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APRESENTAÇÃO
Com o objetivo de levantar informações no chamado “vazio cartográfico” da Amazônia, o
governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através da Casa Civil e do Gabinete de Segurança Institucional, vem desenvolvendo desde 2008 o PROJETO CARTOGRAFIA DA AMAZÔNIA. Trata-se de um projeto coordenado pelo Censipam – Centro Gestor e Operacional do
Sistema de Proteção da Amazônia, executado pelas Forças Armadas Brasileiras (Exército,
Força Aérea e Marinha) e pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM.
O projeto é composto de três grandes subprojetos, que envolvem as cartografias terrestre, náutica e geológica (geologia e aerogeofísica), e que visam à geração de informações que darão
suporte no planejamento e execução de projetos de infra-estrutura a serem implantados na região. Serão geradas também informações estratégicas para o monitoramento regional, segurança e defesa regional, além de informações geológicas, de recursos minerais e geoambientais desta importante área do nosso território. Estes dados irão, com certeza, contribuir para o
desenvolvimento e proteção da região amazônica, auxiliar na proposição de ações alternativas
de exploração sustentável de seus recursos e, dessa forma, garantir a preservação de seu patrimônio para as gerações do futuro.
É importante ressaltar que o conhecimento geológico/geofísico do território brasileiro é
instrumento indispensável para o planejamento e para a implementação de políticas públicas
voltadas para a infra-estrutura e para o desenvolvimento sustentável dos recursos minerais,
energéticos e hídricos do país. Paralelamente, ressalta-se também a importância do conhecimento geológico, na condição de fonte primordial de conhecimento do meio físico, para a execução de estudos de zoneamento ecológico-econômico e de gestão ambiental do território nacional.
É dentro deste contexto que temos a grata satisfação de disponibilizar a comunidade técnico-científica, aos empresários do setor mineral brasileiro e à sociedade em geral, o PROJETO GUAPORÉ – FOLHA PIMENTEIRAS, o qual faz parte do PROGRAMA GEOLOGIA DO
BRASIL, vinculado ao Ministério das Minas e Energia e à Secretaria de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral, tendo sido executado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, através da sua unidade regional de Porto Velho- RO.
O desenvolvimento deste produto envolveu compilação e integração, em meio digital, de
todas as informações geológicas, geoquímicas, geofísicas e de recursos minerais disponíveis
na região. Esta base de dados foi complementada com a interpretação de fotografias aéreas,
processamento de sensores remotos, aquisição sistemática de dados de campo e posterior
elaboração de um texto explicativo. Todos estes dados estão hospedados no banco de dados
corporativo da CPRM (GEOBANK).
MANOEL BARRETTO
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

8

SUMÁRIO
RESUMO ...................................................................................................................... 13
ABSTRACT................................................................................................................... 15
l- Introdução ............................................................................................................ 17
I.1- Histórico ............................................................................................................ 17
I.2- Localização e Acesso........................................................................................ 17
I.3- Aspectos Sócio-Econômicos............................................................................. 19
I.4- Clima, Fisiografia e Geomorfologia ................................................................... 19
I.4.1- Unidades Agradacionais ................................................................................ 21
I.4.1.1- Domínio da Bacia do Rio Guaporé.............................................................. 23
I.4.2- Unidades Denudacionais ............................................................................... 24
ll- Contexto Geológico Regional............................................................................. 26
III- Estratigrafia ........................................................................................................ 32
III.1- Generalidades ................................................................................................. 32
III.2- Unidades Litoestratigráficas ............................................................................ 35
III.2.1- Complexo Rio Galera ................................................................................... 35
III.2.1.1- Comentários Gerais .................................................................................. 35
III.2.1.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato........................................ 35
III.2.1.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação ................................. 35
III.2.1.4- Litoquímica e Petrogênese........................................................................ 35
III.2.1.5- Características Geofísicas......................................................................... 36
III.2.1.6- Dados Geocronológicos e Correlações..................................................... 36
III.2.2- Granito Praia Alta ......................................................................................... 36
III.2.2.1- Comentários Gerais .................................................................................. 36
III.2.2.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato........................................ 36
III.2.2.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação ................................. 36
III.2.2.4- Litoquímica e Petrogênese........................................................................ 37
III.2.2.5- Características Geofísicas......................................................................... 37
III.2.2.6- Dados Geocronológicos e Correlações..................................................... 37
III.2.3- Granito Rio Piolho ........................................................................................ 37
III.2.3.1- Comentários Gerais .................................................................................. 37
III.2.3.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato........................................ 37
III.2.3.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação ................................. 38
III.2.3.4- Características Geofísicas......................................................................... 38
III.2.3.5- Dados Geocronológicos e Correlações..................................................... 38

III.2.4- Complexo Colorado...................................................................................... 39
9

III.2.4.1- Comentários Gerais................................................................................... 39
III.2.4.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato ........................................ 39
III.2.4.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação.................................. 40
III.2.4.4- Litoquímica e Petrogênese ........................................................................ 48
III.2.4.5- Características Geofísicas ......................................................................... 52
III.2.4.6- Dados Geocronológicos e Correlações ..................................................... 52
III.2.5- Complexo Máfico-Ultramáfico Trincheira ...................................................... 53
III.2.5.1- Comentários Gerais................................................................................... 53
III.2.5.2 - Distribuição Geográfica e Relações de Contato ....................................... 53
III.2.5.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação.................................. 53
III.2.5.4- Litoquímica e Petrogênese ........................................................................ 57
III.2.5.5- Características Geofísicas ......................................................................... 63
III.2.5.6- Dados Geocronológicos e Correlações ..................................................... 63
III.2.6- Máficas-Ultramáficas Igarapé Hermes.......................................................... 63
III.2.6.1- Comentários Gerais................................................................................... 63
III.2.6.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato ........................................ 63
III.2.6.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação.................................. 64
III.2.6.4- Litoquímica e Petrogênese ........................................................................ 66
III.2.6.5- Características Geofísicas ......................................................................... 68
III.2.6.6- Dados Geocronológicos e Correlações ..................................................... 69
III.2.7- Ultramáficas Morro Sem Boné e Morro do Leme.......................................... 70
III.2.7.1- Comentários Gerais................................................................................... 70
III.2.7.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato ........................................ 70
III.2.7.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação.................................. 70
III.2.7.4- Características Geofísicas ......................................................................... 72
III.2.7.5- Dados Geocronológicos e Correlações ..................................................... 72
III.2.8- Máficas Cidade de Colorado......................................................................... 72
III.2.8.1- Comentários Gerais................................................................................... 72
III.2.8.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato ........................................ 72
III.2.8.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação.................................. 72
III.2.8.4- Características Geofísicas ......................................................................... 73
III.2.8.5- Dados Geocronológicos e Correlações ..................................................... 74
III.2.9- Suíte Intrusiva Igarapé Enganado ................................................................ 74
III.2.9.1- Comentários Gerais................................................................................... 74
III.2.9.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato ........................................ 74
III.2.9.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação.................................. 74
III.2.9.4- Litoquímica e Petrogênese ........................................................................ 77
III.2.9.5- Características Geofísicas ......................................................................... 81
III.2.9.6- Dados Geocronológicos e Correlações ..................................................... 81
III.2.10- Suíte Intrusiva Cerejeiras............................................................................ 81
III.2.10.1- Comentários Gerais................................................................................. 81
III.2.10.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato ...................................... 81
III.2.10.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação................................ 82
10

III.2.10.4- Litoquímica e Petrogênese...................................................................... 83
III.2.10.5- Características Geofísicas....................................................................... 83
III.2.10.6- Dados Geocronológicos e Correlações................................................... 83
III.2.11- Suíte Intrusiva Alto Escondido.................................................................... 83
III.2.11.1- Comentários Gerais ................................................................................ 83
III.2.11.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato...................................... 83
III.2.11.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação ............................... 84
III.2.11.4- Litoquímica e Petrogênese...................................................................... 85
III.2.11.5- Características Geofísicas....................................................................... 89
III.2.11.6- Dados Geocronológicos e Correlações................................................... 89
III.2.12- Granito Igarapé Jabuti................................................................................ 90
III.2.12.1- Comentários Gerais ................................................................................ 90
III.2.12.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato...................................... 90
III.2.12.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação ............................... 91
III.2.12.4- Características Geofísicas....................................................................... 91
III.2.12.5- Dados Geocronológicos e Correlações................................................... 92
III.2.13- Formação Corumbiara ............................................................................... 92
III.2.13.1- Comentários Gerais ................................................................................ 92
III.2.13.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato...................................... 92
III.2.13.3- Litótipos ................................................................................................... 92
III.2.13.4- Dados Geocronológicos e Correlações................................................... 94
III.2.14- Diques de Diabásio .................................................................................... 94
III.2.14.1- Comentários Gerais ................................................................................ 94
III.2.14.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato...................................... 94
III.2.14.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação ............................... 94
III.2.14.4- Dados Geocronológicos e Correlações................................................... 94
III.2.15- Kimberlitos.................................................................................................. 94
III.2.15.1- Comentários Gerais ................................................................................ 94
III.2.15.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato...................................... 95
III.2.15.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação ............................... 95
III.2.15.4- Características Geofísicas....................................................................... 95
III.2.15.5- Dados Geocronológicos e Correlações................................................... 95
III.2.16- Grupo Parecis ............................................................................................ 96
III.2.16.1- Comentários Gerais ................................................................................ 96
III.2.16.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato...................................... 96
III.2.16.3- Litótipos ................................................................................................... 97
III.2.16.4- Características Geofísicas....................................................................... 99
III.2.16.5- Dados Geocronológicos e Correlações................................................... 99
III.2.17- Coberturas Sedimentares Cenozóicas....................................................... 99
III.2.17.1- Formação Guaporé ................................................................................. 99
III.2.17.1.1- Comentários Gerais ............................................................................. 99
III.2.17.1.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato................................... 100
11

III.2.17.1.3- Litótipos ................................................................................................ 100
III.2.17.1.4- Características Geofísicas .................................................................... 104
III.2.17.1.5- Dados Geocronológicos e Correlações ................................................ 104
III.2.17.2- Coberturas Sedimentares Indiferenciadas............................................... 104
III.2.17.2.1- Comentários Gerais.............................................................................. 104
III.2.17.2.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato ................................... 104
III.2.17.2.3- Litótipos ................................................................................................ 104
III.2.17.3- Depósitos Aluvionares ............................................................................. 105
lV. Geologia Estrutural e Tectônica ......................................................................... 106
IV.1- Interrelações entre Trends Estruturais e Hierarquização das Estruturas ........ 106
IV.2- Análise Geométrica e Cinemática das Estruturas Associadas aos
Grandes Sistemas de Cisalhamento Regionais .............................................. 107
IV.2.1- Geometria das Estruturas de Trend NNW-SSE a WNW-ESSE ................... 107
IV.2.2- Geometria das Estruturas de Trend NW-SE e N-S ...................................... 112
IV.2.3- Geometria das Estruturas do Sistema NE-SW............................................. 113
IV.2.4- Cinemática das estruturas do Corredor NE-SW........................................... 114
IV.3- Evolução Geotectônica ................................................................................... 115
V- Geoquímica Prospectiva ..................................................................................... 122
V.1- Introdução ........................................................................................................ 122
V.2- Planejamento e Metodologia de Coleta............................................................ 122
V.3- Análises Realizadas e Tratamento Estatístico ................................................. 124
V.4- Produtos Obtidos.............................................................................................. 125
V.5- Considerações Geoquímicas e Metalogenéticas ............................................. 145
VI- Recursos Minerais.............................................................................................. 145
VI.1- Substâncias Metálicas..................................................................................... 145
VI.2- Substâncias Não-Metálicas ............................................................................. 149
VI.3- Potencial Econômico....................................................................................... 150
VII- Conclusões e Recomendações......................................................................... 152
VIII- Referências Bibliográficas................................................................................ 155
Apêndices
 Súmula dos Dados de Produção
Anexos
 Mapa Geológico
 Mapa de Recursos Minerais

12

RESUMO
Esta nota explicativa contém os resultados obtidos no levantamento geológico, na escala
1:250.000, da Folha Pimenteiras (SD.20-X-D), como parte integrante do Programa Geologia do
Brasil durante seu primeiro ano de execução e no ano de 2008 passou a fazer parte do Programa Cartografia da Amazônia, executado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, Residência de Porto Velho. Constou do levantamento geológico, prospecção geoquímica/aluvionar,
avaliação do potencial mineral, levantamento aeromagnetométrico e aerogamaespectrométrico.
Estes levantamentos proporcionaram como produto final, o mapa geológico e o mapa de recursos minerais em ambiente de Sistema de Informações Geográficas – SIG. A área objeto de
estudo insere-se na porção sudeste do estado de Rondônia e pequena parte do sudoeste de
Mato Grosso, fazendo parte da Província Rondoniana-San Ignácio (Cordani et al., 1979) ou
Sunsás (Santos et al., 2000). As rochas da região mapeada encontram-se distribuídas em três
domínios geotectônicos: Domínio Jaurú, Faixa Alto Guaporé e Bacia do Guaporé. O primeiro,
engloba as unidades litoestratigráficas mais antigas que constituem parte do embasamento da
área, constituído por rochas de arco vulcânico de idade calimiana; o segundo, envolve rochas
do Complexo Colorado, Complexo Máfico-Ultramáfico Trincheira, e diversas intrusões de rochas máficas (Igarapé Hermes, Cidade Colorado), ultramáficas (Morro do Leme e Morro Sem
Boné), além de outras tantas de rochas graníticas (Suíte Cerejeiras, Igarapé Enganado, Alto
Escondido e Suíte Igarapé Jabuti).
O Complexo Colorado divide-se em Unidade Metapelítica, Unidade Metapsamítica e Unidade Ferro-Manganesífera. A primeira é constituída por xistos pelíticos e subordinadamente
grafita xistos. A Unidade Metapsamítica está representada por gnaisses bandados com estruturas migmatíticas. A Unidade Ferro-Manganesífera, por sua vez, constitui-se de magnetitametachert, hematita-quartzito, quartzito ferruginoso e secundariamente, metachert manganesífero. O Complexo Máfico-Ultramáfico Trincheira é composto por rochas básicas a localmente
ultrabásicas, normalmente miloníticas e bandadas, raramente isotrópicas, onde predominam os
anfibolitos bandados, metamargas, formações ferríferas, metabasaltos e xistos. Metagabros,
metagabronoritos e metaleucogabros, de textura/estrutura ígnea parcialmente preservada também são comuns. Tremolititos e actinolita xistos são subordinados, além de raras intercalações
de gnaisses calcissilicáticos. Esse conjunto litológico mostra uma forte transposição tectônica
para a vertical e sugere uma associação petrotectônica de ambiente de subducção. Os granitóides sin a tardi-tectônicos das suítes Cerejeiras, Igarapé Enganado e Alto Escondido caracterizam-se por apresentar foliação de fluxo ígnea bem desenvolvida. São intrusivos nos xistos,
paragnaisses e anfibolitos do Complexo Colorado. Apresentam quimismo cálcio-alcalino de alto
K e idade de cristalização em torno de 1340 Ma. Álcali-Feldspato Granitos leucocráticos e isotrópicos (Suíte Igarapé Jabuti), pós-tectônicos, marcam a fase de estabilização da Faixa Alto
Guaporé e apresentam idade de cristalização em 1235 Ma.
Dois eventos principais de deformação formadores de tramas penetrativas foram reconhecidos na área. A estruturação mais antiga está associada ao desenvolvimento de lineamentos de direção geral NW-SE. Estas estruturas estão associadas à direção geral da Faixa Alto
Guaporé, de idade Ectasiana, e estão associadas à direção de zonas de cisalhamento dúcteis
contracionais ativas em condições metamórficas de alta temperatura (anfibolito superiorgranulito). A estruturação relativamente mais nova é caracterizada por lineamentos de direção
geral NE-SW, principalmente a norte da cidade de Cerejeiras, onde alcança mais de uma dezena de quilômetros de largura.
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Assentando discordantemente sobre as rochas do embasamento, ocorre uma associação
sedimentar paleozóica de conglomerados e arenitos imaturos, numa faixa estreita que bordeja
a Chapada dos Parecis, representados pela Formação Corumbiara, a qual é constituída por
pacotes não muito espessos de conglomerados polimíticos imaturos, mal selecionados, interdigitados e/ou sobrepostos por arenitos feldspáticos também imaturos. Rochas mesozóicas do
Grupo Parecis ocorrem sobrepostas a Fm. Corumbiara e edificam a Chapada dos Parecis. A
base do pacote sedimentar do Grupo Parecis é constituída pela Formação Rio Ávila e o topo
pela Formação Utiariti. A espessura total estimada para o pacote sedimentar do Grupo Parecis
é de 280 metros. A primeira é constituída por arenitos bimodais, com estratificação cruzada
tabular cuneiforme de médio a grande porte, representativa de ambiente desértico, enquanto
que a Fm. Utiariti é dominada por quartzo-arenitos fortemente silicificados e endurecidos, com
estratificação cruzada acanalada de pequeno porte, representativos de ambiente deposicional
fluvial-lacustrino.
No domínio geotectônico da Bacia do Guaporé, ocorrem coberturas sedimentares de idade cenozóica que estão distribuídas na região peneplanizada a sul da Chapada dos Parecis e
ao longo da planície aluvial do rio Guaporé, representados pela Formação Guaporé. O pacote
inferior da formação está definido pela seqüência laterítica que aflora como “ilhas” dentro da
cobertura mais recente, evidenciando a existência de uma antiga superfície topográfica que
sofreu rebaixamento tectônico, erosão e conseqüente deposição de sedimentos mais novos
sobre as mesmas. Os sedimentos da porção superior deste pacote sedimentar são dominados
por areias ferruginosas, cimentadas por óxi-hidróxidos de ferro. E, por fim, depósitos pantanosos interdigitados lateralmente com areias da unidade acima, são constituídos por areias finas,
esbranquiçadas.
O levantamento aerogeofísico forneceu informações a respeito do arcabouço geológico e
de diferentes tipos de ambientes geotectônicos e litológicos. Os mapas gamaespectrométricos,
permitiram sugerir individualizações litológicas e/ou regolíticas aflorantes bem como diferentes
tipos de sedimentos aluvionares. De modo geral, podemos dizer que a aerogeofísica identificou
a presença de feições indicativas de intrusões básicas/ultrabásicas e formações ferríferas. Os
alinhamentos magnéticos foram importantes para definir traços das direções de fraqueza das
rochas devido tanto ao processo de metamorfismo como o de ações tectônicas.
A prospecção geoquímica aliada ao levantamento de ocorrências minerais, propiciou a elaboração do mapa geoquímico de bacias anômalas que refletem prováveis mineralizações
oriundas das rochas máficas e/ou ultramáficas, além da caracterização de diversas zonas anômalas para ouro, níquel, ferro e manganês. Os materiais de uso na construção civil ocorrem
dispersos amplamente na folha Pimenteiras. Depósitos de saibro que podem ser utilizados como material para revestimento de estradas e para aterros, estão associados aos maciços graníticos amplamente distribuídos na região. Da mesma forma, carapaças lateríticas desmanteladas que produzem cascalho laterítico distribuem-se dominantemente na planície do Guaporé, a
SSW da folha Pimenteiras. Dentre o domínio das rochas graníticas são destacados alguns locais potencialmente favoráveis para ornamento e brita.
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ABSTRACT
This report contains the results obtained of the geological mapping, in the scale 1:250.000,
of the Folha Pimenteiras (SD.20-X-D). It was carried out as part of the Program Geology of Brazil during his first year of execution and in the year of 2008 there started to make part of the
Program Cartography of the Amazonian, executed by the Geological Service of Brazil – CPRM,
Residence of Porto Velho. There consisted of the geological survey, geochemistry prospecting,
evaluation of the mineral potential, survey airborne geophysical (magnetometry and gammaspectrometry). These survey provided like final product, the geological and the mineral resources
maps in environment of System of Geographical Informations – SIG. The area object of study is
inserted in the southeast portion of the state of Rondônia and small part of the southwest of Mato Grosso, making part of the Province Rondoniana-San Ignácio (Cordani et al., 1979) or
Sunsás (Santos et al., 2000). The rocks of the region mapped are distributed in three domains
geotectonic: Jauru Domain, Belt Alto Guaporé and Basin of the Guaporé. The first one, includes
the stratigrafical units more ancient (callymian) composed for arc magmatic rocks; the second
one, constitute the basement of the area, represented by rocks of the Complex Colorado, Complex Mafic/Ultramafic Trincheira, and several intrusions of mafic rocks (Igarapé Hermes e Cidade Colorado), ultramafic (Morro do Leme e Morro Sem Boné), besides others so many of
granitic rocks (Suite Cerejeiras, Igarapé Enganado, Alto Escondido e Suite Igarapé Jabuti).
The Complex Colorado appears divided in Unity Metapelitic, Unity Metapsammitic and
Unity ferro-manganesiferous. The first one is composed of schists pelitic and graphite schist.
The Unity Metapsammitic is represented for banded gneiss with migmatitic structures. The Unity
ferro-manganesiferous, for his time, is composed of magnetite-metachert, hematite- quartzite,
quartzite ferruginous and subordinated, metachert manganesiferous. The Complex Mafic/ultramafic Trincheira is composed by basic rocks the ultrabasic subordinated, normally mylonitic and banded, rarely isotropic, where there predominate the banded amphibolite, of fine granulation, being same nearly always intercaleted with paragneiss ferriferous formations, metamarl, metabasalt and schists. Metagabbros, metagabbronorite and metaleucogabbros, of igneous texture / structure partially preserved also is common. Tremolitites and actinolite schists are
subordinated, moreover rare intercalations of gneiss calcissilicatic. This set litologic shows a
strong transposition tectonics for the vertical and suggests an association petrotectonic of subduction enviroment.
The granites sin the tardi-tectonic (Suite Cerejeiras, Igarapé Enganado and Alto Escondido) are characterized for presenting foliation of flow igneous quite developed. They are intrusive
in the schists, paragneiss and amphibolites of the Complex Colorado. They present chemistry
high-k calc-alkalic and age of crystallization around 1340 Ga.
Alkali-feldspar Granites leucocratic and isotropic (Suite Igarapé Jabuti), pos-tectonic, they
mark the phase of stabilization of the Belt Alto Guaporé and present age of crystallization in
1235 Ga.
Two principal forming events of deformation of penetrating fabric were recognized in the
area. The most ancient structuring is associated to the development of traces of general direction NW-SE. These structures are associated to the general direction of the Belt Alto Guaporé,
of age Ectasian, and flexible active contracionais are associated to the direction of shear zones
in metamorphic conditions of high temperature (upper amphibolite-granulite). The relatively
newer structuring is characterized by traces of general direction NE-SW, the north of the city of
Cerejeiras, where it reaches more than a ten kilometers of width.
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Settling inconformity on the rocks of the basement, there takes place an association sedimentary paleozoic of conglomerates and immature sandstone, in a narrow belt that surround
the Chapada dos Parecis, represented by the Formation Corumbiara, what is appointed by not
very thick packets of selected polymythic immature conglomerates, interfinger and / or overlap
by sandstone arkosic also immature. The rocks mesozoic of the Group Parecis take place overlap the Formation Corumbiara and they build the Chapada dos Parecis. The base of the packet
sedimentary of the Group Parecis is constituted by the Formation Rio Ávila and the top by the
Formation Utiariti. The total thickness appreciated for the packet sedimentary of the Group Parecis belongs 280 meters. The first one is appointed by sandstone bimodal, large tabular crossbedding, representative of environment desert, whereas the Formation Utiariti is dominated by
quartz-sandstone strongly silicificated and hardened with wedge-shaped cross-bedding. The
environment is stream and/or lake.
In the domain geotectonic of the Basin of the Guaporé, sedimentary coverings take place
you of age cenozoic what are distributed in the region plained the south of the Chapada dos
Parecis and along the alluvial plain of the river Guaporé, represented by the Formation Guaporé. The lower packet of the formation is defined by the sequence lateritic what emerges like “
islands “ inside the most recent covering, showing up the existence of an ancient topographical
surface that suffered downward movement tectonic, erosion and consequent deposition of newer sediments on same. The sediments of the upper portion of this packet to sediments are dominated by ferruginous sands, cemented for oxide of iron. And, finally, marshy interdigitate deposits laterally with sands of the unity above, are appointed since fine, whitish, exempt sands of
structures you sedimentary, when they were inserted with siltes, and more rarely, with clay presenting organic subordinate matter.
The airborne geophysical supplied informations as to the geological outline and different
types of environments geotectonic. The maps gammaspectrometry, when scale was limited by
the radiations given out of the surface of the land, allowed to suggest individualizations litologic
and / or regolith outcropping as well as different types of sediments alluvial. On the whole, we
can say that the airborne geophysical identified the presence of indicative forms of intrusions
basic/ultrabasic and ferriferous formations. Besides this, there were observed two types different from magnetic forms made a list of to rocks of the embasament. The magnetic alignments
were important to define aspects of the directions of weakness of the rocks owed so much to
the process of metamorphism like process of transformation of actions tectonics.
The geochemical prospecting allied to the information of mineral incidents, favored the
preparation of the map geochemistry of anomalous basins that consider you were trying mineralization originating from the rocks mafic and / or ultramafic, besides the characterization of several anomalous zones for gold, nickel, iron and manganese. The wide deposits point out alluvial
of the river Cabixi, where there are thick deposits of sand and pebble and in too many rivers
and narrow riverbanks of the region take place extensive plains alluvial with high potential for
sand and clay, since it is detached well it shears airborne geophysical, where anomalies gammaspectrometry in the channel of K, Th and U delimit in the precise form the deposits alluvial
rich in clay and sandy material. Deposits from gravel that can be used like material for revetment of roads and for landfills, are associated to the granitic massifs widely distributed in the
region. Likewise, crust lateritic when what produce gravel lateritic were demolished they are distributed dominantly in the plain of the Guaporé, the SSW of the Folha Pimenteiras. Among the
domain of the granitic rocks some potentially favorable places are detached for ornament and
pebble.
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I - INTRODUÇÃO
I.1- Histórico
O marco inicial dos levantamentos geológicos básicos na região sudeste do Estado
de Rondônia foi o Projeto Alto Guaporé, realizado através do convênio DNPM/CPRM
(1974), quando foi executado o mapeamento
geológico regional na escala de 1: 250.000.
Durante a execução do Programa de
Levantamentos Geológicos Básicos do BrasilPLGB, implantado e levado a efeito entre outubro de 1985 a dezembro de 1999 pela CPRM, a região centro-sudeste do referido estado foi contemplada com o mapeamento geológico básico na escala de 1:100.000 das folhas Paulo Saldanha (SC.20-Z-C-V) e Rio
Pardo (SC.20-Z-C-VI), ambos finalizados em
1998.
Dando continuidade ao mapeamento básico da referida região, o Programa de Geologia do Brasil - PGB, implantado pelo governo
federal a partir de 2003, contempla esta região, no presente trabalho, com uma Nota Explicativa e a Cartografia Geológica da Folha
Pimenteiras, de encarte SD.20.X-D, abrangendo os seguintes itens: mapeamento geológico na escala 1: 250.000; Levantamento aerogeofísico (magnetometria e gamaespectrometria); geocronologia, geoquímica de rochas,
concentrados de bateia e de sedimentos de
corrente, análises mineralógicas e elaboração
de Mapa Geológico e de Recursos Minerais,
ambos estruturados no Sistema de Informações Geográficas -SIG.
O presente trabalho, desta forma, consubstancia o esforço do governo federal que
implantou o PGB (Plano Plurianual 2004-
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2007) e assim materializa através dos resultados apresentados, os objetivos constantes no
programa em epígrafe, que são os seguintes:
 Avanço no conhecimento geológico do
Brasil;
 Retomadas do ciclo de geração de jazidas minerais;
 Geração de oportunidades de emprego,
renda e receita;
 Fortalecimento dos sistemas estaduais
de geologia e recursos minerais;
 Indução do setor de serviços em geologia, geofísica, geoprocessamento, analítico, e outros;
 Incremento no conhecimento geocientífico;
 Capacitação de recursos humanos;
 Facilitar o acesso da sociedade aos
bens minerais.
Neste mister são apresentados a seguir,
os resultados dos levantamentos geológicos,
geoquímicos e geofísicos da Folha Pimenteiras, consoante com as mais atualizadas técnicas analíticas e de cartografia geológica.
I.2- Localização e Acesso
A região estudada localiza-se na porção
sudeste do Estado de Rondônia, abrangendo,
também, porção sudoeste do Estado de Mato
Grosso, e está inserida na folha de encarte
SD.20-X-D (Folha Pimenteiras), situada entre
os meridianos de 60º00’ e 61º30’ de longitude
oeste e os paralelos 13º00’ e 14º00’ de latitude sul (fig. 1).

Figura 1- Mapa de localização da área de estudo.

A folha ocupa uma área total aproximada
de 18.000 Km2, sendo que em 5.000 Km2 destes não foram executados os levantamentos,
pois correspondem a território boliviano. O rio
Guaporé serve de limite de fronteira internacional entre os dois países.
A área de levantamento abrange a totalidade e/ou porções dos municípios de Cerejeiras do Oeste, Colorado do Oeste, Cabixi e
Pimenteiras do Oeste, todos do Estado de
Rondônia, e Comodoro no Mato Grosso.
O acesso a partir de Porto Velho pode
ser realizado por via rodoviária e aérea; no
primeiro caso, utiliza-se a BR-364 e no Km
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701(sentido Porto Velho-Vilhena), segue-se
pela RO-339 que interliga as sedes dos municípios de Colorado (70 Km), Cerejeiras (109
Km) e Pimenteiras (160 Km); as duas primeiras, localizadas no norte da folha, enquanto
que a terceira, situa-se na porção centrooeste, fronteira com a Bolívia. Os dois primeiros trechos são asfaltados, enquanto que os
que interligam as sedes municipais de Cerejeiras-Corumbiara (40 Km) e CerejeirasPimenteiras (61 Km), são terraplanados, no
entanto, permitem o tráfego nas estradas que
servem de eixo rodoviário para as linhas de
colonização do INCRA, possibilitando acesso

fácil às sedes das fazendas da região. Ressalva se faz ao quadrante NNW e W da folha
que apresenta dificuldade de acesso devido a
ausência de estradas, e quando existem, são
de superfícies extremamente arenosas e com
inúmeros atoleiros, principalmente no período
mais chuvoso (outubro a abril).
Por outro lado, para acessar o quadrante
do extremo sudeste da folha, é mais recomendável o uso da rodovia BR-174 (VilhenaComodoro) e vicinais.
O acesso aéreo à região é facilitado devido à existência de vôos comerciais entre
Porto Velho com a cidade de Vilhena e JiParaná (Rondônia) e destas com Cuiabá-MT
e Brasília. Ademais, na cidade de Comodoro
(MT) existe pista de aviação, assim como
também na Fazenda Sperafico, localizada no
extremo sudeste da Folha Pimenteiras, onde
existe uma pista de pouso de 1.000 metros de
extensão, o que possibilita operação com pequenas aeronaves.
I.3- Aspectos Sócio-Econômicos
Segundo dados do IBGE (2005) as populações dos municípios da região em apreço
são as seguintes: Colorado, 18.883 habitantes; Cerejeiras, 17.366 habitantes; Pimenteiras, 2.617 habitantes; Cabixi, 7.436 e Comodoro, 18.858 habitantes, perfazendo um total
de 65.160 de habitantes, distribuídos numa
área total de 11.563 Km2 o que perfaz uma
densidade populacional de 5,63 habitantes/Km2. Este baixo índice demográfico se
justifica pelo fato da região ter uma vocação
essencialmente para agropecuária, com uma
população maior nos núcleos urbanos que
constituem a sede dos municípios. O restante
da região rural é dominada por fazendas de
criação de gado para corte e gado leiteiro e
grandes plantadores de soja, que são predominantes, além de pequenas fazendas e/ou
sítios, onde ocorrem culturas de subsistências
de pequenos produtores (café, milho, arroz,
cacau, mandioca, banana, entre outros produtos).
Nos quatro primeiros municípios citados,
anteriormente, estão implantadas, segundo
dados da SEFIN/FIERO (2004), 565 empresas
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comerciais e de serviços, com uma participação de somente 4, 15% relativa a todo o Estado de Rondônia.
Ademais, dentro do plano de arrecadação de tributos e os repasses governamentais, que constituem as principais fontes de
recursos das administrações públicas municipais para custear as despesas operacionais e
de investimentos em áreas essenciais, observou-se que em 2003 esses municípios foram
contemplados com o repasse de somente
0,98% do total dos tributos arrecadado pelo
Estado, e em 2004 com somente 0,92%, o
que reflete a baixa participação da região nesta área de arrecadação (Sumitani, N.G, 2006).
Por outro lado, áreas impróprias para a
agricultura, caracterizadas por coberturas sedimentares arenosas com presença de solos
podzólicos quartzosos e gleissolos, associados às zonas que alagam no inverno, são utilizadas para estabelecimento de fazendas de
criação de gado, principalmente no noroeste
da Folha Pimenteiras. Estas áreas são tipicamente dominadas por uma vegetação de cerrado e campo, o que facilita o estabelecimento de pequenos proprietários. Ademais, observou-se na região central e sudeste da referida folha uma substituição de antigas fazendas de criação de gado, por extensas plantações de soja. A Fazenda Sperafico (exFazenda Boi Gordo), localizada no sudeste da
folha (município de Comodoro-MT), constitui
um exemplo marcante deste novo modelo de
agronegócio na região, fator este estimulado
pelo elevado commodities da soja no mercado
internacional atual.
I.4- Clima, Fisiografia e Geomorfologia.
O clima da região de acordo com a classificação de Köppen (1948), é do tipo AWClima Tropical Chuvoso, com média climatológica da temperatura do ar, durante o mês
mais frio, superior a 18º C (megatérmico).
A média anual da temperatura do ar gira
em torno de 24ºC e 26ºC, com temperatura
máxima entre 30º C e 34ºC, e mínima entre
17ºC e 23ºC (SEDAM, 2002).
A precipitação média anual no sudeste
do Estado de Rondônia, e mais particularmen-

te na Folha Pimenteiras, situa-se entre valores
de 1.400-1.500mm no sudoeste da folha e
cresce no sentido nordeste da mesma folha
para valores situados entre 2.000-2.100 mm
(SEDAM, 2002).
A estação chuvosa ocorre de outubro a
abril, e o período mais seco em junho, julho e
agosto. Os meses de maio e setembro são
considerados como períodos de transição entre as duas estações.
Medições de índice pluviométricos (Convênio ANA/CPRM) realizadas nas cidades de
Colorado, Cerejeiras e Pimenteiras durante o
período de 1983 a 2005, corroboram a tendência sazonal de dois períodos bem caracte-

Projeto Alto Guaporé
(Figueiredo et
al.
1974)

Projeto Sudeste de Rondônia (Pinto Filho et al.
1977)

rísticos na região, isto é, um tipificado pelo
período seco (junho a agosto) e outro chuvoso
(outubro a abril).
Estudos geomorfológicos sistemáticos
vem sendo realizados pela CPRM-Serviço
Geológico do Brasil no Estado de Rondônia
desde a década de 70, tendo como marco
inicial os trabalhos de Figueiredo et al.,
(1974). Posteriomente, Pinto Filho et al
(1977); Melo, Costa e Natali Filho et al.
(1978), RADAMBRASIL (1978) apresentaram
as propostas de classificação das unidades
geomorfológicas que são apresentadas na
figura 2.

