co e -
xis tem ele men tos di ag nós ti cos tan to de com pres -
são (li ne a ções de mer gu lho alto) como de trans cor -
rên cia (li ne a ções su bo ri zon ta is, as si me tria de por fi -
ro clas tos), o que é ve ri fi ca do na Fo lha Rio Novo e
es pe ci al men te na Fo lha Vila Ri o zi nho, im pres so
tan to nas ro chas gnáis si cas do Com ple xo Cu -
iú-Cuiú, como, de for ma me nos in ten sa, nos gra ni -
tói des da Su í te Cre po ri zão (fo li a ções pri má ria e mi -
lo ní ti ca con cor dan tes). Na Fo lha Rio Novo, a tra ma
es tru tu ral im pres sa nos gna is ses do Com ple xo Cu -
iú-Cuiú é fun da men tal men te re pre sen ta da por um
ban da men to e lo ca li za da fo li a ção mi lo ní ti ca, am -
bos de alto ângu lo, com ori en ta ção ge ral NW-SE a
NNW-SSE e, se cun da ri a men te, NNE-SSW e

NE-SW, quan do pre ser vam o re gis tro mais an ti go.
Já os litó ti pos da Su í te Cre po ri zão (1,99 a 1,96Ga)
mos tram-se ori en ta dos do mi nan te men te se gun do
NW-SE, com ra ras ati tu des sub me ri di a nas.

O sis te ma NW-SE, que pas sou a do mi nar a es tru -
tu ra ção da pro vín cia, é vi su a li za do como um gran de 
sis te ma de fa lhas trans cor ren tes. Indi ca do res ci ne -
má ti cos ob ti dos nos tra ba lhos de ma pe a men to e de
de ta lha men to do con tro le es tru tu ral de mi ne ra li za -
ções au rí fe ras, e re la ções ge o mé tri cas com es tru tu -
ras sub si diá ri as as so ci a das, su ge rem que esse sis -
te ma de fa lhas faça par te de um gran de bi ná rio
trans cor ren te si nis tral, re sul tan te da apli ca ção de
es for ços com pres si vos su bo ri zon ta is, ori en ta dos
apro xi ma da men te se gun do a di re ção E-W. Essa
mes ma in ter pre ta ção é for ne ci da por San tos (1999),
que res sal ta o ca rá ter pro gres si vo e epi só di co da
de for ma ção, in clu si ve com va ri a ções nos va lo res
an gu la res (ro ta ções) ao lon go des sa pro gres são.

Nes se con tex to, as zo nas trans cor ren tes dis cre -
tas, re co nhe ci das com ori en ta ção NNE-SSW, po -
dem ser en ten di das como com po nen tes an ti té ti cos 
(R’) des se gran de bi ná rio si nis tral NW-SE. Do mes -
mo modo, al gu mas zo nas NE-SW po dem ter sido
ge ra das por com po nen tes ex ten si o na is (T) du ran te 
a evo lu ção do bi ná rio prin ci pal. Não se pode des -
car tar, em bo ra seja me nos ade qua da, a hi pó te se
de que se es te ja tra tan do com um gran de con ju ga -
do NE-SW/NW-SE de ci sa lha men to.

Esse qua dro tec tô ni co e es tru tu ral é in ter pre ta do
como de sen vol vi do du ran te a fase oro gê ni ca (com -
pres si va/trans pres si va) da Pro vín cia Ta pa jós, de -
sen vol vi da no Pa le o pro te ro zói co, apro xi ma da men te 
en tre 2,1 e 1,96Ga, afe tan do, por tan to, o Com ple xo
Cu iú-Cuiú, o Gru po Ja ca re a can ga e a Su í te Cre po ri -
zão, sen do o li mi te su pe ri or dado pe las ida des mais
jo vens de gra ni tói des da Su í te Cre po ri zão. Essas
con si de ra ções, ana li sa das con jun ta men te com da -
dos li to quí mi cos pre li mi na res, per mi tem a vi su a li za -
ção de uma evo lu ção a par tir da acres ção de arco(s) 
mag má ti co(s) a pos sí ve is nú cle os con ti nen ta is mais
an ti gos.

Com re la ção à ida de da de for ma ção trans cor -
ren te, já foi sa li en ta do o ca rá ter pro gres si vo da
mes ma. Entre tan to, Ric ci et al. (1999) in ter pre tam a
ida de iso crô ni ca Rb-Sr de 1.965±16Ma, ob ti da por
Tas si na ri (1996), em gra ni tói des des sa mes ma su í -
te na re gião da vila do Cre po ri zão, na Fo lha Vila Ri o -
zi nho, mu i to pró xi mas da ida de de cris ta li za ção,
como re fle tin do con tem po ra ne i da de en tre o po si ci -
o na men to dos gra ni tói des Cre po ri zão e a de for ma -
ção ge ra da nas trans cor rên ci as NW-SE. Essa in ter -
pre ta ção é vá li da pelo me nos para o cor po da ta do.
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Su per pon do toda essa es tru tu ra ção mais an ti ga, 
há um am plo de sen vol vi men to de ex ten sos li ne a -
men tos de na tu re za es sen ci al men te rúp til, com a
mes ma ori en ta ção ge ral NW-SE a NNW-SSE e se -
cun da ri a men te NE-SW. Ao ana li sar-se a co in ci dên -
cia de ori en ta ção des sa tra ma, po de-se in ter pre -
tá-la como uma re a ti va ção de ani so tro pi as NW-SE
mais an ti gas, e os efe i tos mais evi den tes des sa res -
sur gên cia re la ci o nam-se ao fato de que as es tru tu -
ras tran sec tam uni da des mais jo vens (su í tes Pa ra u -
a ri e Ma lo qui nha e Gru po Iri ri, por exem plo) e ao
mas ca ra men to da es tru tu ra ção pre té ri ta, prin ci pal -
men te nos do mí ni os onde a mes ma não che gou a
ser nem in ten sa nem ex ten sa. Tal es tru tu ra ção,
mar ca da fun da men tal men te por fa lhas e fra tu ras,
além de zo nas de ci sa lha men to dúc te is lo ca li za -
das, está pro va vel men te re la ci o na da à pro gres são
do sis te ma trans cor ren te que cul mi na com a im -
plan ta ção de im por tan te re gi me dis ten si vo, ain da
em con di ções pós-orogênicas, que tran si ci o na 
para ou tro re gi me dis ten si vo em con di ções ano ro -
gê ni cas, se gun do um pos sí vel eixo ex ten si o nal
NE-SW. Des se modo, a for ma e a ori en ta ção de vá -
ri os con jun tos ro cho sos su ge rem uma re la ção es -
pa ci al e tem po ral des sa es tru tu ra ção com a as cen -
são e o po si ci o na men to dos gra ni tói des atri bu í dos
às su í tes Pa ra u a ri, Ma lo qui nha e Ca ro çal, das ro -
chas má fi cas da Su í te Inga ra na e com o de sen vol -
vi men to das ba ci as que abri ga ram o vul ca nis mo Iri -
ri (acom pa nha do de pe que nas ba ci as de epi clas ti -
tos as so ci a dos) e a se di men ta ção da For ma ção
Bu i u çu (Kle in et al., 1997; San tos, 1999; Alme i da et
al., 1999a). Esses li ne a men tos te ri am fun ci o na do
como fa lhas nor ma is, mais ou me nos oblí quas e, lo -
cal men te, trans cor ren tes.

No Mesoproterozóico, eventos distensivos
propiciaram a reativação de grandes estruturas
E-W, por volta 1.100Ma, controlando o
posicionamento das rochas troctolíticas da Suíte
Cachoeira Seca, o que é bem evidenciado na
porção central da Folha Caracol e no noroeste da
Folha Vila Riozinho. Essa reativação pode estar
relacionada ao Evento K’Mudku, bem distribuído no 
Cráton Amazônico (Schobbenhaus Fº, 1993), e
marcado pela presença de cataclasitos e milonitos.

No Pa le o zói co, a im plan ta ção da Ba cia do Ama -
zo nas pode ter afe ta do tan to a ori en ta ção como a
ci ne má ti ca de uma par te des ses li ne a men tos mais
an ti gos. Adi ci o nal men te, um ou tro even to dis ten si -
vo, des ta fe i ta no Me so zói co, e sa tis fa zen do um
eixo ex ten si o nal NE-SW (ori en ta ção pre fe ren ci al
dos di ques bá si cos ma pe a dos), pode tam bém ter
afe ta do, de al gu ma for ma, a le i tu ra que se faz hoje
do ce ná rio es tru tu ral da área.

Uma aná li se ge ral da rede de dre na gem cons ta -
ta uma ori en ta ção sub me ri di a na como pre fe ren ci al
para os rios ma i o res. Qu e bras fre qüen tes, se gun do 
E-W, são cons tan tes nes sas dre na gens ma i o res, e
cons ti tu em tam bém a ori en ta ção ge ral das dre na -
gens se cun dá ri as, que lo cal men te mos tram-se
tam bém con tro la das se gun do NE-SW. A jul gar pela 
atu a ção de um bi ná rio dex tral E-W, con tro la dor da
ci ne má ti ca da Pla ca Sul-Americana du ran te o Ce -
no zói co (Ha sui, 1990), po de-se en ten der es ses li -
ne a men tos como li ga dos a fa lhas ex ten si o na is (T)
NNW-SSE e an ti té ti cas (R’) se gun do NNE-SSW. Os
li ne a men tos E-W po dem es tar re la ci o na dos a com -
po nen tes sin té ti cos (Y/D), en quan to são pre vi sí ve is
on du la ções com pres si vas com ori en ta ções pró xi -
mas de NE-SW.
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4

RECURSOS MINERAIS

A ati vi da de mi ne i ra na Pro vín cia Ta pa jós está
his to ri ca men te li ga da às mi ne ra li za ções  au rí fe ras.
Des de o fi nal da dé ca da de 50 o ouro vem sen do ex -
tra í do das alu viões atra vés de ga rim pa gem ma nu al,
ou por la vra com di fe ren tes gra us de me ca ni za ção. O
vir tu al es go ta men to das re ser vas alu vi o na res nas áre -
as tra di ci o nal men te ga rim pa das, le vou à des co ber ta
de uma sé rie de mi ne ra li za ções pri má ri as (aqui con si -
de ra das num sen ti do am plo, en glo ban do tan to ro cha
dura quan to aque las la vra das no ní vel sa pro lí ti co dos
per fis de al te ra ção in tem pé ri ca, em tor no da mi ne ra li -
za ção pri má ria stric tu sen so). As prin ci pa is ca rac te rís -
ti cas de vá ri as des sas mi ne ra li za ções, ca das tra das
pe las equi pes do Pro je to PROMIN-Tapajós e do PNPO 
(Pro gra ma Na ci o nal de Pros pec ção de Ouro, da
CPRM: Cos ta & Car va lho, 1998), se rão des cri tas a se -
guir, e com ple men ta das com ou tras in for ma ções exis -
ten tes na bi bli o gra fia.