Projeto RADAMBRASIL
Melo,
Costa
e
Natali Filho (1978)

Província Serrana do
Alto Guaporé

Folha SD. Guaporé
Planaltos Residuais do Alto Guaporé

Chapada dos Parecís

Planalto dos Parecis

Superfícia Cristalina
do Guaporé

Planalto dos Parecis: Maciços Montanhosos

Planalto Sedimentar dos Parecis

Planalto
Parecis

dos

Chapada dos Parecis
Planalto Dissecado

Depressão Interplanáltica

Depressão Interplanáltica da Amazônia Meridional

Pediplano

Pediplano centro-Ocidental Brasileiro

Baixada do Guaporé
Planície do

Depressão do Guaporé
Planícies e Pantanais do
Médio e Alto Guaporé

Guaporé

Figura 2- Quadro comparativo na evolução na denominação das Unidades Geomorfológicas do Alto Guaporé.

e em conceitos aplicados por Latubresse et al
(1998) e, ao analisar regionalmente as formas
de relevo do Estado de Rondônia, observou a
existência de cinco grandes ambientes geomorfológicos, que classificou nos seguintes
domínios:

O Zoneamento Ecológico-Econômico
Brasil-Bolívia (ZEE Brasil-Bolívia) concluído
pela CPRM (2000) contemplou com estudos
geomorfológicos o Eixo do Rio Abunã-Vale do
Guaporé, a partir do meridiano de 61º 30’ de
longitude oeste, limite ocidental da Folha Pimenteiras, para jusante.
Mais recentemente, Adamy (2002) in Atlas Geoambiental de Rondônia propôs uma
classificação de tipo genética, baseada em
Sistemas Agradacionais e Sistemas Denudacionais. O referido autor baseou-se na proposta de classificação de Van Zuidam (1985)

1- Áreas de domínio de superfícies regionais de aplainamento divididas em níveis I, II
e III;
2- Serras constituídas por rochas sedimentares antigas na forma de superfícies tabulares;
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3- Áreas de denudação em rochas sedimentares terciárias;
4- Colinas e morros associados à presença de rochas resistentes à erosão e que
se destacam sobre as superfícies regionais de
aplainamento;
5- O sistema fluvial do rio Madeira, que
inclui ainda os subsistemas Mamoré, Guaporé, Ji-Paraná e Roosevelt.

a um metro e com cotas em torno de 170 metros.
Além deste fato, algumas dezenas de
outras depressões estão presentes na porção
centro-sudeste da folha, constituindo pequenos lagos de diâmetro inferior a 700 metros e
que se distribuem, principalmente, nos interflúvios das drenagens igarapé Santa Terezinha-rio Escondido, rio Escondido-rio Cabixi e
rio Cabixi-rio Piolho, em terrenos sedimentares da Formação Guaporé. Todos estes lagos
estão associados a subunidade geomorfológica aqui denominados de leques dissecados
(A15). Estes pequenos lagos (A12), em conjunto formam domínios, via-de-regra, alinhados segundo a direção sudoeste-nordeste,
paralela às referidas drenagens, o que evidencia um possível controle estrutural na configuração e/ou distribuição dos mesmos, já
que estas drenagens mostram-se alinhadas a
algumas falhas observadas em imagem de
satélite e/ou de radar, dispostas na mesma
direção. Devido ao fato da escala de mapeamento não permitir a cartografia individual dos
pequenos lagos aí existentes, realizou-se a
delimitação dos mesmos em domínios, englobando, desta forma, vários lagos num só polígono representado na cartografia como A12
(fig. 3).
Por sua vez, as áreas dominadas por leques dissecados estão representadas por cotas variando entre 170 a 220 metros de altitude e são caracterizadas por terrenos aplainados situados, no entanto, num patamar mais
superior em relação às regiões alagadas e
são, via de regra, cortadas por vales que
constituem depósitos aluvionares oriundos da
sedimentação fluvial e apresentam às vezes
extensão de até 2000 metros, como a exemplificada pelo rio Cabixi. Estes vales estão
preenchidos por sedimentos quaternários,
inconsolidados, e constituem a subunidade
geomorfológica Planícies Aluviais e Depressões/Rios Principais (A31) na classificação
aqui adotada. Estão incluídos nesta unidade,
também, os rios Corumbiara, Escondido, Piolho, Vermelho e Riozinho.

A Folha Pimenteiras, de encarte SD.20X-D, que abrange a porção sudeste do Estado
de Rondônia foi contemplada parcialmente
com estudos geomorfológicos pelo referido
autor (ibidem). No entanto, durante a execução do Projeto Guaporé, estendeu-se os conceitos anteriormente citados ao estudo da região a leste do rio Cabixi até o meridiano de
60º 00’ WGr., já em território do Estado de
Mato Grosso, complementando assim os estudos geomorfológicos da folha inteira. Ficaram de fora dos estudos, as áreas do território
boliviano, embora a Serra Huanchaca, uma
superfície tabular associada a rochas de natureza sedimentar, seja citada para compreensão geológica da gênese e evolução das unidades agradacionais (Planícies Aluviais e Depressões). Desta forma as unidades geomorfológicas da região em apreço foram, distribuídas cartograficamente no mapa geomorfológico (fig. 3) e também classificadas obedecendo o mesmo critério utilizado anteriormente por Adamy (2002) da seguinte maneira:
I.4.1- Unidades Agradacionais
Constituem as depressões, lagos, deltas/cones, associadas às regiões de cotas
situadas entre 170 a 240 metros. As feições
geomorfológicas caracterizadas como depressões são mais observáveis na região a
oeste da folha, onde os padrões de coloração
cinza escuro a preto nitidamente observáveis
em imagem do Landsat, banda 4, denotam a
presença de terrenos alagados e/ou inundados em áreas constituídas por coberturas sedimentares arenosas em superfície, e arenoso-siltico argilosa em profundidade superiores
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Figura 3- Mapa Geomorfológico da área estudada.
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de acresção lateral e lagos mais restritos do
que em outros trechos do rio.
Uma tectônica rúptil caracterizada por
mais de um evento de falhamentos normais,
que causaram basculamentos de blocos é
responsável, provavelmente, pela extensa
planície aluvial entre a Serra dos Parecís, à
norte, e a Serra Huanchaca, à sul. Ocorrem
também, ao longo do rio Guaporé, pequenas
bacias entulhadas de sedimentos, formadas
por barramento estrutural, que em vista disso,
formam planícies aluviais onde o rio Guaporé
apresenta um elevado grau de sinuosidade,
tal como ocorre entre a foz do rio Piolho e do
rio Vermelho, à sudeste da folha Pimenteiras.

I.4.1.1- Domínio da Bacia do Rio Guaporé
O vale do Guaporé, na região da Folha
Pimenteiras, está instalado num bloco crustal
rebaixado, que apresenta na sua constituição
rochas do embasamento mesoproterozóico
(metassedimentos, meta-ígneas básicas e
ácidas), que se encontra atualmente recoberto por um pacote de sedimentos consolidados
a inconsolidados com associação de topossequência lateríticas, de provável idade Pleistocênica, que apresentam uma espessura não
superior a 20 metros e que sofreu na porção
noroeste da folha um abatimento provocado
por movimentos tectônicos mais recente, onde se formou uma sedimentação mais nova
constituindo terraços baixos sujeitos a inundações periódicas.
Apud Souza Filho et al. (1999), o sistema fluvial do Guaporé está condicionado a
uma estruturação neotectônica, de direção
geral NW-SE. Afirmam, ainda, os referidos
autores que “(...) os rios deste domínio são
fortemente meandrantes, exibindo localmente
uma alternância entre trechos sinuosos e retilíneos, com anomalias de drenagens em caixa
e cotovelo. Estas anomalias evidenciam um
controle estrutural”.
Nos limites da Folha Pimenteiras, o rio
Guaporé apresenta seu vale aluvial controlado pelo lineamento Surpresa-Pimenteiras, que
por sua vez mostra uma amplitude regional.
Os depósitos sedimentares aluviais associados a esta planície apresentam no trecho a
jusante da cidade de Pimenteiras, cerca de
sete quilômetros de largura. São comuns ao
longo das referidas planícies, as espiras (linhas de acresção lateral) e a presença de
meandros abandonados, que se destacam
por se transformarem em lagos na forma de
ferradura e, com menos freqüência, em lagos
lineares a levemente sinuosos.
Na porção central da Folha Pimenteiras,
o rio Guaporé apresenta baixa sinuosidade
em função de drenar terreno com forte controle estrutural imposto pelos contrafortes da
Serra Huanchaca (território boliviano), voltando à jusante, a apresentar intensa sinuosidade. Paralelamente, se desenvolve uma planície inundável com depósitos de sedimentos

a) Rio Cabixi
Apresenta uma planície aluvial com cerca de quatro quilômetros de largura por quarenta quilômetros de extensão e assenta-se
sobre um substrato constituído pela unidade
geomorfológica Leques Dissecados (A15) e
Superfície de Aplainamento (D2221), reduzindo a sua extensão areal a montante quando o
alto curso da drenagem toma a direção N 10 º
E.
O vale do rio Cabixi mostra-se associado
a um conspícuo controle estrutural segundo
direção N 60º E, paralelo ao sistema de falhamento regional de direção NE.
b) Rio Piolho
Tal qual o rio Cabixi, este rio mostra forte controle estrutural segundo a direção NE,
apresentando uma planície aluvial de idade
holocênica com cerca de 55 km de comprimento por 1,2 a 2 km de largura, instalada em
terreno sedimentar de idade Pleistocênica a
Holocênica.
c) Rio Riozinho
A bacia do rio Riozinho drena terrenos
essencialmente arenosos, localizados na porção noroeste da folha Pimenteiras. Esses terrenos apresentam cotas inferiores a 200 metros e são susceptíveis as inundações sazonais. Mostra também um forte controle estrutural segundo a direção NE, não apresentando, no entanto, planície aluviais expressivas
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Superfícies Tabulares S111 e S113, configuradas em camadas sedimentares subhorizontais, constituídas dominantemente por
arenitos, com siltitos e conglomerados subordinados, apresentando cotas que podem atingir 600 metros, com bordas ravinadas, pronunciadas pelos constantes desmatamentos
da região. Da mesma forma, a unidade denudacional de dissecação alta (D12), no extremo
norte da folha, é constituída por arenitos altamente erodidos, caracterizados por formas
erosivas bizarras. As unidades S121 e S122,
no centro-norte da folha, são caracterizadas
por terrenos vulcano-sedimentares de baixa a
média dissecação, resultando num relevo levemente ondulado, de colinas alongadas.
No sistema geomorfológico da Folha Pimenteiras observou-se que as unidades denudacionais de natureza sedimentar contribuíram de forma extraordinária para o processo
de agradação que resultaram nas planícies
aluviais, principalmente, devido o suprimento
de sedimentos arenosos e síltico-argilosos
retrabalhados, depositados nas planícies aluviais e depressões (A12, A13, A14 e A15),
nos terraços fluviais (A211), nas planícies inundáveis e vales (A31e A32) mais recentes.
Granitóides sin-tectônicos (Suíte Intrusiva Igarapé Enganado e Cerejeiras) observados no sul-sudeste da folha, dispostos estruturalmente segundo a direção NW-SE, configuram a unidade geomorfológica denominada
aqui de S32 (Agrupamentos Abertos). Rochas
metamáficas plutônicas tardi-tectônicas, de
forma sub-circular a alongada, foram classificadas como colinas altas (S22).
O intenso desmatamento da região vem
provocando um acentuado processo de erosão, de forma mais conspícua nos terrenos
sedimentares que apresentam maior vulnerabilidade, provocando com isto, grandes voçorocamentos e assoreamentos de igarapés e
rios (fig. 4 e 5), podendo no futuro levar a região a um processo de desertificação.

como as observadas nos rios Escondido, Cabixi e Piolho, devido ao fato de drenar terrenos geologicamente mais recentes.
Esta região caracteriza-se como um
bloco rebaixado, onde são expostas testemunhos de uma superfície cenozóica mais antiga
capeada por lateritos, possivelmente, de idade pleistocênica.
d) Rio Corumbiara
Somente o curso médio deste rio drena
a porção do extremo NW da folha, estando
parte deste curso instalado na interface das
unidades agradacionais A14 e A15, e a porção à montante do referido rio drena a unidade A15. As cabeceiras do rio Corumbiara por
sua vez drenam unidades denudacionais
D2221 com cotas superiores a 240 metros. A
sua planície aluvial apresenta largura inferior
a 2000 metros quando instalada em terrenos
das unidades A14 e A15, reduzindo bruscamente para valores inferiores a 600 metros,
quando instalada na unidade D2221.
I.4.2- Unidades Denudacionais
A superfície de Aplainamento denominada D2221-Nível II (300 metros) com dissecação média é característica da interface Planícies Aluviais e Depressões com as subunidades geomorfológicas caracterizadas como
Agrupamento de Morros e Colinas (D31 e
D32), Agrupamento de Morros e Colinas com
controle estrutural (D2211). Distribui-se ao
longo da direção sudeste-noroeste, estando
controlada pelos contatos das porções sudoeste das unidades de natureza metamórfica
(paragnaisses, xistos, anfibolitos, metagabros,
quartzitos) e ígnea (principalmente granitos)
com a unidade geológica da Formação Guaporé, constituída por sedimentos imaturos e,
via de regra, inconsolidados.
Os terrenos de natureza metamórfica e
ígnea mostram relevo configurado em morros
e colinas (D31 aberto e D32 denso).
Destaca-se no cenário geomorfológico
da porção nordeste da Folha Pimenteiras as
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Figuras 4 e 5- Áreas degradadas evidenciando os processos erosivos após a subtração da cobertura vegetal.
Margem esquerda da Rodovia RO-399, sentido Vilhena-Colorado d’Oeste.
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II. CONTEXTO GEOLÓGICO
REGIONAL
A partir do trabalho
de Amaral (1974),
um número considerável de propostas de
compartimentação tectônica e modelos evolutivos se seguiram, baseados, fundamentalmente, em dados geocronológicos (Cordani et
al., 1979; Teixeira et al., 1989; Tassinari &
Macambira, 1999, Santos et al. 2000; Tassinari et al. 2000; Santos, 2003; Tassinari &
Macambira, 2004) (fig. 6a) e, raros trabalhos
utilizando modelos geofísicos-estruturais (Hasui et al., 1984; Costa e Hasui, 1997). Várias
modificações foram efetuadas por Santos
(2003) em relação aos modelos anteriores,
dentre elas destaca-se: a criação da Província
Carajás desmembrando-a da Província Amazônia Central, redefinição da Província Tapajós-Parima (antiga Ventuari-Tapajós) por razão de que os terrenos da região de Ventuari
(Venezuela) serem mais jovens e enquadrados na Província Rio Negro; desmembramento da Província Rio Negro-Juruena em Província Rio Negro e Rondônia-Juruena e ampliação do limite da Província Sunsás em território brasileiro (fig. 6b). Todavia, em muitas
áreas ainda existem traçados de limites imprecisos ou duvidosos entre províncias, em
função da escasses de dados estruturais e
geocronológicos. O traçado retilínio entre os
limites de províncias também é questionável,
levando a crer que os terrenos acrescionários
possuiam suas margens com limites retos, o
que é bastante improvável.

A área de estudo encontra-se inserida
na extremidade sudoeste do Cráton Amazônico. Este, por sua vez, encontra-se separado
da faixa Andina por extensas coberturas sedimentares cenozóicas, as quais recobrem
tanto as bacias paleozóicas como porções e
fragmentos de rochas do seu embasamento,
dificultando a sua delimitação ocidental. A
continuidade do Cráton para o sul e oeste é
sugerida pela presença de fragmentos reliquiares como o maciço Rio Apa (Ruiz, 2005),
Garzón e Santa Marta (Kroonenberg, 1982,
Priem et al. 1989) e Arequipa (Shackleton et
al. 1979).
No lado brasileiro é onde se tem a maior
exposição de rochas que constituem o Cráton
Amazônico sendo esse delimitado a leste e
sudeste pelos cinturões neoproterozóicos Paraguai e Araguaia e a sudoeste e norte por
coberturas relacionadas às bacias subandinas.
A subdivisão do Cráton em Escudo das
Guianas (norte) e Escudo Guaporé ou BrasilCentral (sul) como duas porções distintas separadas pela sinéclise do Amazonas, perdurou até o final da década de 60, quando então
Amaral (1974) sugeriu o abandono dessa
subdivisão em função da correlação dos terrenos a sul e norte da sinéclise em faixas contíguas de leste para oeste, com idades cada
vez mais novas em direção ao oeste do Cráton. Dessa forma, o autor subdividiu-o em três
províncias geocronológicas: Amazônia Oriental, Amazônia Central e Amazônia Ocidental.
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Figura 6 – Províncias geocronológicas do Cráton Amazônico segundo Tassinari & Macambira 2004 (a) e
Santos 2003 (b)

A proposta de Tassinari & Macambira
(2004) difere essencialmente nos limites entre
algumas províncias e em parte, nos intervalos
temporais de duração das orogenias em relação àquela apresentada por Santos (2003),
muito embora ambas as propostas são coerentes com a evolução dos processos tectônicos envolvidos e seguem a linha mobilista, ou
seja, processos evolutivos que ocorreram através da adição de material juvenil aliados a
processos subordinados de retrabalhamento
crustal.
A geologia regional e particularmente a
estruturação do setor sudoeste do Cráton é
pouco conhecida, restringindo-se a trabalhos
regionais de mapeamento (Pinto Filho et al.
1977, Litherland et al. 1986, Scandolara et al.
1999, Rizzotto, 1999, Boger et al. 2005, Ruiz,
2005, Scandolara, 2006), com conotação meramente litoestratigráfica, excetuando-se os

Ignácio e Sunsás, resultantes da colisão entre
o Craton Amazônico e a borda leste e sudeste
da Laurentia durante esta última orogênese
(Sadowski & Bittencourt, 1996; Thover et al.
2002, 2004).
A parte meridional do Cráton Amazônico
abrange as províncias Sunsás e RondôniaJuruena (fig. 6b) correspondendo aos terrenos
que se estendem desde Rondônia, a oeste,
até a região oriental de Mato Grosso, a leste,
envolvendo ainda a porção sudoeste do Pará
e sul do Amazonas. O seu limite oriental é
balizado pela Faixa Paraguai, de idade Neoproterozóica. Nesse contexto, insere-se a Faixa Alto Guaporé, instalada durante a evolução
do Orógeno Rondoniano (1.42 – 1.32 Ga)
(fig.7).
As rochas mais antigas da borda sudoeste do Cráton Amazônico estão inseridas na
Província Rondônia-Juruena (1.81-1.52 Ga)
(Santos, 2003). Os limites paleogeográficos
desta província estendem-se desde o extremo
oeste de Rondônia, na sua porção ocidental,

mais recentes que relacionaram a evolução
tectônica aos eventos Rondoniano-San27

até a bacia hidrográfica do alto curso do rio
Teles Pires (MT), à leste (fig. 7). O seu embasamento compreende uma faixa descontínua
de rochas com aproximadamente 1.150 km de
extensão por 300 km de largura, alongada no
sentido leste-oeste. A porção ocidental da
Província Rondônia-Juruena é constituída por
um fragmento cratônico que é representado
pelo Complexo Jamari, o qual ocupa a porção
centro-ocidental de Rondônia sendo constituído dominantemente por rochas ortoderivadas
tonalíticas, quartzo-dioríticas, granodioríticas,
anfibolíticas e supracrustais subordinadas. As
ortoderivadas são as mais antigas deste segmento e datam de 1,76-1,73 Ga. Entretanto,
estas rochas não possuem muita representatividade em área, ocorrendo como núcleos
antigos (inliers), parcialmente preservados
durante o retrabalhamento crustal promovido
por eventos colisionais e/ou orogenias posteriores. As rochas paraderivadas que ocorrem
dominantemente na região de Jarú-Ouro Pre-

to d’Oeste (Suíte Metamórfica Quatro Cachoeiras) e por vezes intercaladas àquelas do
Complexo Jamari, apresentam zircões detríticos de idades de 1808 a 1674 Ma e TDM de
2,10 a 2,20 Ga, sugerindo idade máxima de
sedimentação em 1674 Ma e como fonte provável os tonalitos e quartzo-dioritos do Complexo Jamari. A idade mínima da sedimentação é indicada pela relação espacial e temporal com as rochas graníticas intrusivas da Suíte Serra da Providência (1570-1520 Ma).
A primeira constatação de um suposto
evento tectono-magmático no período compreendido entre 1650-1630 Ma, foi feita por
Bettencourt et al. (2001), baseando-se em
dados geocronológicos, os quais sugerem um
magmatismo de arco na porção centrooriental de Rondônia entre 1,65 e 1,63 Ga.
Posteriormente, Santos et al. (2003) definem
como uma orogênese do tipo colisional continente x continente e denominam de Orogênese Ouro Preto (1,68-1,63 Ga).
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Figura 7- Quadro Tectono-Estratigráfico da Porção Sudoeste do Cráton Amazônico (área estudada delimitada pelo retângulo)
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As rochas do embasamento do setor ocidental da Província Rondônia-Juruena (tonalitos, quartzo-dioritos, granodioritos e paraderivadas) foram intrusionadas pelos granitos,
charnockitos, mangeritos e gabros da Suíte
Intrusiva Serra da Providência. Esta suíte é
representada por sucessivos pulsos magmáticos assim constituídos: batólito Serra da Providência (1606-1573 Ma); charnockitos de Ouro Preto/Ariquemes (1559 Ma); granitos cinza
de Samuel (1550-1540 Ma); maciço União e
granito rosa de Ariquemes (1537-1530 Ma).
As rochas graníticas rapakivíticas da Serra da
Providência e Ouro Preto apresentam evidências de magma mixing e mingling, com características geoquímicas semelhantes aos granitos do tipo A. Adicionalmente, as características da Suíte Serra da Providência, indicam
posicionamento em ambiente pós-orogênico
relacionado, possivelmente, as fases finais do
evento colisional (Orogenia Ouro Preto de
Santos et al. 2002) que afetou alguns segmentos da Província Rondônia-Juruena.
No setor ocidental da Província Rondônia-Juruena, Rizzotto et al. (2002) caracterizaram por meio de estudos geológicos e geocronológicos um evento tectono-magmático
de abrangência regional balizado no intervalo
de 1350 a 1320 Ma. Posteriormente, Rizzotto
& Dehler (2007) denominaram esse evento de
Faixa Alto Guaporé, o qual foi derivado de
uma orogenia colisional neste intervalo de
tempo e em condições metamórficas de alto
grau, sendo que o mesmo possui correspondência temporal com a Orogenia San Ignácio,
definida no oriente Boliviano por Litherland et
al. (1986) e com as orogenias Rondoniana
(Teixeira e Tassinari, 1984) e Candeias (Santos et al. 2002), embora a conotação tectônica
entre estes eventos seja bastante distinta.
A Faixa Alto Guaporé (fig. 7) se estende
desde o setor central-setentrional de Rondônia, prolongando-se para o sudeste até a porção sul-ocidental do Mato Grosso, estando
em grande parte encoberta pelas coberturas
sedimentares das Bacias dos Parecis e Guaporé, correspondendo a uma zona estreita e
alongada delineada por fortes anomalias
magnéticas. As unidades litotectônicas pre-

dominantes da faixa estão representadas pelo
Complexo Colorado e Complexo MáficoUltramáfico Trincheira (Rizzotto et al., 2002).
Este último é composto por uma associação
de rochas polideformadas em condições metamórficas da fácies anfibolito superior a granulito, representadas por rochas de fundo oceânico constituídas dominantemente por anfibolitos bandados, metagabros, hornblenditos
(metapiroxenitos), serpentinitos e metabasaltos subordinados. A composição geoquímica
das rochas máficas em muito se assemelha
aos basaltos de arco de ilhas oceânicos com
tendência aos basaltos toleiíticos modernos
tipo N-MORB. Intercalados a esses litótipos
ocorrem formações ferríferas bandadas, formações manganesíferas e gnaisses calcissilicáticos, ambas representantes de sedimentação/precipitação química de fundo oceânico.
Fazendo parte desse ambiente extensional
também ocorrem uma repetitiva e monótona
associação de xistos e paragnaisses derivados, respectivamente, de pelitos e arenitos
impuros (grauvacas) de uma provável sequência turbidítica de mar profundo, deformada e metamorfizada em condições de fácies
granulito. Intrusões nesse domínio estão marcadas por um magmatismo bimodal máficofélsico, de posicionamento sin a tarditectônico, que se distribuem regionalmente.
Após o desenvolvimento da Faixa Alto
Guaporé na borda sul do Cráton Amazônico,
um curto período de quiescência tectônica se
estabeleceu. Posteriormente, a retomada da
atividade tectônica envolvendo o ciclo de Wilson iniciou-se com um processo de rompimento crustal intracontinental, com geração
de proto-oceano, o qual está representado
pelo Terreno Nova Brasilândia, o qual possui
uma individualidade que o diferencia dos terrenos ou domínios adjacentes, dos quais é
separado por falhas ou zonas de cisalhamento de grande expressão. O cronocorrelato no
sudoeste do Mato Grosso é representado pelo
Grupo Aguapeí, o qual está depositado em
um Aulacógeno. A tectono-estratigrafia do
Terreno Nova Brasilândia é constituída por
rochas pertencentes ao Grupo Nova Brasilândia, o qual é representado por uma unidade
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Este arco seria formado pelo alinhamento
estrutural WNW a oeste e sul de Rondônia virgando para próximo de N-S a sudoeste
de Mato Grosso, das rochas do orógeno Rio
Alegre (Matos et al. 2004) do Batólito Santa
Helena (Geraldes, 2000) e Aguapeí (Tassinari
& Macambira 2004). Esta geometria foi descrita anteriormente por Litherland et al. (1984)
no escudo boliviano, tendo sido oportunamente considerada precursora à inflexão denominada de Arco de Arica na cadeia Andina (Litherland et al. 1986). Os dados geocronológicos e as correlações regionais sugerem que
estas estruturas limitaram a SW o Cráton Amazônico durante a orogênese RondonianaSan Ignácio (Rizzotto et al. 2006).
Ao norte da área estudada, no estado de
Rondônia, as zonas de cisalhamento consideradas, possuem direção geral WNW-ESE,
com inflexões para NNE, mergulhos empinados predominantemente para sul, e movimentação compressiva perto da condição frontal
(Santarém et al. 1992, Scandolara et al.
2001). Nesse mesmo domínio, Scandolara,
(2006) caracteriza o Sistema Transpressivo
Sinistral Ji-Paraná como uma entidade tectono-estrutural, com aproximadamente 200 km
de largura por 400 km de extensão na direção
NNW-SSE caracterizada por inúmeras zonas
de cisalhamento subverticais e de grau metamórfico da fácies anfibolito baixo.
O ramo de direção Norte-Sul da Faixa
Alto Guaporé, localizado a sudeste da área
estudada, apresenta zonas de cisalhamento
de empurrão frontais a oblíquas, com movimento de topo para leste-nordeste durante o
encurtamento atribuído à Orogenia Rondoniana. Este arranjo curvo é marcado por afloramento de rochas miloníticas, metamorfizada
na fácies anfibolito superior, localmente com
extensa anatexia, e intrudidas por granitóides.

metaturbidítica terrigeno-carbonática dominante e subordinadamente por uma unidade
máfico-félsica característica de magmatismo
bimodal. Os dados geocronológicos obtidos
nos zircões detríticos dos metaturbiditos permitem identificar uma fonte mista com idades
paleoproterozóicas até mesoproterozóicas.
Entretanto, o maior agrupamento de cristais
forneceu a idade de 1215 ± 20 Ma, com o
grupo mais jovem apresentando idade de
1122 ± 12 Ma, que é interpretada como a idade máxima da sedimentação. O magmatismo
máfico intrusivo nos turbiditos exibe características geoquímicas e isotópicas compatíveis
com basaltos do tipo E-Morb, relacionados a
ambiente de margem passiva sucedendo rift.
A idade TDM é de 1250 Ma e os valores de Nd
variam entre +4 a +5, sugerindo fonte mantélica juvenil (Rizzotto, 1999).
Dois ciclos de contração, extensão e
magmatismo intraplaca são reconhecidos durante a evolução geológica do Terreno Nova
Brasilândia. O primeiro ciclo é marcado por
extensão continental com geração de rift, plutonismo intraplaca e sedimentação turbidítica
seguido por transpressão e espessamento
crustal no período compreendido entre 1250 a
1110 Ma (Orogenia Nova Brasilândia). O segundo ciclo (1005-970 Ma) compreende extensão por colapso pós-orogênico com geração de bacia intracontinental em área cratônica em fase de estabilização (Formação Palmeiral), acompanhada de magmatismo bimodal intraplaca (Rizzotto, 2001). Nessa fase
também ocorreram movimentos laterais de
blocos crustais que geraram largas zonas
transcorrentes (Zona de Cisalhamento Transcorrente Rio Branco).
A análise de imagens de radar, aerogeofísicas e dos mapas geológicos regionais disponíveis da porção sudoeste do Craton Amazônico, sugere uma estruturação regional em
arco, delineada pelas grandes zonas de cisalhamento Mesoproterozoicas.
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III. ESTRATIGRAFIA
litoestratigráfica basearam-se, principalmente,
nos estudos de campo onde se observou em
ordem de importância, as relações de campo,
as características geoquímicas, seguidas das
datações radiométricas e, na ausência destas,
por estudo comparativo através das correlações litológicas e estruturais com unidades
semelhantes já definidas em trabalhos anteriores em Rondônia, Mato Grosso e no nordeste boliviano. Entretanto, boa parte das rochas
que integram o embasamento, a posição original das unidades litoestratigráficas não pode
ser recuperada tendo em vista a superposição
de um evento tectono-metamórfico que obliterou, transpôs e modificou essa relação estratigráfica.
Nesse intuito, para uma melhor visualização das unidades litoestratigráficas da área
e suas posições relativas temporalmente,
propõem-se um quadro estratigráfico ilustrado
na figura 9.