Um qua dro su ma ri zan do os da dos das mi ne ra li -
za ções au rí fe ras é apre sen ta do na ta be la 4.1. A nu -
me ra ção se qüen ci al, apre sen ta da na pri me i ra co -
lu na das ta be las, cor res pon de àque la apre sen ta da 
no mapa ge o ló gi co e ao lon go do tex to, e são for ne -
ci das tam bém as fon tes de re fe rên cia dos da dos
aqui apre sen ta dos, que even tu al men te não fo ram
ci ta dos no tex to. Da dos eco nô mi cos (te o res, pro -
du ção) são apon ta dos sem pre que pos sí vel, mas
de vem ser to ma dos com ca u te la, uma vez que re -
sul tam de uma ava li a ção em pí ri ca, ba se a da em in -

for ma ções dos tra ba lha do res dos ga rim pos, e que
re fle tem, em ge ral, o mo men to em que fo ram bus -
ca das as in for ma ções. Da dos não ofi ci a is apon tam
para uma pro du ção his tó ri ca, na pro vín cia, de 600
to ne la das de ouro, en quan to que para o pe río do
en tre 1985 e 1995, es ti ma ti vas ofi ci a is de mons tram
uma pro du ção de 90 t Au (Cal de ra ro et al., 1998).
Áre as de po ten ci a li da de alta, mo de ra da ou ba i xa
são su ge ri das em fun ção dos se guin tes cri té ri os:
pre sen ça com pro va da, in di ca da ou in fe ri da de um
me ta lo tec to; for ma (ti po lo gia) e fre qüên cia com
que ocor rem as mi ne ra li za ções pri má ri as; in ten si -
da de e fre qüên cia dos ja zi men tos se cun dá ri os; e
pre sen ça de in dí ci os in di re tos (al te ra ções hi dro ter -
ma is, pre sen ça de ouro em con cen tra dos de ba te ia 
e ano ma li as ge o fí si cas). Estas áre as es tão re pre -
sen ta das es que ma ti ca men te na fi gu ra 4.1, per mi -
tin do a lo ca li za ção dos ga rim pos ci ta dos no tex to e
a vi su a li za ção de suas re la ções es pa ci a is com a
ge o lo gia e o ar ca bou ço es tru tu ral. Os cri té ri os de
po ten ci a li da de/fa vo ra bi li da de ado ta dos le vam em
con si de ra ção atri bu tos ge o ló gi cos, mas não ge né -
ti cos das mi ne ra li za ções e, em bo ra ob je ti vos, não
per mi tem dis cri mi na ção de áre as em que pos sam
ocor rer ja zi men tos au rí fe ros de ta ma nho ma i or que
aque les que es tão sen do ex plo ta dos atu al men te
(Del ga do, 1999).

Ne nhum ou tro bem mi ne ral, com ex ce ção do
ouro, foi ca das tra do pelo Pro je to PROMIN-Tapajós
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Ta be la 4.1 – Ca rac te rís ti cas das mi ne ra li za ções au rí fe re as pri má ri as da Folha Rio Novo.

Nº Localidade/
frente de lavra

Município/
UF

Tipologia Texturas Encaixante Unidade
estratigráfica

Hidroter-
malismo

Mineralogia
metálica

Controle
estrutural

Dados
econômicos

(teor; produção)/
status (A/I)

Ref.

1 Goiano/NE da
pista

Itaituba/PA veios
conjugados

granitóide
foliado

Creporizão 88/140 e 88/70 I 1

2 Goiano/N da
pista

Itaituba/PA veios
conjugados

granitóide
foliado

Creporizão 80/90 A 1

3 Sudário/

Gauchinho

Itaituba/PA veio maciça

(quartzo
est irado)

granitóide +

diabásio

Cuiú-Cuiú cao, s pi 70/135 50 kg

I

2

4 Sudário/

Calazans

Itaituba/PA veio granitóide +
diabásio

Cuiú-Cuiú cao 88/150 6 kg

I

2

5 Sudário/Tobata Itaituba/PA veio granodiorit o Cuiú-Cuiú 88/140 A 2

6 Sudário/Aldo Itaituba/PA veio maciça granitóide Cuiú-Cuiú s pi 80/310 60 kg

A

2

7 Comandante
Machado/Lula I

Itaituba/PA veios
conjugados

maciça

pente

granodiorit o
foliado

Cuiú-Cuiú s, mu pi 70/130 A 2

8 Comandante
Machado/Lula II

Itaituba/PA veio maciça granodiorit o
foliado

Cuiú-Cuiú 65/265 I 2

9 Castanheirinho/

Patinhas

Itaituba/PA veios
conjugados

maciça granodiorit o Cuiú-Cuiú s, ep, cao pi, cpi 68/110 A 2

10 Pau D ’Arco/

Zé Rico

Itaituba/PA veio
hidrotermal

disseminada granitóide Cuiú-Cuiú s pi 60/10 A 3

11 Pau D ’Arco/

Pedro da Sonda

Itaituba/PA veio
hidrotermal

disseminada granitóide Cuiú-Cuiú s, ep pi 65/125-160 A 3

12 Pau D ’Arco/

Mão d e Paca

Itaituba/PA veio
hidrotermal

disseminada gnaisse
quartzo-
diorítico

Cuiú-Cuiú s, ep, mu,
cao

cpi 65/120 16 g/t

I

3

13 Comandante
Renan-I

Itaituba/PA veio dúctil maciça gnaisse
tonalítico

Cuiú-Cuiú s, ep, cl,
ar

pi 60/300 27 g/t

A

3

14 Comandante
Renan-II

Itaituba/PA veio dúctil maciça gnaisse
tonalítico

Cuiú-Cuiú s, ep, cl,
ar

pi 88/90 75 g/t

A

3

15 Tauari/Bacabal Itaituba/PA veio simples maciça granitóide Creporizão ep; cl 85/300 1,6 g/t

A

4

16 Ouro Mil Itaituba/PA veio conjug/

stockwork

granitóide +
dique básico

Creporizão 70/340 I 1

17 Céu Azul Itaituba/PA brecha brechada granodiorit o Creporizão k 88/160 I 3

18 Água Limpa/

Igarapé Gavião

Itaituba/PA brecha brechada granodiorit o Creporizão ep 70/30 I 3

19 Roque Santeiro-I Itaituba/PA veios
conjugados

maciça gnaisse
tonalítico

Cuiú-Cuiú s, cl, ar pi 75/315 A 3

20 Roque Santeiro-

II

Itaituba/PA veio maciça gnaisse

tonalítico

Cuiú-Cuiú 88/50 I 3

21 Tabocal/Baixão

do Alumínio

Itaituba/PA veio maciça monzogran ito Creporizão 80/340 I 3

22 Vietnam Itaituba/PA veio laminada monzogran ito Creporizão s, ep pi 75/340 I 3

23 Novo Viet nam Itaituba/PA veios
conjugados

maciça

laminada

monzogran ito Creporizão s, ep pi 80/145 70 g/t

I

3

24 Indepe ndência Itaituba/PA stockwork maciça

vuggy

monzogran ito Creporizão ep, mu 10-60/135-1 70 5 a 10 g/t

A

3

25 São Raimundo/

Zona Franca

Itaituba/PA veio dúctil monzogran ito Creporizão ep 25-40/135-1 50 15 kg

A

2

26 Bom Jesus Itaituba/PA veios

conjugados

laminada granitóide Creporizão s, se, k pi, cpi, gal 88/180 A 1

27 Boa Vista/

Zé Pedro

Itaituba/PA veio monzogran ito Creporizão s pi 80/160 3 kg

A

2

28 Boa Vista/

Mineiro-2

Itaituba/PA veios
conjugados

maciça monzogran ito Creporizão s, ep pi 75/110 40 g/t; 3 kg

I

3

29 Boa Vista Itaituba/PA veio dúctil maciça

sacaroidal

vulcânica
máfica e xisto

s pi, aspi, hem 30-45/190-2 25 6 kg

A

2, 5

30 Boa Vista/

Mineiro-1

Itaituba/PA veios
conjugados

maciça monzogran ito Creporizão s, ep pi, cpi 88/120 I 3

31 Boa Vista/Tatu Itaituba/PA veio granodiorit o
foliado

Cuiú-Cuiú 88/110 I 5

32 Planalt o/

Baixão do cipó

Itaituba/PA veios
conjugados

maciça

brechada

granitóide Cuiú-Cuiú 75/130 I 3

33 Babilô nia Itaituba/PA veio maciça monzogran ito Creporizão s, mu pi 45/225 I 3

34 São José Itaituba/PA veios
conjugados

maciça

sacaroidal

monzogran ito Creporizão s, ep pi 63/45 25 g/t

A

3

Legenda: hidrotermalismo (ar: argilização; cao: caolinização; cl: cloritização; ep: epidotização; k: potassificação; mu: muscovitização; s: sulfetação; se: sericit ização);
mineralogia metálica (aspi: arsenopirita; cpi: calcopirita; gal: galena; hem: hematita; pi: pirita). Controle estrutural em notação CLAR. A/I: ativo/inativo. Referências: 1:
Santos, 1997; 2: Costa & Carvalho, 1998; 3: Klein et al., 1998; 4: Klein et al., 1999; 5: PROMIN-Tapajós.



na Fo lha Rio Novo. Os pou cos da dos exis ten tes são 
re sul ta do de com pi la ção an te ri or (Coll yer et al.,
1994). Esses au to res des cre vem a pre sen ça de tur -
ma li na em dois lo ca is, e de to pá zio, tam bém em
duas es ta ções. Essas ge mas fo ram ob ti das atra vés 
de con cen tra dos de ba te ia e são con si de ra das
aqui como in dí ci os de mi ne ra li za ção.

4.1 Ouro

A mi ne ra li za ção alu vi o nar, tipo plácer, foi, du ran -
te três dé ca das, o prin ci pal ob je ti vo da ati vi da de

ga rim pe i ra no Ta pa jós, ten do sido res pon sá vel
pela ma i or par te da pro du ção au rí fe ra des sa re -
gião. No mo men to en con tra-se em de clí nio, mas
seu re gis tro his tó ri co é im por tan te, pois foi a par tir
des sa ati vi da de que se che gou aos ja zi men tos pri -
má ri os, o que pode ser ve ri fi ca do pela dis tri bu i ção
dos cam pos com ma i or den si da de de mi ne ra li za -
ções pri má ri as que co in ci dem, em ge ral, com as
áre as com alta den si da de de alu viões ga rim pa das
(fi gu ra 4.1).

Per fis de al te ra ção su per gê ni ca con ten do ouro,
ain da uma fon te pro du ti va na re gião, são en con tra -
dos em pra ti ca men te to dos os ja zi men tos des cri -
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Fi gu ra 4.1 – Esbo ço do mapa me ta lo ge né ti co/pre vi si o nal da Fo lha Rio Novo, mos tran do 
as áre as po ten ci a is e a lo ca li za ção das mi ne ra li za ções  au rí fe ras pri má ri as e alu vi o na res. 