III. 1- Generalidades
A folha Pimenteiras (SD-20.X.D), muito
embora apresente uma área reduzida em função do limite com a Bolívia, apresenta uma
geologia diversificada onde a maioria das unidades litoestratigráficas não era anteriormente
conhecida. O mapa geológico atual com as
modificações ora propostas alteram sobremaneira o quadro geológico e os aspectos evolutivos relacionados com a porção sudoeste do
Cráton Amazônico (fig. 8). Nesse contexto,
foram cartografadas 26 unidades litoestratigráficas, salientando-se que, na grande maioria dos casos, foram criadas novas denominações em substituição, fundamentalmente, àquelas que fazem parte até então do “embasamento cristalino” tido como pertencentes
aos complexos paleoproterozóicos denominados de Complexo Xingu, Complexo Basal e
Complexo Alto Guaporé.
Os critérios utilizados para a elaboração da
coluna

32

33
Figura 8- Mapa Geológico da área estudada.
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Figura 9- Sinopse estratigráfica da folha Pimenteiras
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III. 2- Unidades Litoestratigráficas

A referida unidade é constituída por uma
associação de anfibolitos e xistos, com raras
intercalações de gnaisses leucocráticos,
gnaisses calcissilicáticos e biotita paragnaisses. Os gnaisses leucocráticos exibem trama
ígnea parcialmente preservada da deformação. Apresentam coloração cinza claro, granulação média, de composição monzo a granodiorítica, e por vezes, mostrando lentes
contínuas de pegmatóides paralelos ao bandamento gnáissico. Os xistos são de granulação média a grossa, sempre aflorantes em
estágio avançado de intemperismo, compostos por muscovita, biotita e quartzo. Apresentam alternância de níveis pouco mais finos
sugerindo acamadamento sedimentar parcialmente preservado. Os biotita paragnaisses
mostram-se também bastante transformados
pela ação intempérica, entretanto, conseguese identificar a textura granolepidoblástica e
granulaçao fina. Os mesmos são compostos à
base de quartzo, plagioclásio, biotita e rara
muscovita.
Os anfibolitos são mais abundantes, apresentam granulação fina a média, foliação
bem desenvolvida, sendo que algumas porções dos corpos exibem aspecto xistoso. Exibem uma alternância de níveis de anfibólio e
níveis de plagioclásio. Segundo Ruiz et al.,
2004, a intercalação de anfibolitos e xistos
pode representar uma associação vulcanossedimentar como protólitos da referida unidade, onde os anfibolitos seriam produtos de
lavas básicas e os xistos de natureza sedimentar siliciclástica. As fase minerais anfibólio
e plagioclásio, aparentemente em equilíbrio
metamórfico caracterizado em afloramento,
indicam temperatura da fácies anfibolito.

III. 2.1-Complexo Rio Galera
III. 2.1.1-Comentários Gerais
Trabalhos de cunho regional como de
Menezes et al., (1993), Ruiz et al.,
(2003,2004), realizados na porção sudoeste
de Mato Grosso, descrevem uma associação
de rochas vulcano-sedimentares complexamente deformadas e metamorfizadas e denominam-as, respectivamente, de Complexo
Metavulcano-sedimentar Pontes e Lacerda e
Complexo Metavulcano-sedimentar Rio Galera. Este último autor, substituiu a denominação anterior de Complexo Metamórfico Rio
Galera, para caracterizar uma associação de
rochas supracrustais distribuídas na região de
Conquista d’Oeste e arredores. A partir do
presente trabalho, sugere-se a denominação
de Complexo Rio Galera. As rochas aflorantes
do referido complexo mostram-se, na maioria
das vezes, intensamente intemperizadas tornando impossível a coleta de amostras para a
confecção de lâminas delgadas e, por conseguinte, há ausência de dados petrográficos e
químicos.
III. 2.1.2 – Distribuição Geográfica e Relações de Contato
As rochas do Complexo Rio Galera encontram-se expostas ao longo do vale do rio
Novo nas imediações de Conquista d’Oeste
estendendo-se para sul e sudoeste ao longo
do rio Galera e para oeste no alto curso dos
rios Pardo e Piolho.
O contato desta unidade com o Complexo Pontes e Lacerda à leste é tectônico, materializado pela zona de cisalhamento Anhambiquara. Para oeste, o contato com o Complexo Máfico-Ultramáfico Trincheira é através da
zona de cisalhamento transpressional dextral
Cabixi-Piolho, a qual limita dois terrenos distintos. Os granitos Praia Alta e Rio Piolho são
intrusivos nas rochas do Complexo Rio Galera.

III. 2.1.4- Litoquímica e Petrogênese
Conforme salientado no item dos comentários gerais sobre a referida unidade litoestratigráfica, o elevado grau de intemperismo
superimposto às rochas não permitiu a coleta
de amostras para a execução das análises
geoquímicas.

III. 2.1.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação

35

III. 2.1.5- Características Geofísicas
A resposta geofísica das rochas da unidade é pouco expressiva. Entretanto, na gamaespectrometria, os xistos são os que fornecem as maiores anomalias no canal de potássio, urânio e contagem total. Os anfibolitos,
por sua vez, apresentam baixo a moderados
valores magnetométricos, sem grande destaque.

III. 2.2.2 – Distribuição Geográfica e Relações de Contato
O maciço Praia Alta ocorre de forma alongada, na direção N20W, com dimensões
aproximadas de 40x10km, limitado na sua
extremidade norte pelo rio Piolho e na extremidade sul, pelo córrego trinta e dois. Entretanto, a área aflorante mais expressiva do
maciço é ao longo do córrego Praia Alta.
Relações de contato não são observadas diretamente com as rochas que lhe servem de embasamento, mas sugere-se contato
intrusivo inferido nas rochas do Complexo Rio
Galera. Foram observados escassos enclaves
máficos de composição quartzo-diorítica.

III. 2.1.6- Dados Geocronológicos e Correlações
Face a dificuldade de se amostrar rochas desta unidade devido ao alto estágio de
intemperismo sobre as mesmas e a escassez
de afloramentos, constata-se a ausência de
dados geocronológicos na literatura regional.
Somente um dado é fornecido por Ruiz
(2005), onde foram datados, pelo método
40
Ar-39Ar, cristais de anfibólio de um gnaisse
calcissilicático, paralelizados segundo o bandamento. Dois grãos de anfibólios estudados
pelo método de aquecimento por etapa (step
heating) apresentaram um espectro heterogêneo, não definindo, entretanto, idades plateaus. As idades integradas são de 1208±2,5
Ma e 1165±5 Ma. Conforme o autor acima, os
resultados podem significar a época do resfriamento metamórfico regional ou uma idade
mista resultante da abertura do sistema durante um evento superimposto mais novo.

III. 2.2.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação
Predominam amplamente os biotita
monzogranitos de granulação grossa, porfiríticos, com foliação impressa no estágio subsólidus e de baixo ângulo de mergulho. Nas
bordas do maciço é comum a trama milonítica
onde a rocha pode ser classificada como protomilonito, com estruturas ocelares proeminentes. Na extremidade sul do corpo, há a
superposição de um cisalhamento rúptil gerando brechas de falha e cataclasitos.
No geral, os granitos são leucocráticos,
com trama de fluxo ígneo paralelizada segundo a direção NNW e variam no regime
deformacional desde com incipiente foliação
até porções protomiloníticas. Variação faciológica somente é observada nas bordas do
corpo (porção sul) onde a granulação é mais
fina, equigranular, com zonas de faciologia
subvulcânica.
A petrografia do maciço Praia Alta mostra uma variabilidade textural das amostras
coletadas (9 lâminas descritas) onde predominam os sienogranitos e na porção oeste do
corpo, as texturas são miloníticas. Nestes, a
textura protomilonítica é definida por 80 a 85
% de porfiroclastos de K-feldspato (microclínio) e quartzo envoltos em uma matriz dominada por quartzo e microclínio. Secundariamente mostra uma textura granoblástica poligonal inequigranular média (0,1 a 0,2 mm),
composta por microclínio e quartzo e subordi-

III. 2.2 – Granito Praia Alta
III. 2.2.1. Comentários Gerais
Todos os corpos graníticos ocorrentes
no extremo sudeste da folha Pimenteiras, na
região fronteiriça entre Rondônia e Mato
Grosso estavam agrupados no Complexo
Xingu como granitos anatéticos ou como granitos do Grupo Costa Marques (Santos et al.,
1979). Ruiz (2005) reuniu vários stocks graníticos distribuídos no sudoeste de Mato Grosso
na Suíte Intrusiva Pindaituba. Posteriormente,
o mesmo autor denominou de Granito Praia
Alta o maciço aflorante no córrego homônimo,
nos domínios da Fazenda Rio Vermelho, município de Comodoro, em Mato Grosso.
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nadamente, por trilhas descontínuas compostas por biotita em arranjo lepidoblástico. Subordinadamente, apresenta textura mirmequítica associada ao crescimento de quartzo com
formas vermiformes nas faces do plagioclásio
concordantes com a foliação milonítica. Metamorfismo é associado a zonas de cisalhamento, de fácies anfibolito inferior. Na borda
sul do maciço ocorre uma zona de brechação
onde a rocha encontra-se fragmentada e cominuída, sendo composta por um agregado
de fragmentos angulosos de granito deformado, fragmentos de microclinio, quartzo e plagioclásio ou de agregados quartzo- feldspáticos. A matriz é afanítica, vermelho escura, de
composição hematitica (cimento ferruginoso).
Os fragmentos variam desde 0,1mm até
5mm.

um biotita monzogranito, porfirítico, com discreta foliação tectônica, localizado no leito do
córrego Praia Alta onde o valor obtido para o
intercepto superior foi de 1423 ±11 Ma (Ruiz,
2005). Outra amostra (NM 318) do mesmo
maciço situada às margens da estrada de acesso a Fazenda Rio Vermelho foi datada
pelo método U-Pb em zircão por LAM-MCICP-MS e forneceu a idade de 1432 ±13 Ma
(fig.10). Essa idade é interpretada como a
época da cristalização do maciço Pedra Alta.
Correlaciona-se este maciço com aqueles da Suíte Intrusiva Pindaituba (Granito Sapé, Pedra Branca, Santa Clara).
data-point error ellipses
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III. 2.2.4- Litoquímica e Petrogênese
As rochas da referida unidade não foram
tratadas quimicamente por apresentarem estágio avançado de sericitização e epidotização (hidrotermalismo). Algumas porções mais
preservadas possuem abundância de fenocristais centimétricos de K-feldspato, sendo
que as mesmas foram rejeitadas para análise
geoquímica. Entretanto, os dados da literatura
(Ruiz, 2005) sugerem para essas rochas uma
natureza peraluminosa a metaluminosa, de
composição cálcio-alcalina de médio a alto K,
cristalizados em estágios pré a sin colisional,
estendendo-se até tarde orogênico e com características gerais sugestivas de geração em
ambiente de arco magmático.
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Figura 10- Diagrama concórdia do Granito Praia Alta
(NM-318)

III. 2.3 – Granito Rio Piolho
III. 2.3.1. Comentários Gerais
Da mesma forma que o Granito Praia Alta, estes stocks estavam agrupados no Complexo Xingu como granitos anatéticos (Santos
et al., 1979). Rizzotto et al., (2002) reuniu-os
indiscriminadamente na Suíte Metamórfica
Colorado. Neste trabalho, em função da escala de trabalho, foi possível individualizá-los e
denominá-los como Granito Rio Piolho.

III. 2.2.5- Características Geofísicas
O maciço Praia Alta exibe elevados valores radiométricos. Nas imagens gamaespectrométricas pode-se estimar os contornos do
maciço, principalmente no canal de potássio,
tório e contagem total. Destacam-se também
na imagem de distribuição ternária K-Th-U.
Apresentam um padrão aeromagnetométrico
de baixa intensidade, sem maior destaque.

III. 2.3.2 – Distribuição Geográfica e Relações de Contato
Os corpos graníticos apresentam-se alongados segundo a direção NNE, encaixados
nos xistos e paragnaisses do Complexo Rio

III. 2.2.6- Dados Geocronológicos e
Correlações Os dados geocronológicos existentes da referida unidade são derivados de
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Galera. O corpo maior possui dimensões aproximadas de 15x5km e distribui-se na porção superior da microbacia do rio Piolho. Os
melhores afloramentos estão expostos ao
longo da estrada que liga a fazenda Noroagro
à fazenda Maringá. Os maciços, por vezes,
apresentam xenólitos alongados e angulosos
da encaixante. Encontram-se parcialmente
encobertos pelos arenitos da Formação Rio
Ávila.

euédrico a subédrico, 2 a 4 mm, zonado, pouco fraturado, com argilização superficial acentuada, principalmente nos núcleos dos grãos,
Alterado localmente para cristais granulares
de epidoto e sericita e para agregados muito
finos de clorita. O quartzo é globular, subédrico, ocorre em agregados, varia de 2 a 4 mm,
sem inclusões, fragmentação incipiente com
rara formação de subgrãos com limites curvilíneos e interlobados, recristalização para arranjos granoblásticos finos muito localizada,
extinção ondulante. A biotita ocorre em palhetas subédricas, 0,5 a 1 mm, intersticial, com
inclusões de apatita e zircão, muito alterada
para clorita ao longo das clivagens. Zircão e
apatita são os minerais acessórios.

III. 2.3.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação
As rochas graníticas ocorrem em forma
de boulders e matacões subarredondados a
alongados, apresentando variação na taxa
deformacional, ora mostrando incipiente foliação, ora isotrópicos e/ou com foliação milonítica superimposta. Predominam sienogranitos
leucocráticos de granulação média, porfiríticos
e raramente equigranulares, apresentando,
localmente, fenocristais quadráticos de feldspato potássico. Presença de enclaves é comum nas rochas da referida unidade, onde os
mesmos são angulosos a subarredondados e
constituídos de rochas paraderivadas (gnaisses finos, quartzitos e calcissilicáticas). Petrograficamente, variam na composição de sienogranitos a monzogranitos. Aqueles de estrutura maciça possuem textura equigranular
hipidiomórfica média (2 a 4 mm) contendo
microclínio, plagioclásio, quartzo e biotita. Alteração hidrotermal foi observada em algumas
seções delgadas. O K-feldspato ocorre como
cristais de ortoclásio e microclínio, prismático
pouco alongado a equidimensional, subédrico,
1 a 3 mm, deformado e com raros subgrãos
com limites interlobados, de modo muito localizado alterado para sericita. O plagioclásio é
prismático equidimensional a pouco alongado,

III. 2.3.4- Características Geofísicas
Os granitos Rio Piolho exibem, no geral,
elevados valores radiométricos, principalmente no canal de potássio, tório e contagem total. Destacam-se também na imagem de distribuição ternária K-Th-U. O padrão aeromagnetométrico é de baixa intensidade ou nenhuma, portanto sem anomalia.
III. 2.3.5- Dados Geocronológicos e Correlações
Os dados geocronológicos aqui apresentados são inéditos para a referida unidade
litoestratigráfica. A amostra (NM 177) de um
sienogranito leucocrático inequigranular forneceu zircões que foram analisados por MEV
e LAM-MC-ICP-MS, nos quais resultaram a
idade U-Pb de 1439 ±23 Ma (fig.11). Essa
idade é interpretada como a época da cristalização do maciço rio Piolho.
Correlaciona-se este maciço com aqueles da Suíte Intrusiva Pindaituba (Granito Sapé, Pedra Branca, Santa Clara).
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Figura 11- Diagrama concórdia do Granito Rio Piolho (NM-177)

repetitividade das unidades estratigráficas.
Assim sendo, é denominado unicamente de
Complexo Colorado quando não foi possível
individualizar as unidades predominantes nesta escala de trabalho. E, de outra forma,
quando possível, o mesmo foi subdividido em
Unidade Metapelítica, Unidade Metapsamítica, Unidade Ferro-Manganesífera, Unidade
Calcissilicática e Unidade Para-anfibolito.
Conjuntamente, as rochas dessas unidades
constituem o embasamento regional de alto
grau metamórfico.

III.2.4- Complexo Colorado
III. 2.4.1-Comentários Gerais
Em trabalhos anteriores, as rochas polideformadas do embasamento da região sudeste de Rondônia eram enquadradas no
Complexo Xingu (Santos et al., 1979) ou no
Complexo Basal (Pinto Filho et al., 1977). Durante a execução do Mapa Geológico de
Rondônia, Scandolara et al., (1998), em função da semelhança dos litótipos e da estruturação regional, inseriram aquelas rochas do
embasamento na Seqüência MetavulcanoSedimentar Nova Brasilândia. Posteriormente,
Rizzotto et al., (2002), em trabalhos de reavaliação da geologia regional, fundamentados em trabalhos de campo e geocronológicos, reposicionaram a unidade acima citada,
passando a denominá-la de Suíte Metamórfica Colorado.
Neste trabalho, propõe-se a denominação de Complexo Colorado, subdividindo-o
em unidades conforme a predominância dos
litótipos, em função do detalhamento do levantamento geológico. Ressalta-se, entretanto, que as unidades são compostas por litótipos predominantes, as quais poderão conter
outras litologias de unidades adjacentes, tendo em vista a forte imbricação tectônica e a

III. 2.4.2 - Distribuição Geográfica e Relações de Contato
O Complexo Colorado distribui-se amplamente nos domínios da Folha Pimenteiras,
ocorrendo numa faixa alongada de direção
NNW-SSE, com largura de aproximadamente
30 km na porção sudeste e de 15 km na porção centro-noroeste da folha e extensão de
130 km. Salienta-se que essa unidade não se
distribui de forma homogênea, estando intercalada com rochas de outras unidades litoestratigráficas.
Os contatos entre essa unidade com àquelas adjacentes são, via de regra, abruptos
e resultantes da forte imbricação tectônica a
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que foram submetidas. Em algumas áreas, os
contatos mostram-se balizados por falhas
contracionais, de difícil visualização no terreno, haja vista a espessa cobertura intempérica residual que se faz presente. Em outros
afloramentos, observa-se uma passagem

gradativa entre as porções metapelíticas e
metapsamíticas da unidade. Os contatos são
difusos entre os anfibolitos e as restritas camadas de metamargas, enquanto que os granitos são intrusivos nas mesmas (fig. 12).

Figura 12- Seção geológica esquemática mostrando as relações de contato do Complexo Colorado (Rodovia que
liga Colorado d’Oeste com Corumbiara).

III. 2.4.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação
A porção indivisa do complexo é constituída por rochas supracrustais clastoquímicas compostas por plagioclásio-biotitaquartzo paragnaisses bandados e parcialmente migmatitizados, granada-sillimanita paragnaisses migmatíticos, xistos heterogêneos,
biotita gnaisses semipelíticos, formações ferríferas bandadas, gnaisses calcissilicáticos,
metamargas, raros talco-xistos, além de xistos
grafitosos e anfibolitos subordinados.

Essa variedade de litótipos de natureza
diversificada é dominada por rochas psamopelíticas intercaladas com rochas de precipitação química do tipo metamargas, gnaisses
calcissilicáticos e metachert manganoferríferos, além de anfibolitos ortoderivados.
Em alguns afloramentos é possível visualizar
a repetição alternada de camadas centimétricas a métricas de xistos e paragnaisses, os
quais caracterizam uma seqüência de ritmitos
e/ou turbiditos. Em grande parte da área é
característica dessa associação de litótipos
apresentar lentes e bolsões métricos a centi40

métricos de leucossoma granítico, em geral,
de granulação grossa, composto de feldspato
potássico, quartzo e muscovita, ocorrendo
paralelamente à foliação/bandamento metamórfico regional. Não menos comum, dobras
ptigmáticas materializadas dominantemente
por quartzo e raro feldspato, gerados por segregação metamórfica, ocorrem de forma penetrativa nas rochas metapsamo-pelíticas do
referido complexo.

A classificação petrográfica das rochas
metapelíticas incluem sillimanita-granadabiotita xisto, muscovita-biotita xisto, andaluzita-biotita-quartzo xisto e, mais raramente, grafita xisto.

-Unidade Metapelítica
É definida por lentes de forma alongada,
sigmoidal, apresentando dimensões variadas
que vão desde alguns metros até 25 km de
extensão (megalentes). A área-tipo está situada entre as linhas 03 e 04, limitada a oeste
pelo igarapé Tabocas e a leste pelo rio Colorado. Contudo, podem ocorrer lentes isoladas
de paragnaisses associadas à unidade metapelítica.
Os litótipos afloram, geralmente, em
morrotes alongados que se destacam no relevo topograficamente arrasado definido pelo
Complexo Colorado. São constituídos por xistos pelíticos marrom-avermelhados dominados por muscovita-biotita-quartzo xisto, granada-sillimanita-biotita
xisto,
sillimanitaestaurolita-biotita-quartzo xisto e subordinadamente grafita xisto (fig. 13). Associados aos
xistos é marcante a presença de veios métricos (mais raramente quilométricos) de quartzo
leitoso com esporádicas placas centimétricas
de muscovita, os quais chegam a constituir
pequenas cristas alinhadas segundo a foliação regional.
Não menos raro, ocorrem bolsões e lentes de mobilizados graníticos (neossomas)
intercalados à xistosidade sigmoidal das rochas metapelíticas. Alguns minerais aluminosos dos xistos como a granada e, menos comumente estaurolita, ocorrem como porfiroblastos milimétricos a centimétricos facilmente
identificáveis quando os xistos estão parcialmente intemperizados. Os porfiroblástos de
granada estão associados, provavelmente, ao
metamorfismo de contato promovido pelos
granitos intrusivos da Suíte Intrusiva Alto Escondido.

Figura 13- Xisto do Complexo Colorado exibindo foliação vertical dobrada e mobilizados quartzofeldspáticos. Rodovia RO-370, 12 km a norte de Cabixi.

São de granulação média a fina e possuem
quantidades variáveis de mica e quartzo, ora
predominando um ou outro, em função das
camadas originais do protólito. Via de regra,
apresentam uma fina e regular foliação (Sn)
materializada pelo arranjo plano-paralelo dos
cristais de biotita, muscovita e sillimanita. Por
vezes, uma clivagem de crenulação (Sn+1) é
formada em decorrência do dobramento da
foliação pretérita, preferencialmente ao longo
do plano axial das microdobras (fig. 14). As
microestruturas desenvolvidas nos xistos
permitem caracterizar duas fases de deformação em temperaturas metamórficas muito
próximas, conforme está sugerido nas descrições petrográficas que se seguem.
Os xistos apresentam microestrutura xistosa e clivagem de crenulação caracterizadas
pelo dobramento da xistosidade gerando dobras isoclinais e intrafoliais com e sem raiz. A
xistosidade esta marcada pela orientação de
níveis contínuos de muscovita e biotita. A
granulometria é fina (0,5 a 2,0 mm) com acamadamento primário (plano-paralelo) parcialmente preservado, definido através da intercalação de níveis contínuos, estreitos e regulares, com espessura entre 0,1 a 0,5 mm, ri41

cos em filossilicatos, que definem a textura
lepidoblástica e, níveis ricos em quartzo, de
textura granoblástica equigranular poligonal
média a grossa (0,05 a 0,1 mm). O acamadamento é paralelo à foliação principal. Porfiroblastos “fantasmas” de granada? são comumente envolvidos pela foliação principal
indicando geração sin-tectônica. Entretanto,
em áreas próximas aos granitos intrusivos é
comum o desenvolvimento de porfiroblastos
centimétricos de granada e mais raramente
de andaluzita que crescem discordantemente
por sobre a foliação metamórfica, indicando
uma origem por metamorfismo de contato.
A muscovita (60-65%) ocorre em palhetas subidioblásticas de 0,1 a 0,3 mm, em níveis homogêneos e contínuos e em contato
reto com a biotita, denotando equilíbrio metamórfico entre ambas. A biotita apresenta-se
em cristais tabulares transformados ao longo
dos planos de clivagens e nas bordas para
óxido de ferro e diminutos agregados de opacos. Formam a superfície Sn juntamente com
a muscovita. Teor variável entre 10-15%. Os
cristais de quartzo (teor modal de 20-30%)
formam agregados poligonais a localmente
pouco alongados, limites retos, subidioblástico, granulometria de 0,1 a 0,3 mm, sem inclusões, extinção ondulante fraca.

Por vezes, os agregados de quartzo
formam microbolsões estriccionados que se
comportam como resistatos à deformação.
Cristais de granada e sillimanita são melhor
observados em amostra de mão, pois na lâmina delgada são facilmente arrancados devido ao alto grau de alteração intempérica das
amostras. Desta forma, ocorrem raros cristais
bastante oxidados de granada, geralmente
apenas “fantasmas” envoltos por lamelas de
biotita. Os teores destes minerais não superam a 1%. Os minerais opacos apresentam
forma poligonal, na maioria das vezes são
intersticiais, subidioblásticos, de tamanho de
0,1 a 0,3 mm, que ocorrem associados aos
níveis ricos em quartzo. Raros cristais de turmalina de tamanho menor que 0,3 mm ocorrem de forma dispersa pela rocha. Em algumas zonas miloníticas (porção leste da área),
os xistos exibem cinemática sinistral dada
pelos agregados de quartzo sigmoidais (fig.
15).

Figura 15- Agregados de quartzo rotacionados envoltos
por palhetas de mica indicando cinemática sinistral.
Abrev: mu-muscovita; qzo-quartzo. (luz polarizada,
aumento 4x)

Os grafita xistos mostram estágio avançado de alteração não permitindo o seu estudo petrográfico. Em amostra de mão, os
mesmos exibem uma incipiente clivagem de
crenulação e dobras intrafoliais.
No geral, os xistos apresentam como
protólitos, pelitos ferro-aluminosos alternados
com camadas de arenitos impuros. Essa repetição de níveis de pelitos-psamitos em for-

Figura 14 - Aspecto textural dos xistos exibindo crenulações e foliação de plano axial. Abrev: mu-muscovita;
bt-biotita; qzo-quartzo. (Luz natural, aumento de 4x)
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ma rítmica sugere uma seqüência deposicional do tipo turbidítica. O estudo detalhado da
paragênese metamórfica é prejudicado tendo
em vista o avançado estágio de alteração dos
xistos. Entretanto, a paragênese mineralógica
(Sn) preservada nos mesmos com biotita +
muscovita + quartzo ± granada ± sillimanita é
indicativo de metamorfismo com temperaturas
compatíveis com a fácies anfibolito médio a
superior.

covita. Por vezes, chegam a constituir pequenos corpos de granitos anatéticos, os quais
não foram considerados como unidade estratigráfica por não serem mapeáveis na escala
1:250.000. Os protólitos dos gnaisses podem
ser considerados como metarenitos (metapsamitos) impuros, de provável fonte proximal.

-Unidade Metapsamítica
Ocorre, geralmente, em lentes alongadas de forma sigmoidal intercaladas com os
xistos e, mais raramente, com os anfibolitos e
gnaisses calcissilicáticos. Variam tanto na
espessura como na extensão, desde lentes
centimétricas até decamétricas. A seção-tipo
situa-se ao longo da RO-370, no entroncamento com a linha 08, região serrana próxima
de Cabixi. Uma característica megascópica
importante é a intercalação repetitiva de camadas metapsamíticas (arenosas) com camadas metapelíticas (argilosas) sugerindo
protólitos turbidíticos (fig 16). Ademais, associam-se metamargas, anfibolitos e esporádicos gnaisses calcissilicáticos. Em zonas de
mais baixo strain é freqüente a presença de
dobramento isoclinal a apertado no bandamento dos paragnaisses, porém com a estrutura primária (S0) parcialmente preservada.
Os litótipos predominantes são representados por gnaisses bandados com estruturas
migmatíticas bem desenvolvidas indicativas
de metamorfismo hidratado de alto grau acompanhado por fusão parcial. O processo de
migmatitização resultou no desenvolvimento
pronunciado de lentes e bolsões de leucossoma (neossoma) granítico (fig. 17) associados ou não a lentes centimétricas (e/ou bolsões) monominerálicos de quartzo leitoso apresentando, via de regra, dobramento intrafolial, boudins de quartzo e dobras ptigmáticas. Essas lentes de neossoma granítico são
bastante disseminadas, em geral concordantes com o bandamento/foliação dos gnaisses,
por vezes dobradas e são constituídas por
pegmatóides e/ou granitos equigranulares a
base de feldspato potássico, quartzo e mus-

Figura 16-Paragnaisse do Complexo Colorado exibindo
bandamento paralelo originado a partir de protólito
turbidítico. Camadas arenosas (cinza claro) e argilosas
(cinza escuro), além de mobilizados quartzofeldspáticos oblíquos ao bandamento. Vista em planta.
Cabeceira do afluente da margem direita do rio Piolho.

Figura 17- Paragnaisse bandado contendo lentes de
pegmatóides. Linha 04, ponte sobre o igarapé Taboca.

Os dados petrográficos sugerem que os
paragnaisses exibem uma mineralogia característica de recristalização metamórfica de
médio a alto grau, contendo sillimanita e por
vezes cordierita, onde nos afloramentos mostram-se associados a mobilizados quartzofeldspáticos (leucossoma), tendo como provável protólito arenitos feldspáticos imaturos(grauvacas), e localizadamente, pode conter lentes com contribuição carbonática (margas).
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Os paragnaisses exibem estrutura bandada, com níveis contínuos e regulares de
composição quartzo-feldspática, com espessuras entre 1,0 e 1,5 mm e níveis máficos ricos em biotita, com espessuras entre 1,0 e
3,0 mm (fig. 18). Os níveis félsicos possuem
textura granoblástica inequigranular interlobada média (0,2 a 0,5 mm) compostos por
quartzo, plagioclásio, microclínio, ± biotita, ±
silimanita. Os níveis máficos possuem textura
lepidoblástica e nematoblástica média definidas, respectivamente, pela orientação da biotita, sillimanita ± granada (fig. 18). Apresenta
dobras isoclinais e intrafoliais com raiz marcada pelo dobramento dos agregados de biotita e sillimanita, indicando que a foliação principal é a Sn+1. Acamadamento primário (planoparalelo) parcialmente preservado, materializado pela variação de tamanho de grão dos
níveis quartzo-feldspáticos pode ser visualizado em algumas seções. O metamorfismo é
regional orogênico, de fácies anfibolito superior.

ondulante e alteração localizada para sericita
fina. Cristais de microclínio possuem tamanho de 0,3 a 0,6 mm, forma prismática equidimensional a poligonal, subidioblástico, mostrando-se pouco alterado com formação de
sericita sobre cristais e ao longo de fraturas. A
biotita é prismática, subidioblástica, tamanho
dos cristais lamelares entre 0,3 a 0,6 mm,
contendo inclusões de zircão e opacos, associadas geralmente com sillimanita. Mostra-se
alterada parcialmente nos bordos para sericita
e filmes finos de opacos. A sillimanita ocorre
em agregados de cristais aciculares subidioblásticos de 0,2 a 0,5 mm, associada com os
agregados de biotita, que definem a textura
lepidoblástica (fig. 19).
Os cristais de cordierita apresentam tamanho de 6 a 8 mm, de forma porfiroblástica
prismática e pouco alongados, subidioblásticos, por vezes poiquiloblásticos, com inclusões de sillimanita, biotita e quartzo. A muscovita é rara e marca a superfície Sn+2. Apresenta-se com hábito subidioblástico e na forma de lamelas com 0,1 a 0,2 mm, e derivadas
em parte da alteração parcial da biotita. Os
teores modais nunca ultrapassam a 2%. Os
minerais opacos são de origem secundária,
tamanho de 0,2 a 0,4 mm, exibem forma quadrática, intersticial, subidioblásticos. Os cristais de zircão são normalmente euédricos,
prismáticos equidimensionais a alongados,
com 0,1 a 0,3 mm, zonados, pouco fraturados
e inclusos em biotita e quartzo.