Base ge o ló gi ca sim pli fi ca da (le gen das no mapa ge o ló gi co 1:250.000, ane xo).



tos. Con tu do, al gu mas áre as se des ta cam pelo
gran de vo lu me de tra ba lho ga rim pe i ro nes ses per -
fis, prin ci pal men te no ní vel sa pro lí ti co, caso dos ga -
rim pos Boa Vis ta (29), São Ra i mun do (25) e Inde -
pen dên cia (24, fi gu ra 4.2) na Área III, e Ro que San -
te i ro (19, 20) na Área I.

Fo ram re co nhe ci dos dois ti pos prin ci pa is de mi -
ne ra li za ções au rí fe ras pri má ri as: ve i os de quart zo,
o tipo mais co mum, e stock works. As mi ne ra li za -
ções fi lo ne a nas, em ve i os, fo ram clas si fi ca das em
cin co sub ti pos, com base em suas ca rac te rís ti cas
mor fo ló gi cas, tex tu ra is e es tru tu ra is: 

a) ve i os de quart zo sim ples, cons ti tu in do ape nas 
um sis te ma, as so ci a do a fa lhas/fra tu ras de ci sa lha -
men to ou a fra tu ras ex ten si o na is, si mi la res aos cen -
tral she ar ve ins da clas si fi ca ção de Hodg son
(1989); 

b) ve i os de quart zo con ju ga dos, cons ti tu í dos por 
dois ou mais sis te mas de ve i os de quart zo, con ju -
ga dos ou ex ten si o na is, cor res pon den do, em ge ral,
aos se cond or der she ar, cen tral vein, da ci ta da
clas si fi ca ção de Hodg son (1989); 

c) ve i os de quart zo e dis se mi na ções em re gi me
rúp til-dúctil a dúc til, re pre sen ta dos por ve i os com
evi dên ci as de co lo ca ção em ní ve is crus ta is mais
pro fun dos, de for ma dos de ma ne i ra rúp til-dúctil a
dúc til, ou por dis se mi na ções em zo nas de ci sa lha -
men to; 

d) dis se mi na ções em zo nas de al te ra ção hi dro -
ter mal, for ma dos por subs ti tu i ção me tas so má ti ca
da ro cha hos pe de i ra, em ge ral com mor fo lo gia ta -

bu lar, com ou sem ve nu la ções de quart zo as so ci a -
das; 

e) bre chas hi dro ter ma is.

To das as mi ne ra li za ções au rí fe ras pri má ri as da
Fo lha Rio Novo es tão hos pe da das em ro chas do
Com ple xo Cu iú-Cuiú ou da Su í te Intru si va Cre po ri -
zão. Essas duas uni da des li to es tra ti grá fi cas são
con si de ra das um só me ta lo tec to, dada a sua as so -
ci a ção es pa ço-temporal e vis to que não são evi -
den ci a das dis tin ções cla ras en tre as mi ne ra li za -
ções as so ci a das a uma ou ou tra uni da de. Este me -
ta lo tec to ocu pa todo o se tor oes te da Fo lha Rio
Novo e apre sen ta con ti nu i da de para o nor te, na Fo -
lha Vila Ri o zi nho e, para oes te, na Fo lha Rio Cu ru ru,
re gião do rio Ma ru pá. Assim, as mi ne ra li za ções se -
rão des cri tas por ti po lo gia, de for ma di fe ren te do
pro ce di men to ado ta do para as de ma is fo lhas do
pro je to, em que as mi ne ra li za ções au rí fe ras fo ram
des cri tas se gun do suas si mi la ri da des ti po ló gi cas,
mas agru pa das em três di fe ren tes me ta lo tec tos.

Ve i os de quart zo au rí fe ros, sim ples e con ju ga -
dos, são de lon ge os es ti los do mi nan tes de mi ne ra -
li za ção, ocor ren do, am bos, com fre qüên ci as pra ti -
ca men te idên ti cas. Há, en tre tan to, uma pre do mi -
nân cia de ve i os sim ples, es pa ci al men te as so ci a -
dos ao Com ple xo Cu iú-Cuiú, en quan to que 2/3 dos
ve i os con ju ga dos as so ci am-se à Su í te Cre po ri zão. 
As ro chas hos pe de i ras são, em sua ma i o ria, gra ni tói -
des pou co de for ma dos, e tam bém gra ni tói des fo li a -
dos e ra ros gna is ses.

4.1.1 Ve i os Sim ples

Os veios simples associam-se essencialmente a
estruturas rúpteis e constituem-se dominantemente 
de quartzo branco leitoso, maciço a sacaroidal,
localmente laminado (garimpo Vietnam, 22 - Área
IIc), com espessuras centimétricas a decimétricas.
Os halos de alteração que envolvem esses veios
são também estreitos, com mineralogia hidrotermal 
variando pouco entre os depósitos, sendo alguns
mais r icos em caul inização, outros com
epidotização e/ou cloritização. Sulfetos, quase que
exclusivamente pirita, são encontrados na grande
maioria dos veios (p. ex. Patinhas, figura 4.3a) e o
ouro é visível apenas localmente. As estruturas
hospedeiras, que são fraturas extensionais ou de
cisalhamento e, dominantemente, falhas
transcorrentes, possuem mergulhos moderados a
fortes (figura 4.3b) e encontram-se orientadas
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Fi gu ra 4.2 – Aspec to do per fil de alteração 
supergênica, no ga rim po Inde pen dên cia, mos tran do,

tam bém, a ve nu la ção de quart zo com sulfetos 
oxidados  (estação EK-159).



principalmente segundo N20°-40°E, N60°-70°E e
N40°-45°W. Localmente, ocorrem evidências de
deformação rúptil-dúctil, como estiramento do
quartzo, quando podem ser confundidos com o
estilo dos depósitos de veios em regime
rúptil-dúctil/dúctil. Em dois casos, Gauchinho (3) e
Calazans (4) (Área IIa) foi verificada a presença de
rochas máficas (diques) ocupando a mesma
estrutura hospedeira do veio mineralizado, estando 
o veio posicionado no contato entre a rocha máfica
e o granitóide encaixante. Esse modelo

assemelha-se ao dos garimpos Mamoal e Joel,
descritos na Folha Vila Riozinho (Klein, no prelo).

4.1.2 Ve i os Con ju ga dos

Os ve i os con ju ga dos con sis tem, em sua imen sa
ma i o ria, em ve i os de quart zo po si ci o na dos de for -
ma lon gi tu di nal em uma es tru tu ra rúp til a rúp -
til-dúctil (em ge ral fa lhas trans cor ren tes), à se me -
lhan ça com o que ocor re com os ve i os sim ples,
apre sen tan do, con tu do, ve i os ex ten si o na is con ju -
ga dos (fi gu ra 4.4). Aqui, tam bém, os ve i os pos su -
em es pes su ras cen ti mé tri cas a de ci mé tri cas e são
en ve lo pa dos por ha los de al te ra ção es tre i tos. A al -
te ra ção  hi dro ter mal do mi nan te cons ti tui-se de sul -
fe ta ção e epi do ti za ção, com ou tros mi ne ra is (clo ri -
ta, se ri ci ta, ca u lim, ar gi las) va ri an do en tre di fe ren -
tes mi ne ra li za ções. A pi ri ta é o úni co sul fe to pre sen -
te na ma i o ria dos ca sos e é abun dan te nos ve i os do
ga rim po São José (34, Área IIIb), che gan do a for -
mar bol sões cen ti mé tri cos in crus ta dos no quart zo.
Cal co pi ri ta e ga le na fo ram des cri tas lo cal men te,
como no ga rim po Bom Je sus (26).

As rochas encaixantes das mineralizações,
assim como o que ocorre com os veios simples, são 
dominantemente granitóides pouco deformados,
além de granitóides fol iados e gnaisses
subordinados. Também as estruturas hospedeiras
apresentam atitudes similares às dos veios simples
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Fi gu ra 4.3 a – De ta lhe do veio do Pa ti nhas con ten do 
sul fe ta ção abun dan te (es ta ção LT-39).

Fi gu ra 4.3 b – Exem plo de veio de quart zo sim ples,no 
ga rim po do Pa ti nhas (es ta ção LT-39).

Fi gu ra 4.4 – Esque ma, em plan ta, do veio mi ne ra li za do 
do ga rim po Bom Je sus, mos tran do sis te ma con ju ga do 

de ve i os de quart zo, en vol to por halo de alteração
 hidrotermal. No de ta lhe, a zo na li da de da alteração 

hidrotermal. Mo di fi ca do de San tos (1997).



(N20°-50°E e N45°W), ocorrendo aqui, ainda,
orientações submeridianas.

No ga rim po Ouro Mil (16, Área I), en tre tan to,
ocor re uma va ri a ção do mo de lo, com os ve i os de
quart zo apre sen tan do es pes su ras mili a cen ti mé tri -
cas e ca rá ter des con tí nuo, co lo ca dos no con ta to
en tre o gra ni tói de en ca i xan te e di que má fi co hi dro -
ter ma li za do. Tam bém é des cri ta a pre sen ça de es -
tru tu ras tipo stock work (fi gu ra 4.5), com ar ran jo or -
to go nal, pre en chi das por uma al te ra ção ar gi lo sa
bran ca (San tos, 1997). Tex tu ras ma ci ças são as
mais co muns, ocor ren do em pra ti ca men te to das as 
mi ne ra li za ções. Lo ca li za da men te, ocor rem tex tu -
ras la mi na das, como no Novo Vi et nam (23) e Bom
Je sus (26) (áre as IIc, d), bre cha da, sa ca ro i dal e de
pre en chi men to de es pa ços va zi os (Lu la-1, 7 - Área
IIa).

4.1.3 Ve i os Asso ci a dos a Estru tu ras 
         Rúp te is-Dúcteis e Dúc te is

Entre os veios associados a estruturas
rúpteis-dúcteis e dúcteis, ocorrem pelo menos,
duas situações. Nas duas frentes de lavra do
garimpo Comandante Renan (13, 14 - Área IIa) os
veios de quartzo encontram-se associados a
estruturas que cortam gnaisses tonalíticos do
Complexo Cuiú-Cuiú, estão boudinados e
orientados segundo N0°-30°E, com mergulhos de
alto ângulo. O quartzo apresenta textura maciça e a 
alteração hidrotermal é rica em sulfetos (pirita),
clorita, epidoto e argilas. Diferentemente, nos
garimpos São Raimundo e Boa Vista (Área III) a
mineralização encontra-se associada a estruturas
compressionais/transpressivas de baixo a
moderado ângulo (empurrões), em granitóides da
Suíte Creporizão.