Figura 18 - Fotomicrografia do paragnaisse exibindo
bandamento metamórfico sobreposto a um acamadamento primário. Abreviaturas: pg-plagioclásio; bt-biotita;
qzo-quartzo.(Luz polarizada, aumento de 4x).

O quartzo ocorre como agregados de
cristais poligonais de 0,1 a 0,3 mm e também
como cristais alongados a poligonais de 0,3 a
0,8 mm, apresentando limites retos a interlobados, subidioblásticos e extinção normal. O
plagioclásio é do tipo albita, apresenta forma
eqüidimensional a poligonal, subidioblástico,
tamanho de 0,2 a 0,6 mm, arranjos mirmequíticos comuns nas bordas dos cristais, extinção

Figura 19 - Fotomicrografia exibindo a textura dos paragnaisses e a distribuição modal da mineralogia. Abrev: pg- plagioclásio; sil-sillimanita; bt-biotita; cdrcordierita; qzo-quartzo (luz polarizada, aumento de 4x).
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Portanto, a rocha é classificada como
cordierita-microclínio-plagioclásio-sillimanitabiotita-quartzo paragnaisse. A paragênese
metamórfica com cordierita + sillimanita + biotita + K-feldspato é diagnóstica de temperatu-

ras entre 650 a 750°C, ou seja, na transição
do fácies anfibolito superior para granulito
(zona da segunda isógrada da sillimanita) e
pressões entre 3 a 5 Kbar (pressão média)
(fig. 20).

Figura 20 - Quadro ilustrativo das parageneses metamórficas e a relação com o regime de deformação.

-Unidade Ferro-Manganesífera
Os litótipos dessa unidade ocorrem de
forma irregular e descontínua, constituindo
cristas alinhadas segundo a foliação metamórfica regional. As cristas mais expressivas
atingem de 4 a 6 km de extensão por 300 a
400 metros de largura. Cristas de menores
proporções ocorrem como “ilhas” nas regiões
peneplanizadas dominadas pelos sedimentos
da Formação Guaporé. Boa parte das cristas
mostra-se dobrada e rompida e varia ampla-

mente na espessura dos corpos em superfície. Camadas estreitas e alternadas de sílica
e magnetita/hematita, geralmente com 1 a 2
cm de espessura, exibem forte dobramento
(fig. 21). Camadas mais espessas (10 a 20
cm) são menos comuns. As lentes mais estreitas e irregulares encontram-se em íntima
associação com os anfibolitos e, secundariamente, com os xistos e paragnaisses. Os afloramentos mais característicos distribuem-se
entre as linhas 02 e 04, a leste da RO-370.
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de 60 a 80% de quartzo (ou chert), 20 a 30%
de opacos na forma de magnetita e/ou hematita. Alguns termos apresentam além de
quartzo e minerais opacos, teores variáveis
de grunerita, hedembergita e almandina. As
rochas ferríferas apresentam estrutura bandada, definida por níveis contínuos, irregulares e de espessura milimétrica, caracterizados
pela intercalação de níveis de 2 a 3 mm ricos
em quartzo e minerais opacos (magnetita e/ou
hematita) e níveis máficos contínuos a base
de minerais opacos com teores variados de
grunerita e hedembergita com espessuras
entre 2 a 7 mm. A variação composicional
sugere um acamadamento primário preservado. A principal textura é granoblástica inequigranular poligonal a interlobada média (0,2 a
0,5 mm) (fig. 22).

Figura 21- Magnetita quartzito da Unidade FerroManganesífera com dobras apertadas materializadas
nas camadas de quartzo. Linha 04 –Leste, km 8,5.

Em termos de composição, predominam
os magnetita-metachert, hematita-quartzito,
quartzito ferruginoso e secundariamente, metachert manganesífero. Certamente, tratam-se
de sedimentos químicos depositados em fundo oceânico. Na sua maioria, os corpos apresentam um nítido bandamento composicional
representado por bandas félsicas centimétricas compostas de quartzo recristalizado mostrando textura sacaróide e bandas máficas
milimétricas a centimétricas compostas por
magnetita e/ou hematita. Esse bandamento
original (S0) é transposto por uma foliação
(Sn) associada a dobras apertadas e sem raiz. Com certa freqüência, desenvolvem-se
carapaças lateríticas por sobre esses corpos,
com coloração avermelhada ou cinza escura
quando o protólito é o hematita quartzito e
metachert manganesífero, respectivamente.
Não raro é a presença de sulfetos (calcopirita)
de forma disseminada ou concentrados em
zonas de fraturas.
A petrografia das formações ferríferas
bandadas indica uma composição que varia

Figura 22- Bandas de quartzo alternadas com bandas
de magnetita. Abrev: mg-magnetita; qzo-quartzo (luz
natural, aumento de 4x).

O quartzo (55-60%) apresenta forma poligonal a pouco alongada, subidioblástico, tamanho de 0,2 a 0,8 mm, sem inclusões. Ocorre em bandas contínuas com 0,1mm a 0,3
mm de espessura ou entre 0,5 a 1,5 mm associado ou não com minerais opacos, anfibólio e hedembergita. A grunerita (10-15%) com
0,2 a 0,8 mm, intersticial e também desenvolvida ao longo dos bordos de cristais de hedembergita em íntima associação. Os cristais
de hedembergita (7-10%) ocorrem como porfiroblastos de 0,5 a 1,8 mm, prismáticos e pouco alongados. Mostram associação com anfibólio nos bordas dos cristais. A granada (almandina?) (3-4%) ocorre como porfiroblastos
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subidioblásticos de formas globulares a poligonais de 1 a 2 mm e também como cristais
alongados de até 7 mm, poiquiloblástica com
trilhas de inclusões de opacos, quartzo e anfibólio. Também formam bandas quase contínuas e podem ocorrer como cristais poligonais de 0,1 a 0,2 mm, disseminados na rocha.
Os opacos (magnetita e/ou hematita) (1015%) ocorrem em bandas contínuas, formando agregados e também disseminados, de
forma poligonal, subidioblásticos a idioblásticos, com tamanhos entre 0,1 a 1,0 mm.
A paragênese metamórfica com grunerita + hedembergita + quartzo + granada é
indicativa de temperaturas compatíveis com a
fácies anfibolito médio, média pressão e zona
da estaurolita.

Ocorre como camadas estreitas e alongadas que acompanham, quase sempre, os
gnaisses calcissilicáticos. Apresentam coloração escura, granulação fina, bandados, ricos
em vênulas de quartzo paralelas aos níveis
centimétricos de anfibólio (fig. 23). Em escala
de afloramento, observa-se uma repetição
centimétrica a métrica de para-anfibolitos,
gnaisses calcissilicáticos e/ou metamargas.
As rochas da unidade são pobremente expostas, na maioria das vezes, encobertas por um
manto de intemperismo de coloração marromavermelhada que alternam-se com um saprólito amarelo-alaranjado derivado dos gnaisses
calcissilicáticos. As lentes de para-anfibolito
atingem algumas dezenas de metros e tem
como protólitos, provavelmente, as margas
ricas em anfibólio.

-Unidade Calcissilicática
São lentes descontínuas que ocorrem intercaladas, geralmente, com os paraanfibolitos do Complexo Colorado e, mais raramente, com anfibolitos do Complexo Trincheira. Distribuem-se somente no extremo
noroeste da folha Pimenteiras e são representados por gnaisses calcissilicáticos a base de
diopsídio, plagioclásio, quartzo e rara granada, de coloração esverdeada e com fina capa
de cor alaranjada quando intemperizados.
Associam-se a estes metamargas de granulação fina, de coloração cinza claro, quase
sempre transformadas em material arenoargiloso resultante do forte intemperismo superimposto. Em lâmina delgada, os gnaisses
apresentam estrutura bandada marcada por
um bandamento relativamente regular e descontínuo alternando níveis milimétricos de 1 a
2 mm ricos em hornblenda e diopsídio e níveis félsicos ricos em plagioclásio com pouco
quartzo. Textura nematoblástica média (0,6 a
1,0 mm) definida pela orientação de hornblenda e clinopiroxênio. Subordinadamente,
mostra textura granoblástica poligonal inequigranular média (0,2 a 0,3 mm) com plagioclásio, hornblenda e quartzo. Metamorfismo regional orogênico, de fácies anfibolito médio.

Figura 23- Para-anfibolito bandado do Complexo Colorado. Veios de quartzo boudinados e rompidos. Rodovia RO-487, 17 km a norte de Cerejeiras.

Em lâmina delgada, os para-anfibolitos
exibem textura granonematoblástica de grão
médio a fino (tamanho do grão inferior a
2,0mm), constituída essencialmente de agulhas de anfibólio e quartzo, além de plagioclásio em arranjo granoblástico fino. Os minerais
formam um leve bandamento, definido pela
concentração de máficos e félsicos em níveis,
descontínuos, de espessura milimétrica, concordantes com a orientação dos minerais, definindo uma foliação milonítica. Subordinadamente ocorrem palhetas de biotita, parcial-

-Unidade Para-anfibolito
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mente cloritizadas, arranjadas obliquamente a
foliação. Ocorrem acessórios como: allanita,
epidoto, zircão, titanita e apatita.
O anfibólio acicular mantém contatos retos com os demais minerais. O quartzo e o
plagioclásio estão finamente recristalizados
em arranjo granoblástico isogranular e poligonal, com contatos retos a serrilhados, onde o
plagioclásio distingue-se do quartzo pela presença de maclas polissintéticas e leve aspecto turvo devido à argilização. O epidoto ocorre
como domínios nos níveis onde concentramse quartzo e plagioclásio e, subordinadamente, como coroa de reação ao redor da allanita.
Os acessórios como zircão, titanita e apatita
ocorrem de forma globular. O grau metamórfico é anfibolito e o conjunto textural, como o
forte estiramento e orientação do anfibólio, as
microbandas de quartzo (indicativas de transferência de massa por difusão) indicam metamorfismo dinâmico na formação da rocha.

o emprego de diagramas triangulares permite
relacionar a composição modal de arenitos
pobres em matriz com a fonte de sedimentação.
A composição química mostrada na tabela 1 confirma as indicações petrográficas
sobre a natureza epiclástica dos paragnaisses
e xistos, como conteúdo de SiO2 que varia
entre 51,68 a 70,49%, Al2O3 entre 12,17 a
19,48% e Na2O entre 0,01 a 4,38%.
Winchester & Max (1989), chamam a atenção para a utilização de um pequeno número de elementos maiores, o que pode levar
a interpretações errôneas sobre o ambiente
tectônico, quando os sedimentos são imaturos
e derivados, em parte, de rochas antigas. Por
conseguinte, estes autores sugerem a utilização de elementos-traço, expresso através de
diagramas multielementais, salientando que
estes têm a vantagem de cobrir um largo intervalo de elementos e muitos dos quais são
particularmente de baixa mobilidade durante o
metamorfismo. Nesse sentido, os paragnaisses e xistos quando normalizados pelos folhelhos continentais pós arqueanos (PACS; Taylor & McLennan, 1985), mostram similaridades com os folhelhos de margem passiva (fig.
24). As anomalias negativas de Ti e Ni comprovam a natureza sedimentar dos paragnaisses e xistos. Também, mostram um empobrecimento dos elementos ferromagnesianos (Sc,
V, Cr).

III. 2.4.4- Litoquímica e Petrogênese
As análises químicas dos elementos
maiores, elementos traço e Terras Raras foram realizadas no Acme Analítica Laboratórios Ltda, onde os primeiros foram analisados
por fusão em ICP-ES e os dois últimos por
fusão em ICP-MS. As rochas das unidades
calcissilicática e para-anfibolito por estarem
muito intemperizadas não foram tratadas quimicamente.
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Paragnaisses e xistos
Os dados litoquímicos dos paragnaisses
e xistos serão tratados em conjunto, por possuírem origem em comum e apresentarem
parâmetros químicos muito semelhantes. Os
paragnaisses apresentam derivação de arenitos impuros, por vezes carbonáticos, intercalados com material pelítico. As composições
químicas e mineralógicas de sedimentos clásticos, especialmente de arenitos (lato sensu),
são indicativas de ambiente tectônico e área
de proveniência. As composições modais dos
componentes detríticos e as distribuições de
elementos maiores e traços auxiliam na definição de ambientes tectônicos de sedimentos
clásticos antigos (Condie,1989). Desta forma,
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Figura 24- Diagrama multielementar dos xistos e paragnaisses do Complexo Colorado normalizado ao
PAAS (folhelhos pós-Arqueanos) de Nance & Taylor,
(1976). Legenda: círculo=xistos; losango= paragnaisses.
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discriminação tectônica por meio de análises
geoquímicas de seqüências turbidíticas paleozóicas do leste da Austrália, utilizando-se
para isso os elementos-traço considerados
imóveis como La, Ce, Nd, Th, Zr, Nb, Y, Sc e
Co. Sendo assim, nos diagramas triangulares
as amostras mostram um espalhamento em
quase todos os campos delimitados por Bhatia & Crook (1986). Entretando, os paragnaisses apresentam uma distribuição, predominantemente, no campo de arco de ilha oceânico enquanto que os xistos tendem a ocupar
o campo destinado aos arenitos de arco de
ilha continental (fig. 25).

Os elementos La, Ce, Nd, Th, Y, Zr, Ti, Hf, Nb
e Sc são particularmente mais adequados na
determinação da proveniência e compartimentação tectônica por causa da sua relativa baixa mobilidade durante os processos sedimentares e de seus baixos tempos de residência
na água do mar (Holland, 1978). Esses elementos são transportados quantitativamente
durante a geração de rochas sedimentares
clásticas por processos de alteração e transporte e assim refletirão a assinatura da fonte
(McLennan et al., 1983). Nesse sentido, Bhatia & Crook (1986) construiram diagramas de

Figura 25- Diagramas triangulares discriminantes de ambientes tectônicos (Bhatia & Crook,1986). A- arco de ilha
oceânica; B-arco de ilha continental; C-margem continental ativa; D-margem passiva. Símbolos como na figura 19.
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0,9

3,4

0,3

0,4

0,2

1,1

0,2

0,1

0,5

0,4

0,4

0,5

0,2

251,6 1044,8

572,8

625,6

642,3

224,9

514,3

473,9

462,6

523,1

399,5

Co

45,5

6,1

19,9

5,8

30,6

14,5

24,7

13,8

17,6

22,7

7,9

Cs

5,2

4,4

2,8

2,8

4,1

1,1

4,6

3,8

1,5

2,5

1,6

Ga

23,5

25,4

14,3

16,4

21,8

20,8

17,4

22,6

16,7

22,5

20

Hf

6,2

13,5

14,7

4

4,5

3,1

12,9

7,8

5,1

12,8

9,9

Nb

16,9

18,9

17,4

9,2

6,1

2,8

16,7

8,3

7,4

12,3

4,6

Rb

64,4

162,9

128,8

74,9

45,9

18,4

72,4

61,3

53,5

107,4

34,8

Sn

16

3

18

2

33

7

39

6

2

19

6

Sr

9,1

192

74,1

198,3

580,3

562,7

315,7

194,7

141,7

139

328,1

Ta

0,8

1,3

1,7

0,7

0,7

0,3

1,8

0,6

0,5

1

0,4

Th

13,5

28,4

22,2

8

3,5

2,1

18,9

7,4

2,9

17,4

5,9

U

7,1

3,2

5,5

3,1

1,7

1,1

4,5

3,7

1,5

3,7

1,4

V

307

105

68

96

202

81

161

105

147

134

28

W

0,8

3,6

3

4,1

1,4

0,4

1,1

8,6

5,7

14,8

0,7

Zr

225,7

406,6

600,3

132

151,4

118,7

464,5

236,8

160,4

442,6

399,6

Y

36

41,2

57,4

31,4

30,7

48,1

53,6

61,3

44,1

37,9

7

Sc

33

18

9

16

19

24

23

18

21

16

3

La

102,7

90,5

63,2

29,3

25,4

18,9

68,9

27

26,1

61,3

30,8

Ce

168,9

170,4

135,8

71,5

58,2

48,4

142,1

64,2

61

127,1

55,6

Pr

27,69

17,05

14,89

8,55

7,5

7,07

17,81

8,16

7,32

15,2

5,81

Nd

99,7

52,5

58,2

34,4

33,4

35,7

72,5

32,8

30,6

62,8

21,7

Sm

16,9

8,9

10,9

7,1

6,9

9,3

14,3

8,6

6,5

11,8

3,5

Eu

3,02

1,67

2,09

1,24

1,65

2,97

2,95

1,47

1,14

1,83

1,06

Gd

10,62

7,17

9,52

6,35

6,23

9,77

11,02

8,12

6,12

8,71

2,17

Tb

1,52

1,29

1,66

0,89

0,95

1,52

1,67

1,57

1,09

1,33

0,31

Dy

7,9

7,18

9,47

5,73

5,46

8,5

9,32

9,32

6,96

6,82

1,31

Ho

1,28

1,53

1,98

1,18

1,15

1,75

1,91

2,05

1,55

1,34

0,23

Er

3,64

4,62

5,98

3,24

3,42

4,72

5,6

5,99

4,41

3,82

0,64

Tm

0,48

0,8

0,96

0,57

0,51

0,67

0,91

1,01

0,75

0,67

0,09

Yb

2,91

5

5,7

3,13

3

3,75

5,36

5,88

4,72

4,02

0,71

Lu

0,48

0,88

0,85

0,44

0,44

0,54

0,81

0,94

0,71

0,62

0,14

ETR

Tabela 1 - Distribuição dos teores dos elementos químicos dos xistos e paragnaisses do Complexo Colorado.

Os elementos traço ferromagnesianos V
e Sc são derivados do componente máfico
dos paragnaisses. Nesse sentido, os mesmos
apresentam altas razões quando comparados
aos xistos.
O espectro de distribuição dos ETR’s
mostra um padrão moderadamente fracionado com forte enriquecimento em ETRL (LaN=
80 a 300 vezes o condrito), ausência de empobrecimento dos ETRP e moderado empobrecimento em európio sugerindo fonte continental (granítica) similar às fontes PAAS e
aos modernos turbiditos de mar profundo de

várias margens continentais ativas (McLennan et al. 1990) (fig. 26). De um modo geral,
assemelham-se ao padrão “calcio-alcalino”
(arco continental e bacia de retro-arco) representativo da sedimentação pós-arqueana derivada da erosão de uma fonte mista vulcanogênica dacítica e de uma fonte granítica subalcalina normal, potássica, não empobrecida, que se constituiria na mais importante e
provável fonte de toda a sedimentação pósarqueana (Taylor & McLennan, 1985).
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O outro conjunto de duas amostras apresenta um fracionamento moderado a alto
dos elementos terras raras (La/Sm= 7,6 a 8,3;
Gd/Lu=10,5 a 26), com enriquecimento em
ETRP e ETRL e fraca anomalia negativa de
európio (fig. 27).
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100

Norm: SUN
100
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Figura 26- Padrão dos elementos terras raras dos xistos e paragnaisses normalizados ao condrito de Sun &
McDonough, (1989)

1

Unidade Ferro-Manganesífera – Hematita
e/ou Magnetita Metachert
Foram analisadas 4 amostras de formação ferrífera bandada, as quais são representadas pela fácies óxido. As rochas metassedimentares da fácies óxido são caracterizadas
pela alternância de níveis hematíticos e/ou
magnetíticos, lateralmente descontínuos, e
níveis de quartzo, às vezes com algum anfibólio e granada. Pela análise dos dados químicos apresentados na tabela 2, pode-se separar dois grupos distintos de rochas: o primeiro
apresenta valores mais elevados de Fe2O3 (
17 a 50%), Al2O3 (0,8 a 5,2%), CaO (1,32 a
1,40%), MnO (1,35%), MgO (1%), Ba (53 a
164 ppm) e Rb (21 ppm), além de baixos valores de SiO2 (45 a 73% ). Apresentam também, teores mais elevados de elementos de
transição como V, Cr, Co e Ni quando comparados com o segundo grupo.
Adicionalmente, os valores mais elevados dos elementos Al, Zr e Rb podem indicar
pequena contribuição de componentes terrígenos na sedimentação do primeiro grupo.
Os elementos terras raras também permitem a distinção em dois grupos onde o primeiro apresenta um padrão ligeiramente côncavo dos ETRP e fracionamento das terras
raras leves (La/Sm= 3,6 a 5,0), além de moderada anomalia negativa de európio (fig. 27).
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F
Figura 27 - Diagrama mostrando o padrão de ETR,
normalizado pelo condrito, dos dois grupos de amostras das formações ferríferas.
Grupo 1
NM- 226

NM- 104

GR- 91

SiO2

44,73

73,08

85,99

86,14

Al2O3

0,79

5,12

0,24

0,25

Fe2O3

50,25

16,69

12,91

13,08

MgO

0,21

0,99

0,01

0,01

CaO

1,4

1,32

0,02

0,03

Na2O

0,02

1,28

0,01

0,01

K2O

0,04

0,78

0,04

0,04

TiO2

0,05

0,29

0,01

0,01

P2O5

0,42

0,1

0,03

0,01

MnO

1,35

0,06

0,01

0,1

Cr2O3

0,033

0,015

0,026

0,021

LOI
Soma
Elementos
(ppm)
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Grupo 2

GR- 57

Amostras

0,6

0,3

0,8

0,4

99,88

100,03

100,05

100,06

Traço

Mo

3,4

1,5

3,9

3,2

Cu

73,6

12,1

27,7

26,5

Pb

2,2

0,9

17,7

12,5

Zn

24

48

8

5

Ni

32,7

10,6

5,4

19,5

As

3,7

3,2

0,7

2,7

Au

1,5

0,5

0,5

1,1

Ba

52,9

163,9

28,4

21,8

Be

2

<1

<1

<1

Co

73,4

6,7

1,4

2,4

Cs

<.1

0,6

<.1

<.1

4,3

6,6

1,7

1,6

Hf

<.5

1,7

<.5

<.5

Nb

2,7

2,6

<.5

2,6

Rb

0,9

20,7

0,6

0,8

Sn

5

1

3

126

Sr

23,8

50

21,3

18,1

Ta

0,2

0,2

<.1

0,9

Th

0,6

1,7

0,3

0,2

U

0,3

0,9

0,2

0,1

V

117

78

32

25

W

0,8

8,3

20,2

2,4

Zr

19,3

56,1

3,4

4,3

Y

47,2

16,4

0,7

0,7

Sc
ETR

1

8

1

1

La

28

8,7

2,5

2,3

Ce

29

20,4

4,2

3,8

Pr

6,04

2,53

0,51

0,41

Nd

29,3

9,2

1,6

1,4

Sm

5,6

2,4

0,3

0,3

Eu

1,36

0,42

<.05

<.05

Gd

6,45

2,48

0,26

0,21

Tb

0,97

0,4

0,04

0,03

Dy

5,92

2,61

0,18

0,08

Ho

1,32

0,59

<.05

<.05

Er

4,16

1,63

0,08

0,06

Tm

0,59

0,29

<.05

<.05

Yb

3,35

1,65

0,11

0,09

Lu

0,46

0,26

<.01

0,02

para-anfibolitos não apresentam nenhuma
expressão magnética.
III. 2.4.6- Dados Geocronológicos e Correlações
Uma amostra de paragnaisse da Unidade Metapsamítica foi analisada por MEV e
LAM-MC-ICP-MS e datada pelo método U-Pb,
resultando idades de 1544 ± 21 Ma, 1340 ±
30 Ma e 1076 ± 73 Ma (fig. 28). A primeira é
derivada de zircões ígneos detríticos, a qual
se refere à fonte principal dos sedimentos e
fornece a idade máxima da sedimentação da
unidade. A segunda é derivada de zircões
metamórficos, onde a idade é interpretada
com a de fusão da seqüência ou do pico metamórfico da Faixa Alto Guaporé e também
pode ser interpretada com a época mínima da
sedimentação. A idade mais nova é derivada
de zircões ígneos de apófises de granito intrusivo nos paragnaisses.
data-point error ellipses are 2s

1600

0.28

NM-189
1500

0.26

206

Tabela 2 - Composição química das formações ferríferas.

Intercepts at 1544±21 Ma
3 zircons

1400

0.24

Pb/238U

Ga

Intercepts at 1340±30 Ma
8 zircons

1300

0.22

1200
0.20

1100
0.18
Intercepts at 1076±73
8 zircons
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III. 2.4.5- Características Geofísicas
Nas imagens gamaespectrométricas, limitadas as radiações gama emitidas da superfície do terreno, a unidade metapelítica
apresenta destaque no canal de potássio, urânio, contagem total e no diagrama de distribuição ternária. Os xistos, no geral, apresentam valores anômalos do canal de potássio
(2,5 a 5,5%) fornecidos, possivelmente, pela
presença de placas de muscovita em veios
pegmatóides leucossomáticos juntamente
com quartzo e feldspato potássico. A unidade
metapsamítica apresenta elevados níveis de
radioatividade evidenciados principalmente no
canal de contagem total e no canal do tório
(10 a 11,7 ppm). As formações ferríferas bandadas apresentam, geralmente, anomalias
magnéticas bipolares levemente alongadas,
enquanto que a unidade calcissilicática e os

0.16

900
0.14
1.4

1.8

2.2

2.6

3.0

3.4

3.8

207

Pb/235U

Figura 28- Diagrama de dados geocronológicos de
zircões do paragnaisse do Complexo Colorado.

Determinações geocronológicas adicionais foram efetuadas pelo método 40Ar-39Ar,
em rochas representativas do Complexo Colorado e Complexo Trincheira, além de granitos
intrusivos deformados. Sendo assim, cristais
de muscovita do sienogranito anatético (GR33) foram datados por 40Ar/39Ar, resultando
em idades plateau de 1312 ± 3 Ma (grão 1) e
1303 ± 2 Ma / 1305 ± 2 Ma (grão 2). O grão 3
apresentou um espectro isotópico heterogêneo, cuja idade integrada é de 1289 ± 2 Ma.
Hornblenda de duas amostras de anfibolitos
do Complexo Colorado, produziram as se52

guintes idades 40Ar/39Ar, respectivamente:
1313 ± 4 Ma; 1313 ± 6 Ma e 1312 ± 3 Ma;
1325 ± 3 Ma; 1326 ± 2 Ma/ 1330 ± 3 Ma. Pelas idades comparáveis entre a muscovita e
os anfibólios, tanto o resfriamento metamórfico como as segregações anatéticas ocorreram em seqüência temporal próxima.
A idade média ponderada é de 1319 ±
10 Ma e é interpretada como a melhor estimativa da época de resfriamento metamórfico
regional da Faixa Alto Guaporé.
O Complexo Colorado pode ser correlacionado com o Complexo Gnáissico Chiquitania, Supergrupo San Ignácio, ambos do oriente Boliviano (Litherland et al., 1986) e com o
Complexo Pontes e Lacerda do sudoeste de
Mato Grosso (Menezes, 1993). Paragnaisses
do Complexo Chiquitania apresentaram zircões com idades de 1764 ± 12, 1510, 1387 ±
9 e 1333 ± 6 Ma (Boger et al., 2005) sugerindo fontes variadas onde a idade mais nova é
interpretada pelos autores acima citados como época da fusão parcial do paragnaisse ou
idade mínima para a deposição do protólito.
Seguindo esse raciocínio, os granitos da Suíte
Intrusiva Igarapé Enganado, os quais são intrusivos no Complexo Colorado, apresentaram idade de cristalização em torno de 1340
Ma. Essa idade corrobora com a interpretação
acima onde é considerada como a idade mínima das rochas paraderivadas do Complexo
Colorado.

nimo e afluentes do rio Verde. No presente
trabalho, adotaremos a denominação acima
proposta salvaguardando os tipos litológicos,
porém, com inclusão de anfibolitos bandados
e propondo um novo posicionamento cronoestratigráfico.
III. 2.5.2. Distribuição Geográfica e Relações de Contato
Essa unidade ocupa, aproximadamente,
a porção centro-norte da folha Pimenteiras,
ocorrendo quase sempre intercalada com os
litótipos do Complexo Colorado. A área-tipo
pode ser visualizada na linha-06, a aproximadamente 3 km a oeste do entroncamento com
a RO-370.
Os contatos são, via de regra, tectônicos
com os litótipos do Complexo Colorado e discordantes em relação aos granitos intrusivos.
Contatos difusos por vezes ocorrem quando
estão associadas aos gnaisses calcissilicáticos e em contato reto ou plano com as cristas
constituídas pelas formações ferríferas.
III. 2.5.3. Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação
A variedade litológica do Complexo Máfico-Ultramáfico Trincheira é expressiva. Entretanto, predominam rochas básicas a localmente ultrabásicas, normalmente miloníticas e
bandadas, raramente isotrópicas, onde se
destacam os anfibolitos verde-claros a negros
(fig. 29), bandados, de granulação fina, estando os mesmos quase sempre intercalados
com gnaisses paraderivados, metamargas,
formações ferríferas, metabasaltos e xistos.
Metagabros, metagabronoritos e metaleucogabros, de textura/estrutura ígnea parcialmente preservada também são comuns. Tremolititos e actinolita xistos são subordinados, além
de raras intercalações de gnaisses calcissilicáticos. Esse conjunto litológico mostra uma
forte transposição tectônica para a vertical e
sugere uma associação petrotectônica de
fundo oceânico.
Os anfibolitos apresentam granulação fina, com bandamento regular e uniforme em
escala centimétrica a milimétrica, por vezes,
cortado por veios e/ou bolsões pegmatóides

III. 2.5- Complexo Máfico-Ultramáfico Trincheira
III. 2.5.1. Comentários Gerais
Os anfibolitos distribuídos no extremo
sudeste de Rondônia foram posicionados como pertencentes ao Complexo Basal, segundo dados do Projeto Sudeste (Pinto Filho et
al., 1977). Durante a execução do Projeto Platina e Associados, Romanini, (2000) definiu
uma
associação
de
rochas
máficoultramáficas constituídas por gabros, tremolititos, hornblenditos, bronzititos, gabronoritos
aflorantes por uma área de 35 km2, metamorfisadas ou não e definiu-as como Complexo
Máfico-Ultramáfico Trincheira, tendo como
área-tipo o curso superior do igarapé homô53

blástica a idioblástica, com inclusões raras de
titanita e minerais opacos. O plagioclásio (2025%) é de forma poligonal a prismático alongado, subidioblástico, 0,2 a 0,6 mm em média
e alteração localizada para sericita fina. O
quartzo é subordinado (2-3%), forma poligonal
com limites interlobados, tamanho de 0,2 a
0,4 mm, límpido, com extinção ondulante fraca. A titanita (1%) é prismática, equigranular a
losangular, subidioblástica, tamanho de 0,1a
0,2 mm, intersticial e inclusa em hornblenda e
diopsídio. Os minerais opacos apresentam
forma quadrática, tamanho de 0,2 a 0,4 mm,
intersticial e associado nas bordas da hornblenda (fig. 30).
A
paragênese
metamórfica
(Hb+Di+Pg±Ti) é representativa do metamorfismo regional orogênico, compatível com a
fácies anfibolito médio e média pressão do
metamorfismo Barrowiano.
Os metabasaltos exibem microestrutura
xistosa marcada pela orientação dimensional
de cristais prismáticos alongados e aciculares
de actinolita. A textura principal é nematoblástica média caracterizada por cristais prismáticos alongados de actinolita. Subordinadamente mostra lentes pouco alongadas dispersas
de modo intersticial com agregados de plagioclásio e quartzo com textura granoblástica
poligonal a interlobada média (0,2 a 0,3 mm).
Por vezes, apresenta a textura blastoporfirítica média definida pela presença de 1 a 2 %
de porfiroclastos reliquiares de plagioclásio
com forma prismática alongada e tamanho
entre 0,5 a 2 mm (fig. 31).

centimétricos a métricos a base de feldspato
potássico, quartzo e anfibólio. Afloram em
camadas sub-verticalizadas resultantes de
deformação compressiva. Dobras

Figura 29- Vista em corte de anfibolito milonítico do
Complexo Trincheira. Nota-se a deformação rúptil superimposta. Linha 01, cabeceira de afluente do rio Colorado.

isoclinais a apertadas são freqüentes, além de
finas vênulas de quartzo que materializam
dobras ptigmáticas e dobras intrafoliais. Em
alguns locais são observados dobramentos
isoclinais com espessamento da zona de
charneira. Ao longo da linha de contato das
apófises graníticas intrusivas nos anfibolitos é
comum ocorrer agregados porfiroblásticos de
cristais centimétricos exclusivos de anfibólio
gerados, provavelmente, por metamorfismo
de contato.
Em lâmina delgada, mostram textura
principal é granoblástica inequigranular interlobada média a grossa (0,7 a 5 mm) caracterizada por cristais equidimensionais de plagioclásio, diopsídio, hornblenda e quartzo. Subordinadamente mostra textura nematoblástica média (0,4 a 2 mm) definida pela orientação dimensional de porfiroblastos de diopsídio. Cumulados de hornblenda ocorrem em
algumas seções sugerindo derivação a partir
de cumulados de piroxênio. Uma lineação
mineral marcante é definida pelo alinhamento
paralelo dos cristais de hornblenda.
Os cristais de diopsídio (20-35%) são
prismáticos equidimensionais e alongados,
subidioblásticos, com inclusões de hornblenda
e titanita. A hornblenda (30-45%) é prismática
equidimensional a pouco alongada, subidio-

Figura 30- Textura granoblástica dos anfibolitos. Abrev:
pg-plagioclásio; hb-hornblenda (luz natural, aumento de 4x)
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pela superposição do tectonismo, onde se
alternam camadas milimétricas a centimétricas compostas por bandas félsicas a base de
plagioclásio e raro anfibólio (anortositos?) e
por bandas máficas compostas por cumulados de anfibólio (originalmente piroxenitos?),
além de camadas intermediárias ricas em
plagioclásio + anfibólio + epidoto ± quartzo.
Não raro, exibem veios e/ou bolsões de
quartzo+epidoto±carbonato de provável origem hidrotermal, gerados pela intrusão de
corpos de granitos adjacentes. Os Metagabros e metadioritos são rochas que apresentam contatos transicionais entre si, que exibem características texturais semelhantes e
variação nos teores de minerais hidratados,
os quais predominam nos metadioritos. Apresentam-se com estrutura foliada marcada pela
orientação de hornblenda e biotita. Textura
nematoblástica média a grossa (0,5 a 1,5 mm)
definida pela orientação de hornblenda. Subordinadamente, possuem a textura lepidoblástica caracterizada pela orientação de biotita e localizadamente textura granoblástica
poligonal equigranular média (0,3 a 0,6 mm)
com plagioclásio e hornblenda de formas equidimensionais (fig. 32). Nos metagabros, a
textura principal é granoblástica equigranular
interlobada média (0,3 a 0,4 mm) caracterizada por cristais equidimensionais de plagioclásio, diopsídio, hornblenda e quartzo.
A hornblenda (45-50%) é prismática alongada, subidioblástica a idioblástica, 0,2 a
0,8 mm, raramente com 1,5 mm, com inclusões de opacos e zircão. O plagioclásio (3055%) é de forma poligonal, subidioblástico,
0,2 a 0,8 mm, com argilização superficial incipiente. A biotita (2-3%) exibe palhetas subidioblásticas, castanha, 0,3 a 0,7 mm, e com
inclusão de zircão. Apatita, allanita e titanita
são os minerais acessórios mais freqüentes
que ocorrem em teores de no máximo 1%. Os
minerais opacos são subordinados e apresentam forma quadrática, intersticial e inclusos
em hornblenda, com tamanhos de 0,1 a 0,3
mm.

Figura 31- Porfiroclasto de plagioclásio imerso em matriz fina de anfibolio. Abrev: pg-plagioclásio; hbhornblenda (luz natural, aumento de 4x)

O anfibólio (75-80%) é representado pela actinolita prismática alongada, subidioblástica a idioblástica, de tamanho de 0,2 a 0,6
mm, com inclusões raras de titanita e minerais
opacos. O plagioclásio (10-12%) apresenta
forma poligonal, subidioblástico, 0,2 a 0,3 mm
e alteração localizada para sericita fina. O
epidoto (3-5%) é granular, subidioblástico, 0,1
a 0,4 mm, ocorrendo como raros porfiroblastos de 0,8 mm, que crescem associados com
o plagioclásio da matriz e sobre fenocristais
reliquiares de plagioclásio. Quartzo e biotita
são bastante raros e de ocorrência nos interstícios da matriz. Os minerais opacos apresentam forma quadrática, subidioblásticos, intersticiais e associados nas bordas limites do anfibólio, com tamanho de 0,1 a 0,2 mm. O metamorfismo é regional orogênico, com temperaturas compatíveis com a fácies anfibolito
médio.
Os metagabros, metagabronoritos e leucometagabros ocorrem em blocos alongados
normalmente alinhados segundo a direção da
foliação metamórfica regional. Entretanto, apresentam um padrão heterogêneo no comportamento da direção do fluxo metamórfico,
com variação no trend da foliação em função
da reologia da rocha. Geralmente apresentam-se como corpos acamadados, com bandamento composicional transposto na vertical
55

Em seção delgada, exibem, freqüentemente, estrutura bandada com alternância de
níveis félsicos contínuos e regulares de cor
verde claro ricos em epidoto e diopsídio, acompanhados por hornblenda e plagioclásio e
níveis máficos ricos em hornblenda, acompanhada por plagioclásio, epidoto, granada e
diopsídio. Os teores de diopsídio e epidoto
são bastante variáveis, ora predominando um
ou outro (fig. 33). Os níveis félsicos possuem
textura granoblástica poligonal a interlobada
média (0,3 a 1 mm) e os níveis máficos mostram textura nematoblástica equigranular média, variando entre 0,2 a 0,4mm e entre 0,4 a
1mm. Subordinadamente, mostram porções
com textura granoblástica poligonal equigranular média (0,2 a 0,4mm) definida por plagioclásio, hornblenda e quartzo. O bandamento
milimétrico máfico-félsico pode sugerir camadas primárias (S0) derivadas de um protólito
sedimentar- químico do tipo marga, transposto por um evento tectono-metamórfico regional (S1).
O plagioclásio ( 25 a 30%) exibe formas
prismáticas equidimensionais a poligonal, subidioblástico, com tamanho de 0,2 a 0,5mm,
com fraca alteração para epidoto e argilização
superficial proeminente. O quartzo (35 a 40%)
ocorre em bandas contínuas e homogêneas,
pouco fraturado, extinção ondulante, com
formação de subgrãos de tamanho entre 0,1 a
0,3 mm. O epidoto (15 a 20%) forma agregados granulares de forma equidimensional,
subidioblástico a xenoblástico, com tamanho
de 0,3 a 0,8mm, ocorrendo em bandas contínuas associado com o diopsídio, plagioclásio
e hornblenda. O diopsídio (2 a 3%) é prismático, equidimensional a pouco alongado, forma
níveis descontínuos ou crescendo em agregados nos bordos da hornblenda, além de
raros cristais intersticiais de 0,1 a 0,3mm. A
tremolita (4 a 7%) ocorre como cristais prismáticos alongados, aciculares, de tamanho
0,2 a 0,5 mm, geralmente associada aos cristais de hornblenda. A granada (2 a 3%) do
tipo grossulária mostra hábito globular, subidioblástica, associada aos níveis de epidoto.
A hornblenda (2 a 3%) apresenta forma prismática de tamanho entre 0,2 a 0,4mm, sem-

A paragênese metamórfica é indicativa
de metamorfismo regional orogênico, de fácies anfibolito inferior a médio.

Figura 32 - Textura granoblástica dos metadioritos.
Abrev: hb-hornblenda; pg-plagioclásio; bt-biotita; qzoquartzo. (Luz natural, aumento de 4x).

Os tremolititos e actinolita xistos são derivados a partir do cisalhamento por sobre
protólitos ultramáficos do tipo piroxenitos. Ocorrem em forma de lentes sigmoidais descontínuas, de extensão de poucas dezenas
de metros, coloração esverdeada, granulação
fina a média, sempre associados aos anfibolitos ou hornblenditos. De ocorrência semelhante, mas com pouca expressão em área,
têm-se as metamargas, as quais ocorrem intercaladas aos anfibolitos, em lentes centimétricas descontínuas, geralmente em avançado
estágio de alteração intempérica.
Os gnaisses calcissilicáticos, por sua
vez, são dominantemente bandados, onde o
bandamento é definido por camadas félsicas
milimétricas a centimétricas compostas por
plagioclásio+quartzo e bandas máficas constituídas por clinopiroxênio+anfibólio+titanita
±granada. Da mesma forma que os outros
litótipos, também são encontrados intercalados aos anfibolitos e metagabros, onde o
bandamento metamórfico reflete o bandamento composicional original, porém verticalizado
pelos processos compressivos em escala regional.
56

de forma prismática, tamanho de 1 a 3mm,
com freqüentes inclusões de quartzo e plagioclásio, denotando o seu crescimento tardio.
Não apresenta direção preferencial de crescimento, desenvolvendo-se em direções aleatórias. O plagioclásio (10%) ocorre em pequenos grãos (0,1 a 0,3mm) na matriz, associado
ao quartzo. Cristais de granada (1%) apresentam forma idioblástica, também com freqüentes inclusões submilimétricas de quartzo e
opacos e de crescimento pós-tectônico. Os
opacos ocorrem em percentual menor que 1,
de formas amebóides, ocorrendo em agregados ou em grãos isolados, os quais podem
ser sulfetos. A apatita e o zircão são os acessórios mais freqüentes enquanto que a muscovita é secundária e associada às venulações de quartzo.

pre associada com diopsídio em níveis contínuos. Os acessórios incluem apatita, titanita,
opacos e carbonatos em teores sempre inferiores a 1%.

III. 2.5.4- Litoquímica e Petrogênese
Nesta unidade, as rochas metabásicas
são representadas por anfibolitos (GR-32,
GR-73, NM-54 e NM-67A) e metagabros (NM114, NM-141, NM-144, NM-166, NM-241)
conforme visualizado na tabela 3. Ambas as
classes de rochas guardam ainda feições ígneas reliquiares, como acamadamento ígneo
e textura blastoporfirítica.
Os dados químicos das rochas metabásicas (tabela 3), mostram baixos conteúdos
de K2O, TiO2 e P2O5, alto CaO e alta razão
Na/K. Essas características químicas são similares aos toleiítos de fundo oceânico (Engel
et al., 1965; Kay et al., 1970). Adicionalmente,
a série toleiítica ou de baixo K, pode ser caracterizada em diagramas de classificação
química como SiO2 x K2O (fig. 34a) e AFM
(fig. 34b) sendo que nesse último, os anfibolitos e metagabros mostram um distinto trend
de enriquecimento em ferro. Apenas uma amostra, do metapiroxenito (NM-241), a qual
mostra um enriquecimento em MgO por possuir cumulados de piroxênio. A série magmática dos basaltos toleiíticos de baixo K pode
ser distinguida dos Basaltos de Alta Alumina
(calcio-alcalinos) utilizando-se o gráfico do
Índice da Alcalinidade x Al2O3 (fig. 35).
Os parâmetros químicos das amostras
foram projetados utilizando-se o elemento

Figura 33- Estrutura bandada dos gnaisses calcissilicáticos. Bandas máficas constituídas de diopsídio + epidoto ± granada e bandas félsicas com quartzo + plagioclásio. Abrev: qzo-quartzo. Cpx-clinopiroxênio; eptepidoto; pg-plagioclásio. (Luz natural, aumento de 4x).

O metamorfismo é orogênico regional,
com paragênese (cpx + pg ± ept ± qzo) que é
indicativa de condições de temperatura compatível com a fácies anfibolito médio.
As metamargas (fels calcissilicático) são
de granulação fina (0,1 a 0,3mm), de textura
granoblástica e blastopoiquilítica. A primeira é
definida por um agregado fino de quartzo e
raros cristais de plagioclásios que constituem
a matriz. A textura blastopoiquilítica é definida
por fenoblastos prismáticos de actinolita que
crescem discordantemente por sobre a matriz.
Os poiquiloblastos de actinolita (1 a 3mm)
apresentam textura em peneira, evidenciando
crescimento tardio ou pós-tectônico. Vênulas
de quartzo de até 2mm de espessura são tardias e apresentam-se em agregados granoblásticos onde o quartzo mostra extinção ondulante e contato lobulado.
O quartzo (60%) predomina na matriz
como grãos subidiomórficos alongados definindo uma incipiente foliação metamórfica.
Agregados granoblásticos alongados é o arranjo mais característico dos cristais de quartzo. A actinolita (30%) é o máfico dominante,
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incompatível Zr como índice de diferenciação.
Este índice foi escolhido por representar melhor a variação composicional destas rochas,

consequentemente, é representativo do processo de diferenciação magmática, já que o
Zr não participa das fases
FeO*

Le Maitre 1989 (fig B.15)
5
4.5

high-K

Anfibolito/Metagabros
Irvine & Baragar 1971 (fig 2)

(a)
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Calcio - Alcalino

low-K

Na2O + K2O

MgO
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Figura 34- Diagramas SiO2 x K2O (a) e AFM (b) mostrando a distribuição das rochas metabásicas no campo dos
basaltos toleiíticos de baixo K e dos toleiítos, respectivamente.

Figura 35- Gráfico do Índice de Álcalis (A.I) x
Al2O3, mostrando a distribuição das amostras
no campo dos toleiítos. A linha que limita os
campos é de Middlemost (1975).

minerais dos magmas básicos. Desta forma,
observando-se os diagramas binários nota-se
que ocorre um aumento progressivo de SiO2,
Fe2O3(t), P2O5 e TiO2 (fig.36a,b,c,d) com a
diferenciação do magma parental. Antipateticamente, ocorre um decréscimo de CaO e
MgO (fig.36e,f) com o processo de diferenciação.

O Sr sendo compatível geoquimicamente com o CaO, substitui o mesmo no plagioclásio. Portanto, o padrão de variação do Sr
(fig.36g) é algo semelhante ao do CaO, assim como o CaO é similar ao comportamento
do Al2O3 (fig.36h). Este último, mostra um
padrão quase que linear, sugerindo cristalização fracionada do plagioclásio.
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Figura 36- Diagramas de variação dos elementos maiores versus o índice de diferenciação (Zr). (a) SiO2, x Zr; (b)
P2O5 x Zr; (c) Fe2O3(t) x Zr, (d)TiO2 x Zr; (e) CaO x Zr; (f) MgO x Zr; (g) Sr x Zr e (h) Al2O3 x Zr.
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Os valores dos elementos traço dos anfibolitos e metagabros estão indicados na tabela 3. Salienta-se que os elementos mais
incompatíveis tais como Ba, K e em menor
proporção o Rb, podem comportar-se como
elementos móveis devido aos processos me-

tamórficos-hidrotermais e esse comportamento está provavelmente vinculado ao processo
de sericitização do plagioclásio (fig. 37). De
outra forma, o Y mostra uma boa correlação,
refletindo o fracionamento ígneo original (fig.
38).

Figura 37- Diagrama dos elementos incompatíveis mostrando a dispersão das amostras por efeito metamórficohidrotermal (a) Ba x Zr e (b) K2O x Zr.

Anfibolitos
Amostras
SiO2
Al2O3
Fe2O3

GR-73
41,54
13,78
10,85

NM- 54
46,1
15,09
11,33

GR-32
47,89
14,23
11,84

Metagabros
NM- 67A
48,3
14,68
11,31

NM- 166
43,1
14,95
15,87

NM-114
47,21
13,66
15,14
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NM- 144
49,97
14,77
12,63

NM-141
50,34
14,58
12,84

NM- 241
50,41
5,94
7,93

MgO

8,69

9,34

9,63

8,66

10,63

6,57

6,36

6,55

16,26

CaO

10,65

12,5

13,24

11,32

9,35

10,87

10,94

10,22

15,32

Na2O
K2O
TiO2

1,7
1,2
0,75

2,36
0,27
1,44

1,35
0,11
0,79

2,54
0,27
1,09

1,98
0,31
1,41

2,54
0,32
1,87

2,68
0,36
1,46

2,8
0,43
1,13

0,83
0,73
0,4

P2O5

0,15

0,12

0,04

0,19

0,19

0,23

0,28

0,24

0,1

MnO

0,18

0,15

0,21

0,17

0,19

0,22

0,19

0,2

0,15

Sc
LOI
Soma
Na/K
Elementos
(ppm)
Ba

35

37

47

38

23

49

44

45

52

10,4

1,2

0,6

1,4

1,9

1,3

0,3

0,6

1,3

99,91

99,92

99,95

99,94

99,93

99,95

99,96

99,94

99,93

1,42

8,7

12,3

9,41

6,39

7,94

7,44

6,5

1,14

258,6

112,6

25,2

106,2

261,1

70,7

105,2

138,9

106,2

Traço

Be

<1

<1

<1

<1

<1

1

1

<1

2

Co

46,8

53,1
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49,6

71,5

52,2

37,4

47,3

44,7
0,3

Cs

1,3

0,6

<.1

0,3

0,4

<.1

0,1

0,4

Ga

14,6

15,4

14

15,7

19,6

19,8

17,9

18,1

7,4

Hf

1,4

2,7

0,7

1,9

2,6

3,3

2,4

2,2

0,9

Nb

2,3

0,9

1

1,5

4,2

3,6

3,1

2,3

1,8

Rb

32,1

14,4

2,6

8,7

7,6

5,3

4,3

7,7

26,1

Sn

26

17

31

11

6

6

2

1

4

Sr

234,3

250,6

84,1

227,7

250,7

160,2

227,7

299,4

51,7

Ta

0,4

0,2

0,3

0,1

0,4

0,4

0,3

0,2

0,1

Th

0,6

0,5

<.1

0,7

0,3

0,5

0,9

1,3

0,3

U

0,2

<.1

<.1

0,1

0,2

0,2

0,4

0,4

0,3

V

225

229

275

236

251

372

290

279

185

W

0,8

2,3

1,3

3,9

0,4

2,7

2

2

0,9

Zr

52,9

78,3

18,4

66,9

82,1

109,7

85,9

78

29,3

Y

19

33,4

18,9

27,7

23

46,4

35,1

28

19

Mo

0,9

0,2

0,8

0,3

0,3

0,4

0,3

0,5

0,2

Cu

59,6

79,9

142,8

33,6

36,3

145,9

48,6

179,7

37,9

Pb

2,4

0,5

1,8

1,7

1

0,5

0,7

0,8

0,7

Zn

65

19

7

21

41

33

17

20

13

Ni

61,3

49,3

46,7

29,4

97,6

15,1

8,8

19,3

69,2

Au

1,2

<.5

1,9

0,6

<.5

<.5

<.5

0,5

<.5

La

5,3

2,6

1,1

4,5

6,4

6,3

5,9

5,9

6,3

Ce

13,7

8,6

3,6

11,5

16,9

19,1

17,4

15,3

11

Pr

1,99

1,65

0,62

1,94

2,71

3,08

2,66

2,26

2,29

Nd

10,3

10,3

3,7

10,7

12,9

15

13,7

11,1

10,6

Sm

2,7

3,8

1,6

3,4

3,6

5,1

4

3,1

2,9

Eu

0,91

1,46

0,69

1,21

1,44

1,81

1,53

1,1

0,57

Gd

3,04

4,95

2,39

4,22

4,25

6,72

4,91

3,92

3,34

Tb

0,55

0,93

0,44

0,77

0,65

1,25

0,85

0,65

0,69

Dy

3,18

6,31

3,12

5

4,06

7,67

5,34

4,31

3,28

Ho

0,69

1,33

0,69

1,08

0,8

1,76

1,21

0,97

0,66

Er

2,07

3,91

2,18

3,06

2,28

5,1

3,65

2,91

1,82

Tm

0,28

0,57

0,34

0,48

0,4

0,73

0,61

0,44

0,3

Yb

1,82

3,31

2

2,83

2,1

4,6

3,36

2,57

1,59

Lu

0,28

0,49

0,29

0,44

0,3

0,75

0,49

0,4

0,23

ETR

Tabela 3- Dados litoquímicos dos anfibolitos e metagabros do Complexo Trincheira.
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Anfibolitos/Metagabros
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elementos incompatíveis de baixo potencial
iônico ( Rb, Ba, Th e Sr), anomalia negativa
em Nb e Zr, além de baixa abundância de
elementos de alto potencial iônico (Ta, Hf, Y,
Yb) (fig. 40). Esses padrões são similares aos
basaltos tholeiíticos de arco de ilhas oceânicas ou de ambiente de subducção.
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Figura 38- Diagrama do elemento menos móvel (Y)
contra o índice de diferenciação (Zr) exibindo correlação positiva.
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Analisando-se os elementos terras raras,
todas as amostras dos anfibolitos e metagabros apresentam um padrão moderadamente
fracionado em relação ao condrito (Sun &
McDonough, 1989), com fraco enriquecimento
em ETRL e ETRP (~10 a 20 x condrito) (fig.
39). Essa assinatura é similar aos basaltos
tholeiíticos de arco de ilhas oceânico. A cristalização fracionada envolvendo olivina, clinopiroxênio e plagioclásio pode explicar esse aumento no conteúdo total dos ETR’s. A anomalia negativa de Eu em apenas uma amostra
sugere que o fracionamento do plagioclásio
não foi importante na evolução dos metabasitos.

1

.1

Cs RbBa Th U K Nb La Ce Sr Nd Hf Zr SmEuTi GdDyY Er Yb Lu

Figura 40- Diagrama multielementar dos anfibolitos e
metagabros normalizados pelo N-Morb (Pearce, 1982)

Os anfibolitos e metagabros pertencentes ao Complexo Máfico-Ultramáfico Trincheira mostram uma convergência de características geoquímicas que mais se aproximam aos
basaltos modernos tipo de arco de ilhas oceânicos. Os dados quando lançados no diagrama Nb/Yb versus Th/Yb (fig.41), modificado de Pearce & Peate (1995), as amostras
ocupam o campo das rochas geradas em ambiente de subducção, mais especificamente
em ambiente de arco insular, conforme o diagrama Ta/Yb versus Th/Yb, modificado de
Pearce (1982) (fig.42).

100
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Figura 39- Diagrama ETR dos anfibolitos e metagabros
normalizados ao condrito (Sun & McDonough, 1989).

Na tentativa de caracterizar o ambiente
tectônico utilizou-se como padrão comparativo
o diagrama multielementar normalizado ao NMorb (Pearce, 1982). Nele, os anfibolitos e
metagabros apresentam enriquecimento de

F
Figura 41-Comportamento das amostras das rochas
máficas no diagrama Nb/Yb versus Th/Yb, modificado
de Pearce & Peate (1995).
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(2001), a qual inclui anfibolitos, metaultrabasicas, metabasaltos, gabros e serpentinitos.
III. 2.6- Máficas-Ultramáficas Igarapé Hermes
III. 2.6.1. Comentários Gerais
As rochas máfico-ultramáficas foram
destacadas primeiramente por Figueiredo et
al., (1974) no Projeto Alto Guaporé e por Olivatti & Ribeiro Filho, (1976), os quais citam a
presença de serpentinitos intrusivos nos
gnaisses do embasamento. Poucos trabalhos
de cunho regional desenvolveram-se nessa
região, ficando, portanto, sem uma cartografia
que permitisse um melhor conhecimento sobre as rochas máficas. Nesse sentido, após a
realização do levantamento aerogeofísico do
Projeto Parecis (CPRM-1980) várias anomalias magnetométricas foram destacadas sendo
as mesmas interpretadas como derivadas de
corpos máfico-ultramáficos. Durante a execução deste trabalho foi possível individualizar
alguns corpos de natureza máfico-ultramáfica
e reuni-los sob a denominação de MáficasUltramáficas Igarapé Hermes.

Figura 42- Distribuição das amostras no diagrama discriminante modificado de Pearce (1982), mostrando a
natureza toleiítica de arco insular dos anfibolitos e metagabros. Simbologia: campo redondo=arco insular;
seta=margem continental ativa. Legenda: Th=toleiítos;
CA= cálcio-alcalinas; MORB=basaltos de cadeia mesooceânica; WPB=basaltos intra-placa

III. 2.5.5. Características Geofísicas
As rochas máficas da referida unidade
são destacadas na imagem da primeira derivada vertical do campo magnético total, na
qual discrimina com clareza o domínio do
Complexo Trincheira, onde o mesmo apresenta feições lineares com altos magnéticos paralelos ao trend geral da foliação. Nesse mesmo
domínio, são marcantes as zonas de cisalhamento e falhamentos com direção NW e NE,
além de inflexões para EW, sugerindo zonas
de dobramentos. As rochas do complexo refletem quase sempre baixos níveis radiométricos.

III. 2.6.2. Distribuição Geográfica e Relações de Contato
As rochas dessa unidade distribuem-se
como corpos de pequenas dimensões restritos à porção centro-leste da folha Pimenteiras
e que ocorrem, preferencialmente, na forma
de matacões subarredondados a ovalados e
raramente formam elevações contíguas. A
área-tipo é o interflúvio do Igarapé Hermes,
porém ocorrem outros corpos menores entre
as linhas 02 e 03 a leste da RO-370 e também na linha 02 próximo de Cerejeiras.
O contato dessas rochas com àquelas
adjacentes de outras unidades é mascarado
pela capa de intemperismo que se desenvolveu por sobre quase todos os litótipos. Entretanto, observa-se um contato transicional com
os anfibolitos e metagabros, onde bolsões
centimétricos a métricos formaram-se, provavelmente, por aporte de água durante o metamorfismo por sobre os anfibolitos e metagabros. Contatos abruptos, discordantes, são
observados nas raras situações quando estão
dispostos lado a lado as rochas máficas e
granitos.

III. 2.5.6. Dados Geocronológicos e Correlações
Duas amostras de anfibolito fortemente
transposto e com foliação vertical foram datadas pelo método 40Ar/39Ar e indicaram idade
média ponderada de 1319 ± 10 Ma, sendo
interpretada como época do resfriamento metamórfico regional (Rizzotto et al. 2002). Idades Sm-Nd em rocha total de dois metagabros forneceram valores de TDM de 1,56-1,57
Ba.
Essa unidade pode ser correlacionada
com a Formação Santa Isabel (sudoeste do
Mato Grosso), estudada por Matos et al.,
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III. 2.6.3. Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação
Os corpos máfico-ultramáficos são, na
sua grande maioria, maciços, de granulação
grossa, apresentam coloração verde-escura a
negra, aflorando como matacões subangulosos a subarredondados (fig. 43) e, raramente,
constituindo maciços com expressão em área.
Freqüentemente exibem cristais porfiroblásticos de anfibólio (de até 8cm) e, nas bordas
dos corpos, observa-se foliação metamórfica
superimposta. Essa foliação não ocorre em
direção às partes centrais dos corpos maiores, indicando maior competência dos mesmos em relação à deformação. Nesse sentido, em alguns afloramentos observa-se megapods envoltos por bandas de cisalhamento,
onde a rocha original foi parcialmente transformada em xisto ultramáfico. Os dados de
campo sugerem que esses corpos máficoultramáficos foram transformados por um aporte de fluídos metamórficos em zonas de
baixa pressão a partir de protólitos do tipo
piroxenitos.

Figura 44- Actinolita metagabro de granulação grossa,
exibindo porfiroblastos de actinolita em matriz de plagioclásio e actinolita.

Os hornblenditos caracterizam-se por
apresentar teores de anfibólio que variam de
90 a 95% enquanto que nos metagabros os
anfibólios alcançam entre 40 a 65%. Estruturalmente mostram-se isotrópicos, raramente
com incipiente foliação metamórfica superimposta em estágio subsólidos, granulação de
média a grossa e texturas do tipo blastoporfirítica e blastoequigranular são freqüentemente
observadas. A quantidade expressiva de anfibólio, mais especificamente de actinolita, pode sugerir uma origem para essas rochas a
partir de magmas hidratados ou, alternativamente, a textura blastoporfirítica, blastopoiquilítica e acicular poderia indicar uma origem
por metamorfismo de contato.
No geral, os hornblenditos apresentam
estrutura maciça, textura porfiroblástica grossa (2 a 3 mm) com 80-90 % de porfiroblastos
de hornblenda (actinolita) com 2 a 3 mm envoltos por uma matriz composta por plagioclásio, actinolita, quartzo e titanita em um arranjo
granoblástico poligonal inequigranular médio
(0,1 a 0,5 mm). Esporadicamente, apresentam a textura cumulática com inúmeros cristais prismáticos e equidimensionais de augita,
subédricos a euédricos, com 0,5 a 1 mm, inclusos em cristais prismáticos e equidimensionais de hornblenda com 10-15 mm. Subordinadamente, ocorrem agregados intercumuláticos intersticiais de hornblenda e augita caracterizando uma textura inequigranular fina a
média (0,5 a 1,5 mm).

Figura 43- Matacões subarredondados de actinolita
metamelagabro. Linha 02-leste, km 7.

No geral, predominam os hornblenditos
seguidos dos metamelagabros e actinolita
metagabro (fig. 44). Ao longo das zonas de
cisalhamento os mesmos são transformados
em actinolita-talco xisto, tremolita hornfels e
tremolititos adquirindo coloração verde claro e
granulação fina. Tanto nos corpos preservados da deformação quanto àqueles xistificados, não apresentam magnetismo quando
testados com ímã de mão.
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sões de opacos octaédricos, transformados e
envoltos por agregados de cristais aciculares
de actinolita. A actinolita (40-45%) apresenta
forma prismática alongada, subédrica, exibindo agregados de cristais aciculares, 0,1 a 0,5
mm, intersticial, com inclusão de opacos, zircão e apatita, as quais crescem como agregados sobre cristais de piroxênio, resultante
de metamorfismo termal. Os minerais opacos
apresentam forma quadrática a octaédrica,
intersticiais e inclusos em piroxênio, com tamanho de 0,1 mm. Zircão, apatita e epidoto
são os acessórios mais comumente observados. A paragênese metamórfica é da fácies
anfibolito médio e tendo como protólito gabros
e melagabros.

A hornblenda ocorre como porfiroblastos
de forma prismática, subidioblástica, de 2 a 3
mm, com inclusões poiquiloblásticas de opacos, quartzo, titanita e plagioclásio. Na matriz
ocorrem cristais de actinolita com forma prismática alongada, subidioblástica, de tamanho
de 0,2 a 0,5 mm. O plagioclásio (4-6%) ocorre
na matriz, com forma poligonal, idioblástico a
subidioblástico, 0,1 a 0,5 mm, com argilização
superficial incipiente. O quartzo (6-8%) é poligonal, idioblástico a subidioblástico, tamanho
que varia de 0,2 a 0,5 mm, sem inclusões e
extinção ondulante fraca. A apatita é hexagonal, subidioblástica, inclusa em hornblenda,
tamanho menor que 0,1 mm. A titanita (2-3%)
é prismática, equigranular a losangular, subidioblástica, intersticial, tamanho de 0,2 a 0,6
mm. Os minerais opacos (1%) apresentam
forma quadrática, intersticiais e inclusos em
hornblenda, subidioblástico, de 0,2 a 0,8 mm.
Epidoto é granular, subidioblástico a xenoblástico, 0,1 a 0,2 mm, cresce nos bordos da
hornblenda e plagioclásio.
Os protólitos dos hornblenditos são de
difícil caracterização em função do estágio
avançado da transformação textural, com raros cristais ígneos. Entretanto, sugere-se como prováveis protólitos rochas do tipo piroxenitos.
Os actinolita metagabros variam estruturalmente desde tipos com estrutura maciça
até aqueles com estrutura foliada (fig. 45). Os
primeiros exibem textura blastoequigranular
hipidiomórfica média (1 a 2,5 mm) com agregados de minerais máficos (antigos cristais de
clinopiroxênio) de formas equidimensionais,
fortemente alterados para agregados de anfibólio acicular, com espaços intersticiais ocupados por agregados de plagioclásio com
forma prismática alongada parcialmente transformados para uma matriz granoblástica interlobada inequigranular fina (< 0,1 mm). O plagioclásio (45-50%) é prismático alongado,
subédrico, 1 a 3 mm, pouco fraturado, em
grande parte recristalizado para formação de
agregados granoblásticos interlobados e inequigranulares finos (< 0,1 mm). O clinopiroxênio do tipo augita (3-5%) é raro, ocorre como
núcleos de cristais prismáticos pouco alongados, euédricos a subédricos, 1 a 3 mm, inclu-

Figura 45- Blastos de actinolita e cristais globulares e
prismáticos de epidoto em actinolita metagabro. Abrev:
act-actinolita; pg-plagioclásio; ept-epidoto (luz natural,
aumento de 4x).