A mineralização do garimpo Boa Vista (29) é
caracterizada por uma série de veios de quartzo
tabulares e anastomóticos (figura 4.6), com
espessuras centimétricas a decimétricas (atingem
80cm), subparalelos, apresentando atitudes
N45°-80°W/30°-45°SW. Veios de dimensões
menores encontram-se associados a esse sistema
principal de forma oblíqua, podendo representar o
preenchimento de estruturas extensionais.
Fraturamento penetrativo interno aos veios e
estruturas tipo S-C, também se fazem presentes.
Esses elementos estruturais foram interpretados
por Costa & Carvalho (1999) como resultantes do
posicionamento dos veios de quartzo em zona de
empurrão oblíqua, estabelecida em condições
rúpteis-dúcteis, com transporte de massa de SW
para NE. Os veios mineralizados constituem-se de
quartzo leitoso, maciço a sacaroidal e brechado,
contendo disseminações de pirita, arsenopirita e
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Fi gu ra 4.5 – Esque ma, em plan ta, da mi ne ra li za ção au rí -
fe ra no ga rim po Ouro Mil (adap ta do de San tos, 1997).

Fi gu ra 4.6 – Con jun to sub pa ra le lo de ve i os de quart zo co lo ca dos em es tru tu ra de ba i xo ân gu lo, no garimpo 
Boa Vis ta. Obser var o as pec to sig mo i dal dos ve i os (es ta ção LT-47).



hematita. A pirita ocorre, também, preenchendo
pequenas fraturas nos veios de quartzo, e
sericitização e caulinização ocorrem tanto nos
veios como na encaixante imediata, uma rocha
xistosa, bastante intemperizada, que pode ser o
resultado da deformação dúctil (favorecida pela
presença de fluidos hidrotermais) da rocha
vulcânica máfica porfirítica que aflora nas
proximidades dos veios, ou do próprio granitóide
regional atribuído à Suíte Creporizão. 

No garimpo São Raimundo (25) ocorre zona de
cisalhamento rúptil-dúctil com atitude N45°-60°E/
25°-45°SE, marcada por planos de cisalhamento
com geometria sigmoidal (figura 4.7). Esses
elementos sugerem tratar-se de falha contracional
com componente transcorrente, ou o inverso, uma
falha transcorrente com componente oblíqua. A
mineralização aurífera está associada a esses
planos de cisalhamento e está restrita a seus halos
hidrotermais (principalmente epidotização), ou a
veios de quartzo leitoso, eventualmente colocados
nesses planos (Costa & Carvalho, 1998). A rocha
encaixante é um monzogranito de granulação
média, atribuído à Suíte Intrusiva Creporizão.

4.1.4 Dis se mi na ções em Zo nas de 
         Alte ra ção Hi dro ter mal

Ou tro tipo de mi ne ra li za ção fi lo ne a na está res tri -
to às três fren tes de la vra do ga rim po Pau D´Arco
(10, 11, 12), no se tor noroeste da fo lha. Este tipo é
ca rac te ri za do por dis se mi na ções em zo nas hi dro -
ter ma li za das (fi gu ra 4.8), mais ou me nos re gu la res,
ta bu la ri za das ou len ti cu la res, que po dem ou não

con ter ve i os de quart zo as so ci a dos (si li ci fi ca ção
mais res tri ta). As ve nu la ções de quart zo, quan do
pre sen tes, po dem ser con cor dan tes ou dis cor dan -
tes em re la ção às es tru tu ras hos pe de i ras do ja zi -
men to fi lo ne a no, que de mons tram ati tu des tan to
NE quan to NW. Em ge ral, es sas zo nas hi dro ter ma is
são mais es pes sas do que as for ma das nos ti pos
an te ri or men te des cri tos (veio + halo hi dro ter mal),
atin gin do até uma de ze na de me tros. Algu mas por -
ções são peg ma tói des, com quart zo sa ca ro i dal,
feld spa to e mus co vi ta gros se i ros. O epi do to é bas -
tan te fre qüen te na al te ra ção hi dro ter mal, e ca u li ni ta 
e mus co vi ta ocor rem lo ca li za da men te. Entre os sul -
fe tos, a pi ri ta é o mi ne ral mais co mum (em ge ral o
úni co) e cal co pi ri ta ocor re em pelo me nos um ja zi -
men to (Mão de Paca), no qual co ve li ta e ma la qui ta
ocor rem como mi ne ra is se cun dá ri os. Esses sul fe -
tos for mam dis se mi na ções ou bol sões cen ti mé tri -
cos a de ci mé tri cos, jun ta men te com feld spa tos e
quart zo.

4.1.5 Bre chas Hi dro ter ma is

Jazimentos filoneanos caracterizados por zonas
de brechas hidrotermais, com até 2,5m de
espessura, ocorrem nos garimpos Céu Azul e Água 
Limpa (17, 18 - Área II). Essas brechas apresentam
fragmentos angulosos a pouco arredondados de
quartzo leitoso e algum feldspato alcalino, imersos
em abundante matriz silicosa criptocristalina de cor 
rósea (figura 4.9), contendo epidoto e feldspato
alcalino. Essas brechas apresentam
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Fi gu ra 4.7 – Mi ne ra li za ção as so ci a da a es tru tu ras 
de ba i xo ân gu lo, no ga rim po São Ra i mun do

(es ta ção LT-40).

Fi gu ra 4.8 – Exem plo de mi ne ra li za ção do tipo
“dis se mi na ção em zo nas de al te ra ção hi dro ter mal”. 

Ga rim po Pau D’Arco (es ta ção EK-157).



características intermediárias entre os tipos
formados por cominuição tectônica (brecha de
falha) e por desgaste abrasivo (wear-abrasion),
segundo classificação de Jébrak (1997). Na lavra
do Céu Azul há uma alternância entre faixas
brechadas e veios de quartzo leitoso, com 10cm de 
espessura, enquanto que no Água Limpa, a zona
de brecha ocupa toda a largura do filão. Nos dois
garimpos as estruturas hospedeiras têm atitudes
N60°-70°E, com mergulhos subverticais.