Associados de forma subordinada aos
metagabros e hornblenditos ocorrem tremolita
hornfels e tremolititos (fig. 46). Apresentam
estrutura maciça, textura porfiroblástica e acicular definida por 20 a 25 % de agregados de
tremolita acicular com 3 a 12 mm, envoltas
por uma matriz composta dominantemente
por talco e agregados intersticiais de serpentina em arranjo decussado grosso (1 a 1,5
mm). A tremolita (20-25%) ocorre como porfiroblastos de forma prismática acicular, subidioblástica, de tamanho de 3 a 12 mm. O talco
(60-65%) apresenta-se na forma de palhetas
subidioblásticas, de tamanho entre 1 a 3 mm,
ocorrendo em agregados intersticiais, incolor,
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e também em agregados de arranjo decussado. A serpentina (5-10%) forma agregados
intersticiais, de tamanho de 0,2 a 1 mm. Os
minerais opacos (1-2%) são equidimensionais
a irregulares, intersticiais, xenoblásticos, de
tamanho de 0,1 mm.
A paragênese metamórfica neoformada
(tremolita + talco + serpentina) sugere como
protólito rochas ultrabásicas (peridotitos ou
dunitos?).

Metagabro

III. 2.6.4- Litoquímica e Petrogênese
As rochas selecionadas para análise
química foram os metagabros, metamelagabros e actinolita metagabros. Exibem incipiente foliação metamórfica superimposta em estágio subsólidos, granulação de média a grossa e texturas do tipo blastoporfirítica e blastoequigranular.
Os dados químicos das rochas metabásicas podem ser visualizados na tabela 4. Apresentam baixo TiO2 (~0,5%), alto Al2O3
(~17%) e CaO (~13%), e alto Al2O3/TiO2
(>22%), CaO/TiO2 (> 20%). Assim, analisando
os teores dos elementos maiores, os mesmos
apresentam assinatura química similar aos
basaltos toleiíticos tipo MORB e toleiítos de
arco de ilha oceânico.
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Actinolita Metagabro

GR- 18

GR- 10

NM- 01

NM- 70

SiO2

49,42

46,46

46,27

47,04

44,06

Al2O3

15,37

16,72

18,14

17,45

17,38

Fe2O3

10,99

9,71

9,5

6,32

8,16

MgO

7,74

10,51

10,3

11,63

12,19

CaO

13,79

12,93

11,47

13,03

14,42

Na2O

1,47

1,49

1,96

1,44

0,77

K2O

0,09

0,18

0,21

0,1

0,19

TiO2

0,69

0,58

0,58

0,24

0,14

P2O5

0,05

0,06

0,06

0,02

0,02

MnO

0,22

0,18

0,16

0,14

0,13

Sc

43

29

26

26

33

LOI

0,1

1,1

1,3

2,4

2,5

100,01

100

100,01

100

100,02

Ba

71,9

32,2

75

79,5

15,7

Co

47,1

61,2

55,9

46,6

61,4

Soma
Elem. Traço (ppm)

Figura 46- Cristais aciculares de tremolita em matriz
granoblástica de talco. Abrev: tlc-talco; trm-tremolita
(luz polarizada, aumento de 10x).

Metamelagabro

GR -03B

Amostras

Cs

0,7

0,7

0,8

0,5

0,1

Ga

13,7

14,4

15

10,2

10,9

Hf

1,1

1

0,8

<.5

<.5

Nb

8,6

1,9

1,7

0,6

<.5

Rb

3,4

4,4

9,3

3,8

4,7

Sn

371

73

41

8

6

Sr

139,4

165,6

208,9

176

185,5

Ta

3

0,8

0,4

0,1

<.1

Th

0,5

0,4

0,3

0,3

0,6

U

<.1

0,3

0,1

<.1

<.1

V

267

192

188

101

81
0,4

W

3,1

1,7

1,8

0,7

Zr

34,7

30,2

31,5

10,8

6,3

Y

19,6

15,3

16,3

7,6

3,2

Mo

0,6

1

0,8

0,8

0,6

Cu

119,8

175,1

52,2

127,8

7,6

Pb

2,3

9,9

3,1

0,6

1

Zn

13

21

12

13

10

Ni

19,1

63

52,5

217,6

12,8

As

1,2

0,7

<.5

0,8

0,6

Au
ETR

3,3

1,5

<.5

4,1

<.5

La

1,8

1,6

2,4

1,5

1,3

Ce

5,6

4,3

6

3,1

2,2

Pr

0,79

0,71

0,92

0,5

0,4

Nd

4,3

3,4

5

2,5

1,8
0,5

Sm

1,6

1,2

1,5

0,8

Eu

0,67

0,59

0,66

0,36

0,2

Gd

2,41

1,96

2,25

1,11

0,73

Tb

0,47

0,38

0,45

0,19

0,13

Dy

3,06

2,5

2,81

1,34

0,53

Ho

0,67

0,52

0,57

0,29

0,12

Er

2,21

1,69

1,92

0,84

0,37

Tm

0,33

0,22

0,26

0,14

<.05

Yb
Lu

2,19
0,31

1,36
0,24

1,58
0,25

0,77
0,1

0,24
0,06

Tabela 4- Dados químicos das rochas máficoultramáficas Igarapé Hermes.

Ultramáficas

Le Maitre 1989 (fig B.14)

Todas as amostras analisadas estão agrupadas no campo correspondente aos basaltos subalcalinos de baixo K (fig. 47). No
diagrama AFM, mostram um trend de enriquecimento em ferro típico dos basaltos toleiíticos (fig. 48).
Os conteúdos dos elementos traço podem ser visualizados na tabela 4. Os elementos de pouca mobilidade como Y e TiO2 quando comparados em diagramas binários mostram uma correlação positiva, sugerindo fracionamento ígneo original (fig. 49).
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Figura 47- Distribuição das amostras das rochas máficoultramáficas em diagrama TAS (Le Maitre, 1989)
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Figura 48- Diagrama AFM exibindo o trend toleiítico das
amostras das rochas máfico-ultramáficas Igarapé Hermes
30

Máfica-Ultramáficas

Máfica-Ultramáficas

Máfica-Ultramáficas

100

Y ( ppm)

TiO2 (wt %)

Y (ppm)

80
20

10

60
40
20

0
0

20

40
60
Zr (ppm)

80

100

0
Zr (ppm)

0

1 TiO2 (wt %) 2

3

Figura 49- Diagramas binários de elementos imóveis exibindo um trend que reflete o fracionamento ígneo.

Comparando o comportamento dos elementos-traço em diagrama multielementar
normalizado ao N-MORB (Sun & McDonough,1989), as amostras exibem enriquecimento
nos elementos incompatíveis móveis como
Cs, Rb Ba, K, Th, Sr e U e, os elementos imóveis Hf, Ti, Y e Yb definem um trend paralelo

ao N-MORB e levemente depletado (fig. 50).
Essas feições, aliadas ao empobrecimento do
Nb, são similares aos modernos basaltos toleiíticos de arco de ilhas oceânico.
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Figura 50- Diagrama multielementar das rochas metamáficas normalizados pelo N-MORB (Sun & McDonough,1989).
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Figura 51- Diagrama dos elementos terras raras, normalizado ao condrito, das rochas metamáficas Igarapé
Hermes.

No diagrama ETR normalizado ao condrito de Sun & McDonough,1989 (fig. 51) as
amostras das rochas metamáficas apresentam um padrão normal horizontalizado, com
leve enriquecimento dos ETRP e ETRL (2 a 8
vezes), sem apresentar anomalia de európio.
Somente uma amostra apresenta um empobrecimento de ETRP sobre os ETRL (fig. 51).
Essas feições são características dos toleiítos
transicionais (T-MORB), os quais apresentam
feições intermediárias entre o normal e primitivo MORB’s (Saunders & Tarney, 1984), e
também similares aos basaltos toleiíticos de
arco de ilhas oceânico.

No diagrama discriminante de Meschede
(1986), o qual utiliza elementos considerados
imóveis tais como Zr, Y e Nb, a maioria das
amostras ocupa o campo dos basaltos oceânicos (fig. 52).
III. 2.6.5. Características Geofísicas
Os dados magnetométricos (campo
magnético residual) das rochas da unidade
mostram anomalias bipolares levemente alongadas na mesma direção das estruturas
principais, conforme pode ser visualizado na
imagem aeromagnetométrica da primeira derivada do campo magnético total (fig. 53). De
outra forma, os litótipos da unidade refletem
baixos níveis radiométricos.

68

Nb * 2

Não se dispõe de quaisquer estudos geocronológicos da unidade. Entretanto, considerando as suas características estruturais e
composicionais, conjuntamente com as relações de contato com os anfibolitos adjacentes
e, em grande parte, intrudidos pelos granitos,
sugere-se idades semelhantes às rochas do
Complexo Colorado, ou seja, idade de colocação destes corpos anterior a 1333 Ma.
De outra forma, podem ser correlacionadas com a Suíte Intrusiva Rio Alegre de Barros et al. (1982), cartografadas no sudoeste
do Mato Grosso, ou com o Complexo Granulítico-Anfibolítico Santa Bárbara, que segundo
o trabalho de Ferreira Filho & Bizzi (1985)
consideram-no como complexo máficoultramáfico estratiforme. Idades TDm de um
gnaisse anfibolítico do Terreno Rio Alegre
(Matos et al. 2001) forneceu valor de 1.68 Ba.

WPA: AI, AII
WPT: AII, C
P MORB: B
N MORB: D
VAB: C, D

Ultramáficas
Meschede 1986 (fig 1)

AI
AII
B
C
D
Zr / 4

Y

Figura 52- Diagrama discriminante de Meschede (1986)
com a distribuição das amostras das rochas metamáficas. Campos:Al=Alcali-basaltos intra-placas; All= Alcalibasaltos intra-placas e toleitos intra-placas; B= basaltos
tipo E-MORB; C= Toleítos intra-placas e basaltos de
arco vulcânico; D= basaltos tipo N-MORB

III. 2.6.6. Dados Geocronológicos e Correlações

Figura 53- Mapa da primeira derivada do campo magnético total com a delimitação das rochas intrusivas máfico-ultramáficas Igarapé Hermes (áreas delimitadas pelos polígonos de cor verde escuro) e ultramáficas Morro
Leme/Sem Boné (polígonos de cor azul).
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III. 2.7- Ultramáficas Morro Sem Boné e
Morro do Leme

Praticamente sobre o limite sul da folha
Pimenteiras (14° S), a forma fisiográfica que
se destaca no relevo plano é constituída pelas
ultramáficas do Morro do Leme e outros dois
corpos menores pouco mais a noroeste deste.
Essas rochas apresentam contato discordante
intrusivo nos xistos do Complexo Colorado.

III. 2.7.1. Comentários Gerais
Os primeiros trabalhos sobre as rochas
ultramáficas dessa área foram atribuídos a
Figueiredo et al., (1974), os quais descreveram serpentinitos e denominaram-nas como
pertencentes à Intrusivas Básicas do Complexo Basal. Em trabalhos posteriores, Nunes
(2000) enquadra essas unidades ultramáficas
na Suíte Intrusiva Básico-Ultrabásica Cacoal
em analogia com aquelas rochas que foram
descritas por Scandolara et al., (1997) no Estado de Rondônia. Neste trabalho, utilizou-se
a denominação cartográfica já existente para
designar os corpos ultramáficos que ocorrem
no extremo sudeste da folha Pimenteiras,
próximo a fronteira internacional com a Bolívia, os quais possuem cotas topográficas superiores a 300 metros e que se destacam na
topografia de relevo aplainado formada por
sedimentos quaternários da Formação Guaporé. Cabe lembrar que a denominação de
“ultramáficas” não foi caracterizada a partir
das rochas que ocorrem na superfície, e sim
por aquelas rochas contíguas às aflorantes
descritas em furos de sondagem.

III. 2.7.3. Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação
O morro Sem Boné é constituído dominantemente por serpentinitos na porção superior, o qual exibe forte fraturamento subhorizontal, apresentando intercalações de níveis de silcretes e laterito silicoso. O serpentinito transiciona, num nível inferior topograficamente, para dunito fortemente fraturado e
transformado em uma rede de agregados de
serpentina (stockwork), magnesita, garnierita
e sílica microcristalina. A coloração do dunito
é marrom-amarelada devido essa intensa alteração secundária. Intercalado ao dunito,
ocorre estreita camada de peridotito fortemente hidrotermalizado, com fraturas preenchidas
por sílica microcristalina. As rochas, no geral,
apresentam uma foliação dúctil-rúptil de direção aproximada N20E, subconcordante com a
direção geral do maciço.
No serpentinito, a rocha original foi totalmente transformada onde os minerais ferromagnesianos foram lixiviados e substituídos
por sílica microcristalina, além de óxidos de
ferro. Por vezes, a rocha mostra-se porosa,
com baixa densidade, em função do elevado
grau de alteração.
O Morro do Leme é constituído por corpos possivelmente acamadados de dunitos e
peridotitos serpentinizados (fig. 54), e em menor proporção hornblenditos e tremolititos. A
relação estratigráfica desses últimos não pode
ser definida, pois ocorrem como pequenos
blocos e matacões dispersos na encosta e
sopé do morro. Na porção superior do morro,
ocorre uma zona silicosa (silexitos) distribuída
através de uma rede de fraturas, as quais apresentam-se preenchidas por sílica amorfa e
criptocristalina associadas ou não com vênulas de garnierita.

III. 2.7.2. Distribuição Geográfica e Relações de Contato
Os litótipos ultramáficos do Morro Sem
Boné afloram no morro homônimo, localizado
no extremo sudeste da folha Pimenteiras, que
constitui um corpo único alongado na direção
NE-SW, possuindo aproximadamente 5,5 km
de extensão por 1,0 km de largura. Do topo
até a base há um desnível de 200 metros,
constituindo uma feição fisiográfica expressiva
no vale do Guaporé. No sopé do morro ocorre
um espesso depósito de tálus, com largura
superior a 2 km, constituído por cascalho laterítico, restos de carapaça laterítica e solo argiloso de cor vermelha intensa. Esse capeamento dificulta a observação direta do contato
das ultramáficas com as rochas encaixantes.
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tes de olivina e mais raramente, de piroxênio.
Associasse esporadicamente com tremolita e
clorita magnesiana. Os cristais relictos de olivina (5 a 10%) são de forma subarredondada,
de bordos corroídos, intensamente fraturados,
com substituição parcial para clorita ao longo
dessas fraturas. Cristais de clinopiroxênio (3 a
20%) mostram-se intensamente transformados para sericita e carbonatos tornando-se
difícil a sua distinção entre diopsídio ou augita. Na maioria das vezes ocorrem como
pseudomorfos prismáticos com concentração
de opacos e material ferrífero amorfo no seu
interior. Veios milimétricos de quartzo (5 a
9%) ocorrem com freqüência, em direções
aleatórias, formando agregados granoblásticos, com extinção normal e tamanho entre 0,1
a 0,2mm. Os opacos mostram-se parcialmente transformados por hidróxido de ferro (goethita).
Os tremolititos são rochas estruturalmente maciças, textura porfirítica grossa dominante, composta por agregados de cristais poiquiloblásticos de tremolita envoltos por matriz
constituída por serpentina, talco e clorita.
A tremolita (52%) apresenta formas
prismáticas, com freqüentes inclusões de opacos, com tamanho que varia de 0,2 a
0,5mm. Por vezes, o seu núcleo apresenta
birrefringência elevada sugerindo derivação
de cristais de piroxênio? A serpentina (20%)
(crisotilo) ocorre em agregados lamelares na
matriz associada com talco e clorita. Relictos
de clinopiroxênio (diopsídio) mostram-se envolvidos por agregados de serpentina e clorita. A clorita (5%) é do tipo magnesiana e ocorre em lamelas associadas aos cristais de talco. O talco, por sua vez, apresenta forma
prismática, apresentando teores inferiores a
5%, mostrando linhas de opacos ao longo dos
planos de clivagens. Os opacos (2%) são subédricos e ocorrem associados com a tremolita e serpentina.
A paragênese metamórfica de ambas as
rochas ultramáficas é indicativa de temperaturas compatíveis com a fácies anfibolito inferior.

Figura 54- Serpentinito da unidade Ultramáficas Morro
do Leme. Observa-se a feição do tipo stockwork materializada por veios de sílica microcristalina. Morro do
Leme (MT).

Furos de sondagem rotativa foram executados pela UGM (Anglo American) que através da descrição dos testemunhos de sondagem permitiram caracterizar os horizontes
assim constituídos (do topo para a base):
crosta ferruginosa (ferricrete) constituída essencialmente por óxidos e hidróxidos de ferro
(goethita e hematita) sobreposta a um latossolo argiloso avermelhado com concreções
limoníticas; saprólito fino marrom-escuro com
serpentina desagregada e argilo-minerais,
onde o grau de alteração vai decrescendo
com o aumento da profundidade, passando
para dunito levemente intemperizado com
vênulas de sílica e/ou garnierita; por fim, dunito serpentinizado. A média da cobertura de
alteração varia em torno de 17 a 28 metros.
Os serpentinitos quando observados em
lâmina delgada mostram agregados fibrosos e
lamelares de serpentina (crisotilo) dispostos
segundo uma textura em rede (mesh) envolvendo cristais reliquiares de ortopiroxênio e
olivina. Também são freqüentes as vênulas
preenchidas por agregados fibro-radiados de
sílica amorfa. Minerais ígneos reliquiares são
representados por diopsídio, olivina e magnetita sugerindo protólitos do tipo lherzolito e/ou
peridotito.
A serpentina do tipo crisotilo varia percentualmente entre 77 a 95%, de hábito lamelar e fibroso, ocorrendo como agregados entrelaçados que envolvem cristais remanescen71

III. 2.7.4. Características Geofísicas
Pequenas anomalias subcirculares registradas no levantamento aeromagnetométrico,
no campo magnético total reduzido ao IGRF,
são derivadas de rochas aflorantes e/ou subaflorantes muitas vezes encobertas por sedimentos da Formação Guaporé. Várias anomalias semelhantes a aquelas produzidas
pelas rochas do morro do Leme e Sem Boné
ocorrem espalhadas ao longo do Vale do
Guaporé sob os sedimentos da formação de
mesmo nome (fig. 53).

Colorado para o corpo rochoso que aflora na
região urbana da cidade homônima.
III. 2.8.2. Distribuição Geográfica e Relações de Contato
As rochas máficas distribuem-se no entorno da cidade de Colorado d’Oeste constituindo um único maciço de dimensões de 2 km
de eixo maior por 1,1 km de eixo menor. Na
borda oeste do maciço há uma mistura litológica de metagabros e hornblenditos, podendo
indicar uma variação lateral gradacional entre
estes litótipos derivada, talvez de um acamadamento primário. A visualização da relação
de contato entre eles é prejudicada tendo em
vista a ocorrência em forma de matacões dispersos e a descontinuidade dos afloramentos.
Na porção norte-nordeste do corpo ocorre
uma intercalação tectônica do metagabro com
granito ao longo de uma zona milonítica, assim como foliação metamórfica proeminente
na sua parte sul. As relações de contato do
maciço com as encaixantes não foram visualizadas em função da espessa cobertura de
regolito, mas interpreta-se que seja intrusivo
nas rochas do Complexo Colorado, sendo
contemporâneo com os granitos tarditectônicos.

III. 2.7.5. Dados Geocronológicos e Correlações
Não se dispõe de dados geocronológicos dessa unidade. Embora anteriormente
não tenham sido individualizados, corpos ultramáficos similares ao Morro do Leme e Sem
Boné têm sido descritos na porção sulocidental de Rondônia. Por exemplo, Romanini (1997) define no vale do Guaporé o Complexo Serra do Colorado como um maciço
acamadado composto por olivina gabros e
olivina gabronoritos na parte basal, enquanto
que na zona intermediária predominam anortositos intercalados com hornblenditos e olivina-gabronoritos, e na zona superior predominam gabronoritos e leuco-gabronoritos. Também, o mesmo autor estudou as rochas máfico-ultramáficas da região de Cacoal e denominou-as de Complexo Máfico-Ultramáfico de
Cacoal e Complexo Máfico do Limão. Um gabro do Complexo Cacoal forneceu zircões
com idade de 1.349±14 Ma (João Orestes S.
dos Santos, inf. verbal), as quais podem ser
correlacionadas com as ultramáficas do Morro
Sem Boné e do Leme.

III. 2.8.3. Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação
Ocorrem, predominantemente, gabros e
metagabros acamadados preservados da deformação regional, com foliação metamórfica
incipiente nas partes centrais do corpo e parcialmente cisalhados nas bordas do mesmo.
Essas feições sugerem colocação em regime
tardi-tectônico. O acamadamento ígneo está
marcado pela alternância de fases minerais
de grão grosso e fino, texturas cumuláticas e
estrutura de fluxo magmático (fig 55). Em algumas faixas do maciço observa-se uma variação textural das rochas onde as feições ígneas são substituídas por feições metamórficas, indicando uma heterogeneidade deformacional, onde o corpo comportou-se como
um resistato à deformação.

III. 2.8- Máficas Cidade de Colorado
III. 2.8.1. Comentários Gerais
Essas rochas foram citadas primeiramente por Rizzotto et al., (2002) durante um
estudo integrado geológico e geocronológico,
oportunidade na qual o corpo máfico não foi
individualizado como unidade litoestratigráfica. Portanto, neste trabalho passamos a designar informalmente de Máficas Cidade de
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Os cristais de plagioclásio são de dois tipos: como fenocristais e cristais menores na
forma de inclusões em clinopiroxênio. Os primeiros possuem forma prismática alongada,
euédricos a subédricos, tamanho de 4 a 7
mm, zonados, inclusões raras de clinopiroxênio. Aqueles que ocorrem como inclusões
possuem forma prismática alongada, euédricos, tamanho de 0,1 a 0,4 mm e macla polissintética. O clinopiroxênio (augita) ocorre como cristal prismático pouco alongado a equidimensional, anédrico a subédrico, incolor a
rosa claro, tamanho de 1 a 3 mm, o qual geralmente contém inúmeras inclusões de plagioclásio ripiformes. A hornblenda é prismática
fina, ocorre como franja de agregados de cristais aciculares ao redor dos cristais de clinopiroxênio, anédrica, tamanho de 0,1 mm, verde
a castanha,com freqüentes inclusões de opacos. A biotita apresenta formas hexagonais a
prismáticas, subédricas, castanha, pleocroismo em tons de castanho, tamanho de 1 a 2,5
mm, com inclusões de minerais opacos e plagioclásio. Ocorre também como cristais intersticiais e associada com o piroxênio. Os minerais opacos são de forma quadrática a octaédrica, intersticiais e inclusos em piroxênio,
com tamanho em média de 0,1 mm.
Os metagabros apresentam estruturas
variadas desde tipos com estrutura maciça
até aqueles foliados. Essa variação é em função da reologia dos corpos os quais se comportam como resistatos à deformação. No
geral, a mineralogia é semelhante aos gabros,
apenas diferindo no maior teor de hornblenda,
a qual substitui parcialmente os minerais primários de augita.

Figura 55- Vista em planta de metagabro contendo
bandas escuras de anfibólio e bandas claras mais largas de plagioclásio e anfibólio, além de relictos de piroxênio. Periferia sul da cidade de Colorado d’Oeste.

Os gabros apresentam estrutura maciça,
textura porfirítica, com 15 a 20 % de fenocristais (4 a 7 mm) de plagioclásio com formas
prismáticas alongadas imersos em uma matriz
inequigranular hipidiomórfica média (1 a 4
mm) composta por agregados de cristais
prismáticos euédricos de plagioclásio com 0,2
a 0,4 mm incluso poiquiliticamente em cristais
de clinopiroxênio com formas equidimensionais subédricas a anédricas. Textura ofítica
com inclusão de plagioclásio ripiforme em clinopiroxênio (fig. 56).

III. 2.8.4. Características Geofísicas
Anomalias subcirculares a levemente alongadas registradas no levantamento aeromagnetométrico, no campo magnético total
reduzido ao IGRF, são derivadas de rochas
aflorantes da referida unidade. Essas anomalias se assemelham as aquelas produzidas
pelas rochas máficas do morro do Leme e
Sem Boné. Baixos valores radiométricos são
registrados nas rochas dessa unidade.

Figura 56- Gabro de textura ofítica. Abrev: aug-augita;
pg-plagioclásio (luz polarizada, aumento de 4x).
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III. 2.8.5. Dados Geocronológicos e Correlações
No metagabro (RO-10) com feições ígneas bastante preservadas foram datados,
pelo método U-Pb, os cristais de zircão, os
quais são prismáticos, incolores e transparentes, com bi terminação bem desenvolvida e
raras inclusões. Três frações de zircão foram
analisadas cujos resultados alinham-se numa
concórdia com idade no intercepto superior
em 1352 ± 4 Ma (MSWD=0,18), sendo interpretada como idade de cristalização (Rizzotto
et al., 2002) (fig. 57).
Rochas máficas de idades próximas a
estas foram conseguidas em um gabro cumulático que ocorre a norte da cidade de Corumbiara, onde o mesmo forneceu idade U-Pb
pelo método shrimp de 1325 ± 24. Um zircão,
possivelmente herdado, forneceu idade de
1469 Ma (João Orestes S. dos Santos, inf.
verbal).

Cerejeiras, além de leucogranitos e inseriramnos na Suíte Metamórfica Colorado. Entretanto, no presente trabalho, com mais dados de
campo, aliados aos estudos petrográficos e
geoquímicos, os granitóides dessa área passaram a fazer parte da Suíte Intrusiva Igarapé
Enganado.
III.2.9.2. Distribuição Geográfica e Relações de Contato
Os granitóides da referida unidade distribuem-se amplamente nos domínios da folha
Pimenteiras onde afloram juntamente com as
rochas do Complexo Colorado. Os maciços
mais expressivos ocorrem entre as cabeceiras
do rio Vermelho e Córrego Trinta e Dois, neste último ocorrem como “ilhas” em terreno arrasado no extremo sudeste da folha Pimenteiras, ao longo da RO-370, no trecho Colorado
d’Oeste e Cerejeiras e ao longo da rodovia
Colorado d’Oeste-Corumbiara, próximo desta
última. A seção-tipo pode ser visualizada na
ponte do igarapé Enganado e imediações e
também na pedreira do José Andreatta, a 10
km a sul de Colorado, seguindo-se pela RO370. Esses granitóides são intrusivos nos xistos, paragnaisses e anfibolitos do Complexo
Colorado, geralmente exibindo contato abrupto e discordante, em contato por falha vertical
na maioria das vezes, embora contatos difusos com autólitos e enclaves de rochas anfibolíticas, sugerem magmatismo quase que
contemporâneo. Os granitóides, por sua vez,
são cortados por diques de aplitos e raros
pegmatitos.

Figura 57 - Diagrama concórdia da amostra RO-10

III.2.9.3. Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação
Os granitóides juntamente com suas encaixantes, os anfibolitos e paragnaisses,
constituem o conjunto dominante que serviu
de embasamento para a instalação da Bacia
dos Parecis. Os afloramentos aparecem com
lajeiros, boulders e raramente como pequenas
serras, apresentando muitas vezes formas
alongadas e abauladas devido ao processo
de esfoliação esferoidal bastante constante na
região. Composicionalmente são representados por variedades de granitóides que vão

III.2.9- Suíte Intrusiva Igarapé Enganado
III.2.9.1. Comentários Gerais
As rochas granitóides em geral, que ocorrem no sudeste da folha Pimenteiras, por
apresentarem foliação de fluxo ígnea e/ou
metamórfica foram inseridas primeiramente
no Complexo Xingu por Santos et al., (1979).
Recentemente, Rizzotto et al., 2002, em estudos integrados geológico-geocronológico caracterizaram os metamonzogranitos porfiríticos associados à anfibolitos que afloram ao
longo da RO-370 entre Colorado d’Oeste e
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varia na composição desde granodiorito a tonalito.

desde sienogranito até tonalitos. Entretanto,
predominam os sienogranitos e monzogranitos, seguidos dos granodioritos e raros tonalitos.
De um modo geral, são rochas leuco a
mesocráticas, apresentando tonalidade rosa,
cinza ou cinza-rosada, localmente com tonalidades cinza-escura com alta concentração de
máficos (tonalitos). A granulação é média a
grossa, onde os termos porfiróides exibem
megacristais de feldspato potássico de até 5
cm de tamanho. Raramente, apresentam-se
manteados por plagioclásio, caracterizando a
textura rapakivi, assim como há uma interação mecânica do granito com gabro resultando em rochas híbridas.
Apresentam como principal característica, uma forte trama de fluxo magmático, com
deformação no estágio “subsólidus”. Essas
feições, aliadas as características texturais
sugerem colocação destes corpos em regime
compressional sin a tardi-cinemáticos.
A foliação milonítica, quando presente,
apresenta-se bastante paralelizada, onde as
micas envolvem os porfiroclastos de feldspato
potássico. Entretanto, a deformação é heterogênea, onde porções dos maciços mostram
feições ígneas bastante preservadas. De maneira geral, o feldspato potássico exibe orientação segundo o fluxo magmático, mantendo
a forma prismática dominante, enquanto que
os cristais de quartzo mostram-se estirados,
com feições sigmoidais e com esporádica recristalização ao longo da sombra de pressão
dos feldspatos potássicos. A foliação é definida pelos minerais máficos do tipo biotita e
rara hornblenda. Diques aplíticos sinplutônicos com dezenas de metros de extensão ocorrem em alguns afloramentos, assim
como autólitos máficos subarredondados de
composição quartzo-diorítica (fig. 58). Xenólitos são raros e variáveis no tamanho e, via de
regra, são constituídos pelas rochas encaixantes como paragnaisses e anfibolitos, além
de restitos a base de biotita (fig. 59). Na localidade da pedreira da RO-370 e imediações, é
comum a ocorrência de mistura tectônica
(mingling) de magmas contrastantes (félsico/máfico) resultando numa rocha híbrida que

Figura 58- Autólito máfico subarredondado de composição diorítica incluso em monzogranito da Suíte Igarapé Enganado. Linha 01, 6,5 km a leste de Colorado
d’Oeste.

Figura 59- Xenólito de gnaisse do embasamento em
monzogranito da Suíte Igarapé Enganado. Cabeceira
do igarapé afluente da margem esquerda do rio Cabixi.

Na petrografia, tanto os sienogranitos
como os monzogranitos são rochas com estrutura foliada (foliação de fluxo ígneo) sobreposta por uma incipiente foliação gnáissica
marcada por porfiroclastos estirados de microclínio e quartzo de 1 a 4 mm e pela orientação de biotita e muscovita. Mostram textura
milonítica definida por 25 a 30 % de porfiroclastos de microclínio, plagioclásio e quartzo
envoltos em uma matriz dominada por quartzo
e microclínio com uma textura granoblástica
poligonal a interlobada inequigranular média
(0,05 a 0,2 mm) e subordinadamente, por trilhas descontínuas compostas por muscovita
em arranjo lepidoblástico. Subordinadamente,
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sões de zircão, apatita e minerais opacos,
deformada com geração de estruturas tipo
fish, orientada segundo a foliação, além de
agregados intersticiais. Na matriz ocorre associada a muscovita como cristais de 0,1 a
0,4 mm. A muscovita é secundária, subidioblástica, que desenvolve-se sobre o plagioclásio. O zircão é euédrico, prismático equidimensional, pouco fraturado, incluso em
quartzo e biotita. Titanita e apatita são os outros acessórios mais freqüentes.
Os granodioritos e tonalitos, por sua vez,
exibem foliação magmática (orientação dimensional), sobreposta por uma foliação tectônica com recristalização parcial da mineralogia em condições da fácies xistos verdes
superior a anfibolito. Mostram estrutura foliada, apresentando alinhamento dos cristais de
biotita, hornblenda e plagioclásio, e estiramento de quartzo. A textura é heterogranular
hipidiomórfica média, com raros megacristais
de K-feldspato envoltos por uma matriz equigranular com cristais prismáticos de plagioclásio, biotita, hornblenda e quartzo como
cristais intersticiais. Mostram, localizadamente, recristalização parcial do quartzo com formação de textura granoblástica poligonal a
interlobada inequigranular média , acompanhado pela transformação incipiente do plagioclásio, biotita e hornblenda para epidoto, clorita, muscovita e carbonato.
O plagioclásio (40-45%) é prismático,
equidimensional, apresentando inclusão de
biotita, titanita e zircão, pouco fraturado e alterado no núcleo para diminutos cristais de epidoto, carbonato e clorita. O feldspato potássico (ortoclásio e microclínio) (10-15%) ocorre
como raros megacristais de hábito prismático
alongado, com inclusões de biotita, plagioclásio e minerais opacos, além de argilização
incipiente e alteração localizada nos bordos
para sericita fina dispersa. Mais freqüentemente ocorre na matriz como cristais equidimensionais de microclínio, subédricos a anédricos, muito deformados, com encurvamento
de maclas e extinção ondulante. O quartzo
(25-30%) é amebóide a alongado, anédrico,
intersticial, contendo inclusões de zircão, biotita e opacos, mostrando-se pouco fraturado,

mostram textura mirmequítica associada ao
crescimento de quartzo com formas vermiformes nas bordas do plagioclásio, concordantes
com a foliação milonítica. A deformação e a
mineralogia neoformada na rocha são compatíveis com temperaturas da fácies anfibolito
inferior a médio (fig. 60).

Figura 60- Porfiroclastos de feldspato potássico (fk),
plagioclásio (pg) e quartzo (qzo) envoltos por trilhas de
grãos quartzo-feldspáticos neoformados e por palhetas
sigmoidais de biotita (bt). Luz polarizada, aumento de
4x).

O microclínio (40 a 60%) ocorre principalmente como porfiroclastos com forma
prismática alongada, subédrico, muito fraturados e deformados, com extinção ondulante,
limites interlobados a serrilhados, além de
pertitas na forma de filmes muito finos e descontínuos. Inclusões de biotita e zircão. Ocorre também na matriz, com forma equidimensional a poligonal, com limites interlobados a
retos. O plagioclásio (5-15%) é prismático
equidimensional, subédrico a euédrico, intersticial, pouco deformado e incluso em Kfeldspato. Alterado no núcleo por um agregado de epidoto e muscovita. Também ocorre
na matriz como cristais com forma poligonal.
O quartzo (20-25%) é alongado e estirado,
com 1 a 2,5 mm, composto por subgrãos de
forma alongada e tamanhos entre 0,2 a 0,6
mm, envolto por mosaicos de quartzo com
arranjo granoblástico poligonal equigranular
médio e forte extinção ondulante. A biotita
ocorre como palhetas subédricas, com inclu76

subgrãos equidimensionais a alongados e de
limites interlobados a retos, e em grande parte
recristalizados. A biotita (6-8%) possui forma
prismática e alongada, subédrica, formando
agregados intersticiais associados com a
hornblenda e alterada incipientemente nos
bordos para epidoto. A hornblenda (3-5%)
apresenta forma prismática alongada, com
inclusões de titanita e opacos e com incipiente
alteração nos bordos para epidoto. O zircão é
prismático, alongado, incluso em plagioclásio,
biotita e quartzo. Allanita é losangular a prismática pouco alongada, inclusa parcialmente
em biotita e alterada nos bordos para epidoto.
Os minerais opacos são intersticiais, subédri-

cos e quadráticos, inclusos em biotita e hornblenda. Muscovita, carbonato e epidoto são
secundários e desenvolvem-se nos núcleos
do plagioclásio e bordas da biotita.
III. 2.9.4- Litoquímica e Petrogênese
Com base nos estudos de campo e petrográficos foram selecionadas 12 amostras
representativas dos três tipos litológicos dominantes das suítes Igarapé Enganado e Cerejeiras. As mesmas foram agrupadas por
apresentarem características químicas muito
semelhantes conforme pode ser visualizado
na tabela 5.

Igarapé Enganado

Cerejeiras

NM- 42

GR- 12

NM- 177

NM- 152

NM- 14A

NM- 318

NM- 75

GR- 41

NM- 60A

GR- 49

NM- 128A

NM- 78

SiO2

63,9

65,11

66,72

69,92

67,08

67,09

67,86

70,45

58,22

66,73

66,9

72,36

Al2O3

13,89

14,94

15,4

14,24

13,69

8,9

13,96

14,13

16,43

14,45

13,52

15,02

Fe2O3

7,25

6,31

4,73

3,44

6,05

4,87

4,33

3,11

10,77

6,43

7,45

0,98

MgO

1,72

1,75

1,05

0,55

0,83

6,35

1,03

0,45

2,64

0,87

1,1

0,15

CaO

3,62

3,19

2,86

1,45

2,55

5,91

2,01

1,59

2,79

2,97

3,81

0,46

Na2O

2,94

2,96

3,27

3,33

2,99

1,27

3,2

2,93

2,58

2,96

2,83

2,98

K2O

4,26

3,73

3,72

5,84

4,77

3,78

5,34

5,78

3,37

3,77

1,81

6,8

TiO2

0,97

0,39

0,54

0,38

0,73

0,56

0,67

0,4

1,38

0,67

0,75

0,1

P2O5

0,44

0,21

0,24

0,14

0,37

0,08

0,39

0,27

0,17

0,33

0,61

0,02

MnO

0,19

0,34

0,04

0,05

0,19

0,1

0,19

0,09

0,1

0,19

0,25

0,01

LOI

0,6

0,8

0,9

0,4

0,4

0,8

0,7

0,6

1,2

0,4

0,7

1,1

99,78

99,73

99,46

99,74

99,64

99,91

99,69

99,81

99,65

99,8

99,73

99,98

Na2O+K2O

7,2

6,69

6,99

9,17

7,76

5,05

8,54

8,71

5,95

6,73

4,64

9,78

K2O/Na2O
Elem.
Traço
(ppm)

1,45

1,26

1,14

1,75

1,60

2,98

1,67

1,97

1,31

1,27

0,64

2,28

Ba

1035,1

1482,6

2992

1317,8

1033,3

479,7

1364,9

907,7

1222,8

957,9

971,1

245,8

Mo

3,3

5,1

1,5

1,1

3

0,5

3,8

0,9

2,5

3

5,5

1,2

Cu

25,2

33,6

6,7

2,8

18,9

18,5

21,9

9,4

46,1

19,9

38

5,2

Pb

5,8

11,2

5

5,5

4,1

8,1

8,9

11,4

16,7

3,5

6,9

7,2

Zn

89

60

79

47

69

24

60

62

160

97

107

19

Ni

17,2

23,1

5,4

5,3

11,2

28,4

14,9

5,5

35,2

14,7

15,7

3

As

2,2

7,9

<.5

<.5

3,3

1,9

3,1

0,6

0,8

3,1

3,1

<.5

Au

2,8

2,6

1

3,3

0,6

1,3

2

<.5

3

1,5

2,5

0,6

Sc

15

6

9

6

11

23

6

6

25

11

14

2

Co

17,2

14

4,8

3,4

9,9

18,1

8,2

4,7

22,9

11,4

11,9

1

Cs

2,8

2,8

2,2

1,4

2,8

3,3

1,2

2,4

2,9

1,4

1,1

3,9

Ga

20,8

17,4

16,7

18,7

21,3

11,7

18,1

18,4

24,4

20,3

18,8

20,3

Hf

13,6

6,7

11,3

13,3

16,4

6,5

20,2

20

22

19,9

21,4

6,2

Nb

12,1

7,7

8,9

9,4

15,5

6,5

25,9

7

19,8

11,4

10,1

9

Rb

126

110,6

69,8

112,8

115,1

136,8

143,1

152,7

112

102

54,7

289

Sn

26

14

3

2

6

4

9

31

12

3

11

8

Sr

196,7

308,2

450,3

160,5

132

62,5

351,6

130,3

210,6

201,5

246,3

85,7

Ta

0,7

1

0,4

0,8

1,3

0,7

2,3

0,6

1,6

0,7

0,6

1,5

Th

16,2

14,5

9,7

15

9,9

11,2

29,1

47,6

45,4

0,9

12,8

32,6

Amostras

Soma

77

U

3

6,9

2,1

2,4

3,9

3,4

6,6

3,8

3,6

1,4

1,7

V

75

56

34

20

36

85

42

21

138

47

52

4,1
7

W

0,7

1,5

9,7

9,3

1,8

4,3

0,7

1,5

12,6

0,7

0,5

10,2

Zr

506,1

202,8

385

393,5

516,4

190,4

677,2

634,7

782

690,5

757,7

101,1

Y
ETR

61,7

17,1

17,6

36,3

78,6

30

48,9

57,2

126,9

47,7

76,2

15,9

La

72,1

33

83,1

72,7

59,6

23,1

101,2

184,1

136,2

18,8

90,4

38,5

Ce

152,5

59

173

166

133,6

57,9

215,8

359,4

296,3

44,1

197,2

60,5

Pr

17,84

6,61

19,1

18,96

17,43

6

23,95

42,59

35,61

6,17

23,53

8,18

Nd

71,1

23,5

67,9

69,5

78,7

22,3

84,2

160,8

149,5

30,3

93,5

26

Sm

13,8

3,8

9,7

11,8

17,4

5,1

13,6

26,9

29,4

9,1

17,4

4,3

Eu

1,89

0,76

2,24

1,41

2,3

0,66

2,29

1,82

2,66

2,31

2,73

0,63

Gd

12,13

3,06

5,66

7,77

15,94

4,51

9,76

17,94

24,09

10,3

16,04

3,16

Tb

1,9

0,51

0,64

1,19

2,55

0,9

1,53

2,48

3,89

1,73

2,61

0,51

Dy

11,1

2,67

3,36

6,41

14,8

4,91

8,05

12,46

23,61

9,66

14,91

2,76

Ho

2,26

0,54

0,59

1,34

3,02

1,1

1,59

2,12

4,83

1,64

2,93

0,53

Er

6,48

1,56

1,56

3,53

8,5

3,3

4,81

5,28

14,36

4,09

7,9

1,54

Tm

0,95

0,27

0,27

0,56

1,18

0,54

0,71

0,73

2,16

0,55

1,08

0,27

Yb

5,59

1,68

1,82

3,44

7,2

3,24

4,69

3,86

12,97

3,02

6,09

1,69

Lu

0,85

0,29

0,29

0,51

1,11

0,49

0,76

0,54

1,98

0,42

0,98

0,31

Tabela 5 - Concentrações de elementos maiores (% em peso), traços (ppm) e Terras Raras (ppm) em granitos das
suítes Igarapé Enganado e Cerejeiras.
CaO and ( K 2O+ Na 2O)(wt %)

Observando-se o diagrama de Maniar &
Piccoli, 1989, o qual utiliza-se do índice de
Shand, as amostras indicam o caráter metaluminoso a levemente peraluminoso (fig. 61).
No que diz respeito aos teores de álcalis e
cálcio, os granitóides mostram comportamento cálcico-alcalino, de acordo com Peacock,
1931 (fig. 62).
Maniar & Piccoli 1989
Al 2 O 3 /(Na 2O + K 2O)

3
Metaluminous

Peraluminous

Alcalino

A-C

C-A

Cálcico

SiO2 (w t %)

Figura 62- Padrão calcico-alcalino dos granitóides Igarapé Enganado e Cerejeiras
2

1

Nos diagramas binários utilizando-se a
SiO2 como índice de diferenciação versus os
elementos maiores observa-se trends lineares
distribuídos na seguinte forma: K2O, Na2O e
Al2O3 (fig. 63a, c, b) apresentam correlação
positiva enquanto que CaO, Fe2O3, MgO,
P2O5 e TiO2 (fig. 63d, e, f, g, h), apresentam
correlação negativa. Esse comportamento
pode ser atribuído ao processo de cristalização fracionada durante a evolução do magma.
Adicionalmente, apresentam altos valores de
álcalis (Na2O + K2O >5%) e alta razão K2O /
Na2O (de 1,14 a 2,98) assemelhando-se aos
granitos calcio-alcalinos de alto potássio e aos
granitos da série shoshonítica (fig 64).

Peralkaline

1
Al2 O3 /(CaO + Na2 O + K2 O)

2

Figura 61-Distribuição das amostras dos granitóides nos
campos metaluminoso e peraluminoso. Legenda: losango
(suíte intrusiva cerejeiras), círculo (suíte intrusiva igarapé
enganado)

78

Figura 63 - Diagramas de variação dos elementos maiores em relação ao índice de diferenciação. (a) SiO2 x K2O,
(b) SiO2 x Al2O3, (c) SiO2 x Na2O, (d) SiO2 x CaO, (e) SiO2 x Fe2O3, (f) SiO2 x MgO, (g) SiO2 x P2O5, (h) SiO2 x TiO2.
Simbolos como na figura 61.
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9

em ETRP tendendo a horizontalidade e pequena anomalia negativa de európio (fig. 66)

8

Norm: SUN
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Figura 64- K2O vs. SiO2 contents displaying the shoshonite, high-K, medium-K and low-K fields (from Peccerilo and Taylor, 1976; mod. by Rickwood, 1989) Simbolos como na figura 61.

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Figura 66- Padrão de elementos terras raras dos granitóides das suítes Igarapé Enganado e Cerejeiras.

A distribuição dos elementos-traço
quando comparados ao padrão normalizado
por Pearce et al., (1984) mostra um enriquecimento de elementos litófilos de grande raio
iônico como Rb e Ba, alto Th em relação àqueles de alta carga iônica (HFSE) (fig. 65).
Esse padrão é similar aos granitos gerados
em arcos vulcânicos maturos ou aos granitóides cálcio-alcalinos pós-colisionais (Tipo I
caledonianos).

No diagrama classificatório de ambiência tectônica de Pearce et al., (1984), os granitóides das suítes Igarapé Enganado e Cerejeiras distribuem-se parcialmente nos campos
de arco vulcânico e intra-placa e também no
campo dos granitos pós-colisionais (fig. 67).

100

10

1

.1
.01

Figura 67- Diagrama discriminante de compartimentação tectônica segundo Pearce et al., (1984).

K2 O Rb Ba Th Ta Nb Ce Hf Zr Sm Y Yb

Figura 65– Distribuição dos elementos-traço normalizados pelo padrão de Pearce et al., (1984) para os granitóides das suítes Igarapé Enganado e Cerejeiras (simbolos como na figura 61).

Os dados químicos listados acima caracterizam as rochas das suítes intrusivas
Igarapé Enganado e Cerejeiras como uma
série cálcio-alcalina de alto potássio e metaluminosa a levemente peraluminosa. Essas
características são similares com aquelas dos
granitos calcio-alcalinos do Tipo I caledonianos modernos.

Dados de ETR para os granitóides estudados normalizados pelos valores condríticos
de Sun & McDonough,1989 (fig. 66) mostram
padrões semelhantes aos granitóides da série
cálcio-alcalina, mostrando enriquecimento em
terras raras leves com fraco enriquecimento
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III.2.9.5- Características Geofísicas
As imagens gamaespectrométricas definem com precisão os contornos dos corpos
graníticos da unidade, principalmente no canal de potássio e contagem total. Destacamse também na imagem de distribuição ternária
K-Th-U. Apresentam um padrão aeromagnético de baixa susceptibilidade, sem maior destaque.

data-point error ellipses are 68.3% conf.

NM42

0,245

1400
1360

0,235

1320
206

Pb

238

0,225

Concordia age = 1339.7 ± 5.3 Ma

1280

U
0,215

1240
Model 1 Solution (±95%-conf.) on 16 points
Lower intercept: 196±310 Ma

0,205

Upper intercept: 1343.2±6.4 [±8.7] Ma
MSWD = 0.72, Probability of fit = 0.76

III.2.9.6- Dados Geocronológicos e Correlações
Na tentativa de definir o posicionamento
cronoestratigráfico dos granitóides da suíte,
Rizzotto et al., (2002) analisaram um conjunto
de 14 amostras do granodiorito/tonalito e anfibolito (fácies máfico-félsico) localizadas na
pedreira do José Andreatta (rodovia RO-370),
via Rb-Sr isocrônico em rocha total, definindo
assim uma idade de 1360±45 Ma e razão inicial 87Sr/86Sr de 0,7040±0,0012. Essa idade
deve ser interpretada com ressalvas, haja vista a mistura tectônica máfico-félsica (granodioritos-anfibolitos). Entretanto, pode-se admitir
essa idade (levando-se em consideração o
erro da isócrona) como a época bastante próxima da cristalização do magmatismo bimodal.
Neste trabalho, foram analisados os zircões de um granodiorito (NM-42) localizado
na pedreira Andreatta utilizando-se a datação
U-Pb por shrimp, o qual apresentou resultado
de 1.340 ± 5 Ma, sendo essa idade aqui interpretada como época da cristalização da rocha
(fig. 68). Também, as análises de isótopos
Sm-Nd forneceram idades TDM de 1,58 a 1,51
Ba. e εNd de 2,33, interpretadas como época
da extração do material magmático do manto.
Correlaciona-se as rochas da Suite Igarapé Enganado com aquelas descritas no oriente boliviano por Litherland et al., (1986) e
por Boger et al., (2005), associando-as ao
Granito San Rafael, o qual forneceu idade UPb de 1334 ± 12 Ma e com os granitos da
Suíte Intrusiva Alto Candeias que ocorrem no
setor ocidental de Rondônia.

0,195
2,3

2,5

2,7
207

2,9

3,1

Pb/235U

Figura 68 – Diagrama concórdia do granodiorito (NM42)

III.2.10- Suíte Intrusiva Cerejeiras
III.2.10.1- Comentários Gerais
Referências anteriores sobre os granitos
da região de Cerejeiras são bastante imprecisas e indefinidas. Santos et al., (1979) inseriram indiscriminadamente no Complexo Xingu
a grande maioria dos granitóides ocorrentes
no sudeste da folha Guaporé (SD.20). Desta
forma, essa unidade está sendo definida no
presente trabalho, a qual abrange granitos
bastante característicos na sua forma de ocorrência, constituição mineralógica, coloração e
características texturais. Entretanto, em alguns afloramentos exibem feições de características transicionais para os granitos da Suíte
Intrusiva Igarapé Enganado. A forte trama
planar dos granitos da referida suíte sugere
posicionamento sin a tardi-tangencial.
III.2.10.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato
O maciço principal da unidade distribuise entre as estradas norte-sul denominadas
de 2º e 3º eixos, estendendo-se desde as
proximidades da cidade de Cerejeiras a sul
até a linha 2 à norte. Ocorrem na forma de
matacões subarredondados constituindo pequenos morrotes alongados e raramente como lajeiros ao longo das drenagens principais.
Possui dimensão maior (±20 km) segundo
direção aproximada de N20ºE. O maciço não
se encontra totalmente exposto em toda a sua
extensão, sendo capeado ora por cobertura
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de solo residual, ora por carapaça laterítica.
Sendo assim, a visualização dos contatos torna-se prejudicada, mas onde foi possível identificá-los, mostram contato intrusivo discordante com xistos e paragnaisses do Complexo Colorado e com os anfibolitos do Complexo Trincheira. Os granitos da unidade são
cortados por diques de leucogranitos da Suíte
Intrusiva Alto Escondido.
Outro corpo de dimensões bem menores ocorre entre a linha 2 à sul, estendendose por aproximadamente 4 km ao longo do
seu eixo maior até a rodovia RO-485 à norte,
onde encontra-se parcialmente encoberto pelos arenitos e paraconglomerados do membro
basal da Formação Parecis.

Figura 69- Granodiorito porfirítico da Suíte Intrusiva
Cerejeiras. Linha 02, a 15 km a nordeste de Cerejeiras.

Em lâmina delgada, as rochas da suíte
apresentam estrutura foliada, caracterizada
pela orientação de agregados de biotita e opacos e pela orientação dimensional de Kfeldspato e quartzo. Textura blastoporfirítica
com megacristais de K-feldspato envoltos por
uma matriz blastoequigranular hipidiomórfica
média contendo plagioclásio, quartzo e biotita.
Ocorrem também porções irregulares com
textura granoblástica poligonal equigranular
média marcada pelo arranjo entre plagioclásio, quartzo e biotita.
A rocha apresenta uma deformação e orientação inicial de origem magmática, gerada
sob condições subsólidus, superposta por
uma foliação tectônica de modo localizado e
pervasivo. A deformação de alta temperatura
(compatível com a fácies anfibolito) é materializada principalmente no K-feldspato, o qual
apresenta deformação interna e formação de
subgrãos.
O K-feldspato (32-37%) é representado
por megacristais de ortoclásio e microclínio,
de forma prismática alongada, subédrico, além de pertitas incipientes do tipo filmes finos
e descontínuos. Inclusões freqüentes de biotita, plagioclásio e apatita. Comumente mostram-se envoltos por uma fina franja de textura mirmequítica. O plagioclásio (18-22%) ocorre como cristais reliquiares na matriz, com
forma prismática equidimensional, subédrico,
com inclusões de biotita, apatita e opacos e
com encurvamento de maclas localizado,
pouco fraturado, com alteração localizada para epidoto granular. Também ocorre na matriz

III.2.10.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação
A Suíte Intrusiva Cerejeiras é constituída
por granitos acinzentados a cinza-rosados,
invariavelmente de granulação grossa, ineqüigranulares a porfiríticos, com foliação de
fluxo magmática proeminente, por vezes superimposta por uma trama metamórfica em
estágio “subsólidus”. Composicionalmente,
predominam os granada-biotita monzogranitos, seguidos dos biotita sienogranitos e raros
granodioritos (fig. 69).
A forte anisotropia estrutural é marcada
por fluxo magmático onde cristais prismáticos
a ovalados de feldspato potássico mostram-se
alinhados e envoltos por sigmóides de biotita
e quartzo. Os teores de biotita são variáveis e
existem zonas de maior concentração desses
minerais que são acompanhados por cristais
globulares de granada, os quais indicam uma
origem a partir do metamorfismo sin a tarditangencial.
Ocorrem também tipos porfiroclásticos,
mesocráticos, de granulação média a grossa,
de composição monzogranítica, onde os cristais de feldspato potássico apresentam formas subarredondadas a lenticulares, com
bordas recristalizadas e os espaços intergranulares preenchidos por aglomerados de biotita.
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metamórfica, apresentando forma poligonal e
limites retos,. O quartzo (25-30%) é amebóide
a alongado, anédrico, intersticial, pouco fraturado, com subgrãos equidimensionais de limites interlobados e forte extinção ondulante.
Na matriz recristalizada, o quartzo possui forma poligonal com tamanhos entre 0,2 a 0,5
mm. A biotita (10-15%) ocorre na matriz com
forma de palhetas subédricas orientadas segundo a foliação e agregados intersticiais,
exibindo inclusão de zircão e apatita. Cristais
de granada eventualmente estão presentes,
com teores de 1-2%, forma globular, ocupando o espaço intersticial entre os feldspatos.
Minerais opacos (magnetita?) apresentam
forma quadrática de dimensões entre 0,1 a
0,2 mm. Zircão e apatita são os acessórios
mais comuns enquanto que clorita e epidoto
são produtos de derivação hidrotermal (fig.
70).

nal de potássio, tório e contagem total. Destacam-se também na imagem de distribuição
ternária K-Th-U. Apresentam um padrão aeromagnético de baixa susceptibilidade, sem
maior destaque.
III.2.10.6- Dados Geocronológicos e Correlações
Embora não existam dados geocronológicos desta suíte, as características texturais,
mineralógicas e estruturais, aliadas às relações de contato com as outras unidades adjacentes, sugerem contemporaneidade na colocação destas rochas com àquelas da Suíte
Intrusiva Igarapé Enganado. Nesse sentido,
os granitos Igarapé Jabuti (1234 Ma) são intrusivos nessa unidade.
III.2.11- Suíte Intrusiva Alto Escondido
III.2.11.1- Comentários Gerais
À semelhança do que ocorre com as rochas granitóides das outras suítes anteriormente descritas, as rochas desta unidade
também foram posicionadas, em trabalhos
anteriores, nos denominados complexos Xingu e Basal. No trabalho de reconhecimento
geológico-geocronológico, Rizzotto et al.,
(2002) determinaram idades e posicionamento estratigráfico de um leucogranito à granada
intrusivo em anfibolitos, no entanto, sem separá-lo da Suíte Metamórfica Colorado. Entretanto, neste trabalho, devido a escala do mapeamento, foi possível individualizar vários
corpos de granitos leucocráticos, com incipiente trama planar, considerados como tardi a
pós-tectônicos, propondo-se então a denominação formal de Suíte Intrusiva Alto Escondido.

Figura 70- Textura equigranular alongada do monzogranito. Abrev: gd-granada; bt-biotita; fk-feldspato potássico; pg-plagioclásio; qzo-quartzo (luz polarizada,
aumento de 4x).

III.2.11.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato
Os granitos da referida suíte distribuemse amplamente nos domínios das rochas cristalinas, de forma intrusiva nas rochas do embasamento. A forma de ocorrência mais representativa das rochas da unidade é na forma de boulders subarredondados, constituindo os principais morros da região. O relevo do
tipo “meia-laranja” é sustentado pelos granitos

III. 2.10.4- Litoquímica e Petrogênese
Este item está descrito juntamente com
aquele da Suíte Igarapé Enganado (item III.2.9.4)
III.2.10.5- Características Geofísicas
As imagens gamaespectrométricas definem com precisão os contornos dos corpos
graníticos da unidade, principalmente no ca83

da suíte que apresentam orientação geral
NNE.
Os afloramentos-tipo ocorrem nas cabeceiras do rio Escondido, entre as estradas
vicinais 1º e 3º Eixos. Além destes, vários outros corpos ocorrem ao longo da RO-487, entre Cerejeiras e Corumbiara e outro maciço
isolado no extremo leste da folha Pimenteiras,
no Estado de Mato Grosso, aflorando no alto
curso do rio Piolho.
As formas de contato são claramente
discordantes com as rochas consideradas do
embasamento. Neste contexto, apresentam
contato abrupto discordante tangenciando o
bandamento e/ou foliação metamórfica dos
paragnaisses e xistos do Complexo Colorado.
Mostram freqüentes apófises intrusivas nos
anfibolitos e metagabros do Complexo Trincheira. Da mesma forma, diques aplíticos da
Suíte Alto Escondido cortam aleatoriamente
os granitóides das suítes Igarapé Enganado e
Cerejeiras. Xenólitos são raros ou ausentes.

Em alguns maciços graníticos observase uma discreta trama planar originada no
estágio “subsolidus” que é marcada pelo estiramento dos cristais de quartzo e alinhamento
da biotita. Essa deformação é acompanhada
por hidrotermalismo pervasivo resultando no
crescimento de muscovita sobre cristais de
plagioclásio e biotita. Composicionalmente
são dominados pelos biotita sienogranitos e
biotita monzogranitos, com ou sem granada.
Em seção delgada, a foliação ígnea é
definida pelo alinhamento dos cristais de biotita e K-feldspato. A textura é inequigranular
hipidiomórfica média com cristais de Kfeldspato (Ortoclásio), imersos em uma matriz
equigranular média contendo microclínio, plagioclásio, quartzo e biotita. Observa-se também alteração hidrotermal pervasiva.
Cristais de ortoclásio e microclínio (5060%) mostram forma prismática alongada,
subédricos, pertitas incipientes do tipo filmes
finos e descontínuos, com inclusões raras de
biotita. Na matriz ocorre o microclínio (1 mm),
com forma equidimensional e subédrico. O
plagioclásio (7-13%) é prismático, equidimensional, euédrico a subédrico, sem fraturas,
zonação normal com núcleo alterado para
sericita e muscovita, além de argilização superficial. Localizadamente, pode apresentar
arranjo mirmequítico quando em contato com
o K-feldspato da matriz. O quartzo (20-25%) é
dominantemente anédrico globular a amebóide, sem inclusões, com fragmentação incipiente e com rara formação de subgrãos. A biotita (3-5%) ocorre como palhetas subédricas,
orientada segundo a foliação, intersticial, com
inclusões de allanita e zircão, alterada para
clorita e muscovita. O zircão é prismático alongado, euédrico a subédrico, incluso em
plagioclásio e biotita. A apatita e allanita são
os demais acessórios. Minerais opacos são
raros e muscovita e epidoto são minerais de
derivação secundária, provenientes da alteração da biotita e K-feldspato e da allanita, respectivamente (fig. 72).

III.2.11.3. Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação
São granitos stricto senso, homogêneos, leucocráticos, isotrópicos ou com incipiente trama de fluxo magmático, granulação
fina, de coloração acinzentada, esbranquiçada a levemente rosada (fig. 71). Apresentam,
comumente, agregados porfiroblásticos de
biotita e granada, além de esparsos fenocristais quadráticos centimétricos de feldspato
potássico.

Figura 71- Leucogranito da Suíte Alto Escondido contendo microfenocristais de biotita e granada. Linha 02
com cruzamento de afluente do igarapé Escondido.
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Figura 73- Diagrama QAP para a composição modal
das rochas da suíte Alto Escondido
Maniar & Piccoli, 1989
3

Al2O3/(Na2O + K2O)

Figura 72- Textura inequigranular hipidiomórfica do
sienogranito. Observa-se um cristal de allanita na posição de extinção. Abrev: all-allanita; qzo-quartzo; fkfeldspato potássico; pg-plagioclásio; bt-biotitta (luz polarizada e aumento de 10x).

III. 2.11.4- Litoquímica e Petrogênese
As rochas da Suíte Intrusiva Alto Escondido apresentam conteúdos elevados de SiO2
(~70%), elevado Na2O + K2O (>8%), alta razão K2O / Na2O (de 1,2 a 1,6), além de elevados teores de K, Rb, Ba e Th, conforme visualizado na tabela 6. No diagrama QAP, as amostras distribuem-se no campo 3b correspondente aos monzogranitos (fig. 73).
As relações entre alumina e álcalis demonstram que as rochas graníticas da suíte
são fracamente peraluminosas (fig. 74).

Metaluminous

Peraluminous

2

1

Peralkaline

1
Al2O3/(CaO + Na2O + K2O)

2

Figura 74- Índice de Shand no diagrama de Maniar &
Piccoli, 1989.