4.1.6 Stockwork

Apenas um jazimento do tipo stockwork foi
registrado na Folha Rio Novo. Trata-se do garimpo
Independência (24), onde a mineralização está
contida num volume relativamente grande de
rocha hidrotermalizada (em planta, várias
dezenas de metros de comprimento e largura) e
intemperizada. Veios de quartzo centimétricos
são abundantes, ora encontrando-se
concentrados, ora mais esparsos. No geral, essa
venulação é multidirecional, conferindo à
mineralização uma geometria tipo stockwork de
possança média, embora, localmente, possa
apresentar uma or ientação preferencial
N45°-80°E/10°-60°SE. O hidrotermalismo é
generalizado, sendo mais intenso em alguns
bolsões métricos e nas margens dos veios de
quartzo, casos em que oblitera completamente as
feições originais da rocha. Além do quartzo e de
sulfetos totalmente oxidados, às vezes

preenchendo cavidades, o hidrotermalismo
apresenta abundante epidotização e alguma
muscovitização. Estimativas de teor sugerem 5 a
10g/t, englobando veios e rocha intemperizada.
Regionalmente, aflora um monzogranito cinza,
porfirítico grosso, com fluxo magmático e enclaves
máficos estirados, relacionado à Suíte Creporizão.
Entretanto, a hospedeira da mineralização parece
constituir-se em um granitóide rosa de granulação
fina (Suíte Intrusiva Parauari?), às vezes aplítico,
que intrude o monzogranito regional, podendo,
também, representar uma cúpula desse
monzogranito.

4.2 Aspec tos Estru tu ra is e 
      Mo de los de Mi ne ra li za ções

Os dados estruturais, em escala de corpo
mineralizado e depósito, demonstram que a
imensa maioria dos jazimentos da Folha Rio Novo
é constituída por alguma espécie de veio de
quartzo posicionado em falhas (fault-fill veins) e
zonas de cisalhamento rúptil-dúctil a dúctil (shear
veins) subverticais, desenvolvidas em regime
transcorrente. Disseminações em zonas de
alteração hidrotermal, veios em estruturas
compressivas, brechas e stockworks, ocorrem de
forma subordinada, salientando o marcante papel
exercido pelas estruturas, em várias escalas, na
localização das mineralizações.

Numa es ca la mais re gi o nal, é im por tan te ob ser -
var o fato de que os prin ci pa is cam pos mi ne ra li za -
dos, in clu si ve alu vi o na res, se dis tri bu em nas pro xi -
mi da des das gran des es tru tu ras NW-SE que pre -
do mi nam na re gião (fi gu ra 4.1), em suas in fle xões e
cru za men tos com gran des es tru tu ras NE, bem
como ao lon go de con ta tos li to ló gi cos. Esses li ne a -
men tos com põem, jun ta men te com suas es tru tu ras
sub si diá ri as, o gran de sis te ma NW-SE de fa lhas
trans cor ren tes que for mam o ar ca bou ço es tru tu ral
da Pro vín cia Ta pa jós (ver ca pí tu lo 3).

Zonas periféricas a stocks e batólitos das
suítes Parauari e Maloquinha, que parecem ser
os metalotectos mais expressivos em outras
áreas (folhas Vila Mamãe Anã, Jacareacanga e
Caracol) e mais restritos na Folha Vila Riozinho,
não foram identificadas na Folha Rio Novo, uma
vez que aqui dominam as rochas mais antigas,
associadas ao Complexo Cuiú-Cuiú e à Suíte
Creporizão. Contudo, esse metalotecto não deve
ser desconsiderado e poderá ser revelado a
partir de uma cartografia de maior detalhe.
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Fi gu ra 4.9 – Bre cha hi dro ter mal no ga rim po Céu  Azul. 
Os frag men tos de quart zo en con tram-se en vol vi dos
por ma triz si li co sa crip to cris ta li na (es ta ção AT-148).



Os es ti los es tru tu ra is aci ma des cri tos, to ma dos
em con jun to com os as pec tos tex tu ra is apre sen ta -
dos pe los ve i os mi ne ra li za dos (tex tu ras ma ci ças,
la mi na das, sa ca ro i da is, bre cha das, pre en chi men -
to de va zi os, dis se mi na ções), re fle tem di fe ren tes
pro fun di da des de for ma ção, pro va vel men te epi a
me so zo na is e, pos si vel men te, di fe ren tes con di -
ções de tem pe ra tu ra e pres são. Os pri me i ros re sul -
ta dos de in clu sões flu i das de ja zi men tos em fo lhas
ad ja cen tes (Dre her et al., 1998; Kle in, 1999) cor ro -
bo ram essa hi pó te se e po dem su ge rir di fe ren tes
mo de los de de pó si to, com en vol vi men to de flu i dos
de ori gens com ple ta men te di ver sas.

Modelos metalogenéticos vigentes para a
Província Tapajós são devidos a Coutinho et al.
(1998) e a Dreher et al. (1998). Os primeiros autores
invocam uma evolução metalogenética em duas
fases. A primeira, mais antiga, comportaria as
mineralizações do tipo lode, mais profundas,
associadas às zonas de cisalhamento regional,
enquanto que a segunda fase envolveria lodes,
stockworks e disseminações, centrados em
intrusões, num modelo do tipo pórfiro. Os últimos
autores defendem um modelo epitermal, pelo
menos para o jazimento do Joel, além de outros em
folhas adjacentes.
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5
CONCLUSÕES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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