85

GR- 46
67,01
16,08
3,37
0,73
2,82
3,46
4,3
0,55

NM- 202
69
15,11
3,19
0,66
1,45
3,51
5,77
0,29

NM- 121A
69,71
15,51
2,61
0,77
3,02
3,62
3,25
0,2

GR- 26
69,78
14,36
2,96
0,7
1,71
3,52
5,09
0,4

GR- 94
70,41
14,62
3,14
0,39
1,63
3,41
5,32
0,3

P2O5
MnO
LOI

0,44
0,07
0,7

0,11
0,07
0,7

0,12
0,3
0,6

0,08
0,04
1

0,18
0,13
1

0,13
0,15
0,3

Soma
Na2O+K2O
K2O/Na2O
Elem.
Traços
(ppm)

99,53
7,76
1,24

99,86
9,28
1,64

99,86
8,09
1,20

99,81
6,87
0,90

99,83
8,61
1,45

99,8
8,73
1,56

Ba
Co

2592,1

929

687,6

1274,9

896,9

1179,6

6

3,9

8,6

4,2

5,1

4,9

4,9

Mo

0,6

1

4,5

1,2

1,1

2,6

1,7

1,1

1,9

Cu

15,7

8,2

24,3

3,9

14,9

12,4

11,8

8,8

12,7

Pb

4,2

9,8

9,1

4,7

5,4

8

7,6

10,4

5,1

Zn

77

66

48

39

69

45

71

48

67

Ni

4,6

3,9

22,7

4,5

6,2

8,9

11,2

4,9

8,9

As

0,8

<.5

7,1

<.5

2,1

2,8

2,8

2,8

2,4

Au

1,5

<.5

5,2

2,6

0,9

2,9

0,8

3,4

1,9

Tl

0,3

0,7

0,6

0,3

0,2

0,3

0,2

<.1

0,1

Cs

1

6,5

7,7

1,4

1,3

2,1

1,4

3,9

0,6

Ga

20

18,7

19,2

15,7

17,8

17,9

16,9

20,1

16,5

Hf

21,5

5,9

6,6

4

10,7

8,2

12,3

5,9

8,5

Nb

6,1

12,2

17,1

3,7

7,7

9,1

10,6

10,7

7,7

Rb

91

222,1

213,4

80,6

102,9

193,2

97,5

220,3

101,8

Amostras
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
Na2O
K2O
TiO2

GR- 09
69,33
14,65
3,78
0,88
1,88
3,67
4,42
0,23

16

6

19

11

237,4

207,1

GR- 33
71,54
15,08
2,01
0,13
0,79
3,61
5,69
0,14

NM- 86
72,75
13,27
2,76
0,53
0,91
3,19
5,22
0,28

0,18
0,15
0,4

0,06
0,1
0,6

0,09
0,17
0,7

99,83
8,28
1,41

99,75
9,3
1,58

99,87
8,41
1,64

938,6

934,2

727,8

1,7

4,6

Sn

8

6

Sr

471

127,2

Ta

0,4

1,7

1,6

0,5

0,9

1

1,3

0,9

0,7

Th

26,6

31

16,9

2,3

12,3

32

14,1

22,3

13,5

U

2,8

6,9

11,2

1,1

3,6

5,9

3,3

4

2,7

258,4

416,1

GR- 11A
71,18
14,1
3,17
0,58
1,39
3,43
4,85
0,4

146

11

8

227,5

101

188,4

V

36

26

36

26

29

19

34

<5

15

W

0,4

8,4

0,9

11,4

1,3

0,7

1,6

0,9

0,3

Zr

856,5

195,8

175

136,2

348,3

273,5

402

144,4

242,7

Y
ETR

32,8

39,9

29,5

5,2

85,7

23,3

27,7

20,7

69,7

La

174,2

50,7

26,2

11,9

83,1

82

90,2

48,2

67

Ce

348,2

109,1

52,9

22,1

170,1

145,5

150,1

95

131

Pr

38,64

11,58

5,86

2,58

23,54

16,31

22,6

10,45

18,44

Nd

143,3

39,8

21,9

9

93,9

59,9

86,1

37,8

66,9

Sm

20

7,9

4,3

1,7

19,3

9,6

13,9

7,9

15

Eu

2,38

0,74

0,77

0,6

3,03

1,06

2,6

0,98

1,77

Gd

10,15

6,32

3,48

1,28

15,82

6,24

7,95

6,03

13,44

Tb

1,37

1,14

0,64

0,22

2,55

0,86

0,97

0,85

2,38

Dy

6,32

6,06

3,79

0,87

14,4

4,21

4,77

4,25

12,82

Ho

1,12

1,27

0,83

0,17

3,06

0,75

0,9

0,69

2,56

Er

3,03

3,79

2,92

0,47

9,41

2,19

2,74

1,83

6,7

Tm

0,47

0,66

0,49

0,08

1,38

0,31

0,42

0,28

0,9

Yb

2,68

4,1

3,77

0,62

7,68

1,98

2,69

1,6

4,87

Lu

0,35

0,67

0,64

0,1

1,12

0,27

0,52

0,23

0,7

Tabela 6- Dados químicos das rochas da Suíte Intrusiva Alto Escondido.
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No que diz respeito aos teores de álcalis
e cálcio, os granitos mostram comportamento
cálcio-alcalino, de acordo com Peacock
(1931) (fig. 75), assim como exibem o trend
cálcio-alcalino no diagrama AFM (fig. 76).

FeO*
Irvine & Baragar 1971 (fig 2)

Peacock 1931

CaO and (K2O + Na2O) (wt %)

15
14
13
12
11
10
9

Na2O + K2O

8

MgO

Figura 76- Diagrama AFM aplicado aos granitos Alto
Escondido.
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6
5
4

Os granitos da Suíte Intrusiva Alto Escondido apresentam um padrão caracterizado
por trend lineares dos elementos maiores em
relação ao índice de diferenciação (SiO2).
Nesse sentido, nos diagramas binários os
granitos exibem correlação positiva dos elementos K2O e Na2O (fig. 77 a, b) enquanto
que CaO, Fe2O3, MgO, P2O5, Al2O3 e TiO2
(fig.77c,d,e,f,g,h)exibem correlação negativa.
Esse comportamento deve refletir o processo
de cristalização fracionada.

3
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Figura 75- Comportamento dos alcalis e sílica dos granitos cálcio-alcalinos no diagrama de Peacock (1931)
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Figura 77- Diagramas binários dos elementos maiores em relação ao índice de diferenciação.
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No diagrama multielementar desenvolvido por Pearce et al., (1984) constata-se um
enriquecimento nos elementos litófilos de
grande raio iônico (LILE) em relação àqueles
de alta carga iônica (HFSE) (fig. 78).

des da Suíte Alto Escondido distribuem-se no
campo dos granitos pós-colisionais (fig. 80).
Pearce et al 1984
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III.2.11.5- Características Geofísicas

Figura 78- Representação dos granitos Alto Escondido
no diagrama de Pearce et al. (1984).

Os litotipos da unidade refletem níveis
radiométricos elevados no canal de potássio,
tório, contagem total e no diagrama ternário
do K, Th e U. Na primeira derivada vertical do
campo magnético total, os corpos graníticos
truncam a estruturação dada pelo alinhamento das anomalias magnéticas das rochas do
embasamento.

Os padrões de elementos terras raras
(ETR) normalizados pelos valores condríticos
de Sun & McDonough,1989 (fig. 79) mostram
um enriquecimento dos elementos leves em
relação aos pesados e com fraca anomalia
negativa de európio.
Norm: SUN

1000

100
Y + Nb (ppm)

Figura 80- Amostras representativas dos granitos plotadas no diagrama de classificação tectônica, sugerido
por Pearce et al. (1984).
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III.2.11.6- Dados Geocronológicos e Correlações
Os dados geocronológicos existentes
são derivados de duas rochas graníticas de
áreas distintas. Uma delas, trata-se de um
biotita sienogranito equigranular de granulação média (GR-94), com incipiente foliação de
fluxo magmático, que foi analisada e datada
pelo método U-Pb. O intercepto superior da
discórdia forneceu idade de 1340 ± 3 Ma
(MSWD=0,17), sendo interpretada como idade de cristalização. O valor de €Nd(T=1,3 Ba) é de
+2,35 e idade TDM= 1,51, sugestivo de fonte
juvenil com protólito de curta residência crustal. (fig. 81). Outra amostra (GR-33) é um sienogranito equigranular de estrutura maciça o
qual forneceu idade U-Pb de 1.337 ± 4 Ma. O

100

10

1
La Ce Pr Nd SmEu Gd Tb

Ho Er TmYb Lu

Figura 79- Padrões de elementos terras raras, normalizados pelos valores condríticos de Sun & McDonough,
(1989)

No diagrama classificatório de ambiência
tectônica de Pearce et al., (1984), os granitói89

valor de €Nd(T=1,3 Ba) é de +1,55 e idade TDM=
1,58, indicando assinatura isotópica juvenil
com protólito de curta residência crustal. (fig.
82).
Cristais de muscovita de um leucogranito
aplítico intrusivo e parcialmente discordante
em relação ao plano de foliação de um anfibolito do Complexo Trincheira, foram datados
por 40Ar/39Ar. Salienta-se que o leucogranito
mostra evidências de superposição por foliação tectônica, portanto, os cristais de muscovita são secundários e gerados por metamorfismo. A idade fornecida pelos cristais é de
1312 ± 3 Ma e é aqui interpretada como sendo a época do resfriamento do metamorfismo
regional. De qualquer forma, a idade do metamorfismo é muito próxima da idade de cristalização destes granitos, fato este comprovado pelas características estruturais e texturais
da rocha.
Portanto, as rochas desta suíte podem
ser correlacionadas com o maciço Jirau (1322
± 2 Ma) da Suíte Intrusiva São LourençoCaripunas, que ocorrem no extremo noroeste
de Rondônia. Rizzotto & Oliveira, (2005) sugerem que esse magmatismo granítico do
Jirau representa os estágios finais da Orogenia Rondoniana, ou seja, na fase de estabilização cratônica do sudoeste do Cráton Amazônico.
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Figura 82- Diagrama mostrando o intercepto superior
da discórdia dos zircões do sienogranito (GR 33)

III.2.12- Granito Igarapé Jabuti
III.2.12.1- Comentários Gerais
A denominação informal de Granito Igarapé Jabuti é atribuída para os corpos de granito leucocrático que até então estavam posicionados no indiviso Complexo Xingu ou no
Complexo Basal, anteriormente já citados.
Esses granitos, por vezes, podem ser confundidos com aqueles da Suíte Intrusiva Alto Escondido, em função da semelhança na forma
de ocorrência, granulação, coloração e estruturas. Entretanto, neste trabalho, devido a
escala do mapeamento, aliados aos dados
petrográficos e geofísicos foi possível individualizar alguns pequenos corpos de granitos
leucocráticos à biotita, isotrópicos até com
incipiente trama planar, considerados como
pós-tectônicos.
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III.2.12.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato
Dois corpos maiores de dimensões aproximada de 4 km de eixo maior, ocorrem a
NNE de Cerejeiras, sendo um deles próximo
da nascente do igarapé Jabuti, o qual lhe empresta o nome da unidade. Corpos de dimensões bem menores, em forma de lentes, ocorrem ao longo da RO-370, entre Colorado
d’Oeste e Cerejeiras. As rochas ocorrem como campo de matacões na forma de boulders
subarredondados intrusivos nos litótipos do
Complexo máfico-ultramáfico Trincheira, do
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Figura.81- Diagrama mostrando o intercepto superior
da discórdia da amostra GR-94
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Observou-se alteração hidrotermal incipiente
com formação de muscovita sobre os planos
de macla do plagioclásio (fig. 84). Os megacristais de microclínio são pouco alongados a
equidimensionais, subédricos, contendo pertitas incipientes do tipo filmes finos e descontínuos, inclusões de biotita e plagioclásio, argilização incipiente e alteração localizada nos
bordos para cristais de muscovita. Na matriz
ocorre o microclínio, com forma equidimensional e tamanho de 1 a 1,5 mm. O plagioclásio
é prismático equidimensional, pouco fraturado, com intensa argilização superficial. O
quartzo mostra fragmentação incipiente com
rara formação de subgrãos, extinção normal
ou ondulante fraca. A biotita forma agregados
intersticiais, alterada para clorita e muscovita
com crescimento ao longo das clivagens. Zircão e apatita são os acessórios e os minerais
opacos ocorrem inclusos no quartzo ou intersticiais. A muscovita e epidoto são produtos de
alteração.

Complexo Colorado e também intrusivo nos
granitos da Suíte Intrusiva Cerejeiras. Enclaves são raros, de forma alongada, constituídos por paragnaisses do Complexo Colorado
(fig. 83).

Figura 83- Matacões de monzogranito equigranular de
granulação fina da Suíte Igarapé Jabuti. Linha 1 oeste,
cruzamento com o igarapé Jabuti.

III.2.12.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação
Predominam os sienogranitos leucocráticos isotrópicos de granulação fina a média, de
coloração cinza claro a levemente rosados,
tendo a biotita como máfico dominante. Secundariamente, ocorrem os álcali- feldspato
granito, de coloração rosada, granulação fina,
e com rara biotita. Via-de-regra, é comum a
homogeneidade textural dos litótipos onde se
destaca a textura hipidiomórfica equigranular,
com raríssimos fenocristais de feldspato potássico imersos em matriz fina a média. A biotita ocorre em cristais prismáticos dispersos
aleatoriamente na matriz e raramente como
inclusão no feldspato potássico.
Em lâmina delgada, os sienogranitos exibem estrutura maciça e textura inequigranular hipidiomórfica média com raros megacristais de K-feldspato (microclínio) de tamanho
de 4 a 6 mm, imersos em uma matriz equigranular média contendo microclínio, plagioclásio, quartzo e biotita. Subordinadamente,
apresenta textura mirmequítica, caracterizada
pela formação de agregados diminutos de
quartzo vermiformes nos bordos de grãos de
plagioclásio, paralelos a foliação primária.

Figura 84- Aspecto textural dos sienogranitos. Abrev: qzo-quartzo; fk-feldspato potássico; pgplagioclásio; bt-biotitta (luz polarizada e aumento
de 4x).
III.2.12.4. Características Geofísicas
Os granitos são destacados na radiometria no canal de potássio, tório e contagem
total. Na imagem do canal de urânio, os
mesmos apresentam pouco ou nenhum destaque. Na magnetometria, estes litotipos na
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apresentam assinatura geofísica característica.
III.2.12.5. Dados Geocronológicos e Correlações

denominou de Unidade eo-Paleozóico indiviso, para níveis conglomeráticos interdigitados
com camadas de arenito, próximo do rio Jauru
(MT).
Propõe-se neste trabalho a denominação de Formação Corumbiara para agrupar
um pacote sedimentar de conglomerados e
arenitos imaturos, interacamadados e interdigitados, que ocorrem geralmente numa faixa
estreita que bordeja a Chapada dos Parecis,
na sua porção sul.

Os granitos dessa unidade foram individualizados a partir desse trabalho e apresentaram idades distintas das já conhecidas no
sudoeste do Cráton Amazônico. A amostra
NM-49 é um microclínio granito, de granulação fina a média, com raros fenocristais de
microclínio. A mesma apresenta-se com estrutura levemente foliada originada por zona
de cisalhamento localizada. Zircões da referida amostra forneceram idade U-Pb de 1.235 ±
4 Ma, a qual é interpretada como idade de
cristalização da rocha (fig. 85). Os isótopos de
Sm-Nd forneceram idade TDM de 1.61 Ba, tida
como época de extração do material ígneo do
manto.
Correlação pode ser feita com o granito
San Javier, no oriente boliviano, de idade de
1275 ± 7 Ma (Santos et al., 2006).

III.2.13.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato
Essa unidade forma uma franja que bordeja e ao mesmo tempo sotoposta as rochas
da Formação Rio Ávila e está em contato direto, na maioria das vezes por falha, com as
rochas do embasamento, distribuindo-se normalmente entre as cotas de 310 a 340 metros
e muito raramente nas cotas de 400 metros
que, grosso modo, são depósitos que seguem
o paleorelevo do embasamento. Os principais
afloramentos encontram-se ao longo da rodovia que liga a cidade Colorado d’Oeste com
Corumbiara, próximo do paralelo 13°S. A seção-tipo pode ser visualizada no km 22,5 da
RO 485, sentido Corumbiara-Colorado
d’Oeste.
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III.2.13.3- Litótipos
A Formação Corumbiara é constituída
por pacotes não muito espessos de conglomerados polimíticos imaturos, mal selecionados, interdigitados e/ou sobrepostos por arenitos feldspáticos também imaturos (fig.86).. Os
seixos dos conglomerados apresentam formas e tamanhos variados e são constituídos
por rochas do embasamento: quartzitos,
gnaisses, granitos, xistos, quartzo leitoso e
raros anfibolitos.
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Figura 85- Diagrama concórdia da amostra NM-49

III.2.13- Formação Corumbiara
III.2.13.1- Comentários Gerais
Durante a execução do mapeamento
geológico da folha Pimenteiras, quase sempre
no limite da Bacia dos Parecis com o seu embasamento, deparava-se com uma seqüência
de rochas sedimentares que encobre as rochas cristalinas do embasamento, até então
não cartografadas em trabalhos anteriores.
Somente no trabalho de Figueiredo et al.
(1974), na execução do Projeto Alto Guaporé,

Esses depósitos sedimentares geralmente acompanham o paleo-relevo definido
pelas rochas do embasamento e em alguns
locais os mesmos encontram-se confinados
em pequenas depressões (algumas dezenas
de metros) originadas por abatimento de blo92

cos. A unidade é característica de um período
de retomada de um ciclo erosivo, possivel-

mente no final do Paleozóico.
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1 - Paragnaisse com lentes intercaladas de anfibolitos
2 - Leucogranito tardi a pós-tectônico
3 - Conglomerado polimítico de matriz areno-argilosa, com seixos de quartzo de veio, xisto e gnaisse
4 - Arenito fino avermelhado com estratificação cruzada. Níveis de seixos e lentes intercaladas de siltito
5 - Falha normais

Figura 86- Seção geológica esquemática de um dos afloramentos da Formação Corumbiara (estrada de Colorado
d’Oeste a Corumbiara)

Os conglomerados gradam para arenitos
feldspáticos de granulometria média a grossa,
por vezes contendo níveis conglomeráticos,
que apresentam estratificação plano-paralela,
cruzada planar e cruzada acanalada (fig.87).
Níveis de areia grossa com seixos arredondados de calcedônia e quartzo constituem sets
de 10 a 20 cm de espessura, intercalados nos
conglomerados. Estes níveis, por vezes, mostram truncamento das camadas sugerindo
atividade tectônica sin-sedimentar. Brechas
sedimentares, de origem proximal, também
fazem parte desse pacote, muito embora sejam bastante raras, que contém fragmentos
angulosos, geralmente com mais de 5 cm em
tamanho, de anfibolito, xisto, granito e quartzo
de veio. A matriz é de granulometria média
composta por arenito feldspático argiloso caulinizado.
Portanto, pelas características acima
descritas, os litótipos da Formação Corumbiara sugerem uma origem a partir de sistemas

deposicionais do tipo leques aluviais onde os
arenitos arcosianos e/ou caulinicos são indicativos de fonte proximal a partir de rochas
graníticas.

Figura 87- Corte de barranco mostrando conglomerados contendo seixos de diversos tamanhos e composições intercalado com níveis estreitos de arenito imaturo. Rodovia RO-485, 23 km a leste de Corumbiara.
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corpo maior apresenta dimensões de 40 metros de largura por 300 metros de extensão,
de direção N30°E, aflorando próximo do entroncamento da RO-370 com a linha 09, no
sentido do rio Cabixi. Ocorre de forma intrusiva nos paragnaisses do Complexo Colorado,
apresentando granulação de borda bastante
fina no contato com as encaixantes. O outro
corpo, aflora no extremo sudeste da folha Pimenteiras, encaixado no maciço granítico de
borda cisalhada.

As rochas da referida unidade são afossilíferas. No Mapa Geológico de Rondônia
(Quadros & Rizzotto, 2007) posicionam a referida unidade no Jurássico como unidade basal
da Bacia dos Parecis. Figueiredo et al. (1974),
colocam unidades semelhantes que ocorrem
no sudoeste do Mato Grosso no eoPaleozóico Indiviso. Neste trabalho, devido a
sua semelhança tanto nos litotipos quanto nas
estruturas sedimentares, correlaciona-se com
as rochas sedimentares da Formação Fazenda Casa Branca e, da mesma forma, com a
Unidade eo-Paleozóico indiviso do sudoeste
de Mato Grosso. Portanto, passa a ser posicionada temporalmente no Paleozóico.

III.2.14.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação
O diabásio apresenta coloração cinzaescura e marrom-avermelhada quando intemperizado, esfoliação esferoidal, granulação
fina. É estruturalmente isotrópico, com magnetismo, textura subofítica e mineralogia a
base de plagioclásio, piroxênio e fantasmas
de olivina (?).
As características petrográficas indicam
processos
hidrotermais
tardios
(pósmagmáticos) onde os cristais de piroxênio
mostram-se parcialmente transformados para
clorita e epidoto e sericitização extensiva por
sobre os cristais de plagioclásio. Os acessórios mais comuns são a magnetita e apatita.

III.2.14- Diques de Diabásio
III.2.14.1- Comentários Gerais
A descrição de rochas relacionadas ao
magmatismo básico mesozóico na porção
meridional do Cráton Amazônico tem sido feita por diversos autores, os quais destacam
inúmeros diques e/ou sills básicos que cortam
desde rochas paleoproterozóicas até rochas
sedimentares da Bacia Amazônica. Bizinella
et al. (1980) adotaram a designação de Diabásio Periquito para os diques mesozóicos da
região dos rios Sucunduri, Aripuanã, Acari e
Juma. Silva et al. (1974) denominaram de dolerito Cururu para os diques mesozóicos da
Folha Juruena.
Dequech (1943) e Pinto Filho et al.,
(1977) destacam afloramentos de diabásios e
basaltos que ocorrem no alto curso do rio Pimenta Bueno.
Percebe-se, portanto, que a distinção
destas rochas hipabissais é meramente geográfica e que estão relacionadas ao magmatismo mesozóico, conforme idades apresentadas pelos autores acima citados.

III.2.14.4- Dados Geocronológicos e Correlações
Nessa rocha não foi efetuada nenhuma
datação geocronológica, entretanto, a mesma
é correlacionada com os demais corpos de
diabásio ocorrentes no sudeste de Rondônia,
os quais indicam idades jurássicas, no intervalo de tempo entre 170 a 190 Ma (Marzoli. et
al.1999).
Os diques de diabásio são correlacionados com o magmatismo básico mesozóico
caracterizado pelos basaltos e gabros da
Formação Anari (RO) e com os basaltos da
Formação Tapirapuã (MT).
III. 2.15- Kimberlitos
III. 2.15.1- Comentários Gerais
Várias intrusões (diques e chaminés)
kimberlíticas distribuem-se na porção meridional do Cráton Amazônico. Na Província de

III.2.14.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato
Dois corpos isolados foram cartografados nos domínios da folha Pimenteiras. O
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Paranatinga e na região de Juína são conhecidos mais de 60 corpos (Weska & Svisero,
2001). Em Rondônia, foram identificados 94
corpos distribuídos em grande parte no limite
norte da Bacia Pimenta Bueno e uns poucos
encaixados em rochas metamórficas do Complexo Jamari e da Suíte Metamórfica Colorado
(Rizzotto et al., 2004). Desse total, alguns
corpos são subaflorantes, ora encobertos por
sedimentos desmantelados da Formação Parecis, ora por coberturas residuais indiferenciadas.
Na folha Pimenteiras, foram identificados
dois pipes pela SOPEMI (Concord I e II), os
quais são aqui denominados informalmente
de kimberlitos.

alteração (serpentina, calcita, etc). A presença
de xenólitos com percentual superior a 15% e
de “pelletal lapilli” caracteriza a rocha como
sendo uma brecha kimberlítica de fácies diatrema, segundo a autora acima citada.
Petrograficamente, essa rocha é caracterizada por uma textura porfirítica, definida
pelos fenocristais subarredondados de olivina
serpentinizada, granada-piropo e ilmenita,
dispersos numa matriz fina composta, fundamentalmente, por serpentina, carbonatos, opacos e óxidos de ferro. As olivinas apresentam formas ovaladas mostrando-se totalmente
serpentinizadas nos seus núcleos. A granada
apresenta bordas quelifíticas e fraturas preenchidas por serpentina e óxido de ferro. A serpentina ocorre em textura mesh envolvendo
os cristais de olivina.
A intrusão ES1 é composta por megacristais de granada, ilmenita, flogopita e xenólitos eclogíticos com até 15 cm de diâmetro.
Conforme a classificação de Mitchell (1995), a
rocha é uma brecha kimberlítica de fácies cratera. Em lâmina, apresentam megacristais de
olivina transformados em iddingsita, além de
fenocristais de granada, ilmenita, piroxênio e
anfibólio.

III. 2.15.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato
Os corpos kimberlíticos ocorrem próximo
da cidade de Colorado d’Oeste, mais precisamente, ao longo da linha 01 (oeste), nas
imediações do rio Escondido. São corpos
subcirculares, de contato intrusivo nas rochas
metamórficas do Complexo Colorado, muito
embora esses contatos não foram visualizados diretamente no terreno e sim interpretados, tendo em vista o espesso manto de intemperismo que recobre essas rochas e também pela escassez de afloramentos. Esse
corpo foi estudado por Zolinger (2005) o qual
foi denominado de E1. A intrusão ES1 ou
Concord II localiza-se na planície de inundação da margem esquerda do rio Escondido,
alojado em uma falha, na qual se encaixa o
referido rio.

III.2.15.4- Características Geofísicas
Na folha Pimenteiras foram cartografados dois corpos de kimberlito sendo um aflorante e o outro posicionado a poucos metros
da superfície. Por serem corpos de pequenas
dimensões (máximo 50 metros de diâmetro)
não mostraram anomalia magnética no levantamento aeromagnetométrico (espaçamento
das linhas de vôo de 500 metros).

III. 2.15.3- Litótipos, Petrografia, Metamorfismo e Deformação
O corpo E1, segundo Zolinger (2005),
apresenta dimensão estimada de 170 metros
no seu eixo maior de direção NS por 120 metros no eixo EW. O pipe apresenta forma subarredondada, exibindo textura brechóide, com
inclusões de fragmentos da encaixante e alteração intensa. É de caráter subvulcânico que
possui megacristais de granada, pseudomorfos de olivina, flogopita e ilmenita em matriz
fina composta essencialmente por minerais de

III.2.15.5- Dados Geocronológicos e Correlações
Existem controvérsias em relação ao posicionamento cronoestratigráfico dos kimberlitos de Rondônia. Citações em trabalhos de
cunho regional posicionam os kimberlitos de
Rondônia no Cretáceo Superior, em analogia
com os dados de Teixeira (1996), o qual apresentou idades entre 95 a 92 Ma para os
kimberlitos da Província Kimberlítica de Juína
(MT). Dados recentes de Zolinger (2005) a95

pontam idades mais antigas para duas intrusões kimberlíticas (E1 e ES1) nas proximidades da cidade de Colorado d’Oeste. Para a
determinação geocronológica foi utilizado,
respectivamente, o par mineral granada + piroxênio e rocha total. A isócrona dos três materiais do kimberlito E1 forneceu idade de 293
± 18 Ma, enquanto que a isócrona do corpo
ES1, utilizando-se granada e rocha total forneceu idade de 317 ± 46 Ma. Essas idades
permo-carboníferas são análogas àquelas da
abertura e sedimentação da Bacia Pimenta
Bueno posicionada logo a noroeste da área
de estudo. Entretanto, as idades devem ser
tratadas com ressalva, haja vista que o processo isocrônico utilizado pode conter imprecisões radiométricas.

litoestratigráficas: a inferior, de origem eólica,
denominam de Formação Botucatu, por semelhança com os arenitos homônimos da Bacia do Paraná e a superior, de natureza fluviolacustre, mantiveram a denominação de Formação Parecis.
Em um perfil geológico levantado ao
longo da rodovia que liga a BR-364 e a cidade
de Colorado d’Oeste, Pedreira & Bahia
(2004), descrevem a Formação Parecis como
composta por intercalação de arenitos seixosos com estratificação cruzada tabular de
grande porte e argilitos ou arenitos argilosos e
sugerem uma espessura total do pacote sedimentar de 200 metros.
Neste estudo, com a aquisição dos dados geológicos em detalhe, em função da escala de trabalho, auxiliado pelas imagens de
sensores orbitais (Modelo Digital de Terreno),
além da comparação com os dados dos autores acima citados, foi possível redefinir a
Formação Parecis levando-a à categoria de
grupo, o qual por sua vez na folha Pimenteiras, é subdividido em duas formações, a saber, da base para o topo: Formação Rio Ávila
e Formação Utiariti. A espessura total estimada para o pacote sedimentar do Grupo Parecis é de 280 metros.

III.2.16- Grupo Parecis
III.2.16.1- Comentários Gerais
A partir da primeira descrição do Arenito
dos Parecis, na chapada homônima, realizada
por Oliveira (1915), vários outros trabalhos se
sucederam no intuito de definir a seqüência
estratigráfica, definição de ambiente deposicional e investigação de possível presença de
hidrocarbonetos. Nesse sentido, destacam-se
os trabalhos executados por Oliveira & Leonardos (1943), os quais elevaram esta unidade a categoria de formação, sendo "constituida de camadas interestratificadas de arenito
vermelho ou amarelado, contendo concreções
silicosas, entre as quais predominam pederneiras, - e escassas camadas de argila arenosa". Ribeiro Filho & Figueiredo (1974), subdividem a Formação Parecis em duas fácies:
inferior, com conglomerado basal passando a
arenitos feldspáticos com estratificação cruzada e, superior, composta por arenitos ortoquartzíticos com níveis de siltitos e conglomerados finos. Padilha et al., (1974) descrevem
a Formação Parecis com um membro basal
eólico e outro superior fluviolacustre, composto por arenitos e conglomerados e estimam
para aquela sequência sedimentar uma espessura não superior a 150 metros. Pinto Filho et al., (1976) redefinem a formação supracitada e separam-na em duas novas unidades

III.2.16.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato
As rochas sedimentares incluídas nesta
unidade litoestratigráfica ocupam as porções
nor-nordeste e leste da folha Pimenteiras, as
quais edificam a Chapada dos Parecis. Os
platôs de arenitos atingem as cotas mais elevadas da região, alcançando altitudes de até
600 metros. Embora boa parte das rochas da
unidade encontrem-se recobertas por solos
arenosos e depósitos residuais provenientes
do próprio desmantelamento das rochas areníticas, além do capeamento parcial de manto
laterítico, observa-se uma continuidade dos
afloramentos ao longo da antiga estrada não
pavimentada que liga Colorado d’Oeste a Vilhena, passando-se pela Vila Conquista. Suas
rochas sedimentares são ainda visualizadas
ao longo da estrada, nos primeiros 15 km, que
ligam Colorado d’Oeste a Corumbiara e tam96

bém na estrada secundária que liga a vila Jataí à fazenda Maringá e da referida vila a Comodoro, já no Estado de Mato Grosso.
Platôs isolados constituíndo morros testemunhos, mostrando relevo tabular na maioria das vezes, ocorrem a sul de Colorado
d’Oeste e a norte de Cerejeiras, em contato
direto com as rochas metamórficas e graníticas do embasamento.
Os litótipos do Grupo Parecis estão dispostos em camadas subhorizontais, em discordância erosiva por sobre as rochas do
Complexo Colorado e por sobre os granitóides das suítes graníticas intrusivas.

bem arredondados, com tamanho de 5 a 40
mm em diâmetro e compostos dominantemente por quartzo de veio e chert (calcedônia). Arenitos feldspáticos e arcóseos intercalam-se aos arenitos ortoquartzíticos e siltitos.
Internamente nos arenitos feldspáticos ocorrem clastos de argilitos/siltitos, indicando ambiente de deposição de alta energia.
Os arenitos são comumente interacamadados com siltitos violáceos e argilitos de laminação plano-paralela, com espessura das
camadas de 1 a 2 metros, podendo alcançar,
em certos locais até 5 metros, os quais predominam no topo do pacote. Entretanto, os
siltitos também apresentam intercalações de
arenito fino em camadas lateralmente constantes. Os siltitos violáceos exibem, com freqüência, estruturas de desferrificação ao longo de microfraturas, resultando em filetes ou
semicírculos esbranquiçados.
O ambiente deposicional para essa seqüência sedimentar intermediária é tido como
sistema desértico representado por depósitos
de dunas eólicas, além de áreas interdunas e
depósitos de wadis. Segundo a interpretação
de Pedreira (1998), os arenitos com níveis de
seixos representam sistemas fluviais entrelaçados de alto gradiente, provavelmente efêmeros (rios intermitentes), desenvolvidos em
regiões interdunas. Os conglomerados suportados por seixos de quartzo e chert, por sua
vez, correspondem a depósitos de preenchimento de canais abandonados, depositados
por correntes efêmeras. A superposição de
canais indica migração lateral desses rios efêmeros em sistema fluvial entrelaçado. O
autor acima citado sugere também que a porção superior do membro intermediário (siltitos
intercalados com arenitos) represente regiões
ocupadas por lagos interdunas, recobertos
por dunas migrantes nos períodos secos.

III.2.16.3- Litótipos
A Formação Rio Ávila compreende o pacote sedimentar mais expressivo do Grupo
Parecis tanto em distribuição em área como
em espessura. Distribui-se entre as cotas topográficas de 540 a 320 metros indicando,
assim, uma espessura mínima de 240 metros.
Afloramentos-chave podem ser visualizados
ao longo da rodovia RO-399 que liga Colorado d’Oeste à BR-364 (fig.88) e também na
estrada que liga Comodoro à Nova Alvorada
(MT) (fig. 89).
A seqüência sedimentar é composta por
arenitos bimodais, esbranquiçados a amarelados, de granulometria fina, mostrando estratificação cruzada tabular cuneiforme de médio
a grande porte. Os sets variam entre 10 a 30
cm de espessura no geral, mas que chegam a
atingir até 3 a 4 metros, apresentando, por
vezes, níveis centimétricos de minerais escuros (ilmenita?). Gradam lateralmente para arenitos finos a médios com seixos dispersos
(arenitos com canais preenchidos por seixos),
os quais chegam a constituir níveis estreitos
(30 a 45 cm de espessura), mas lateralmente
contíguos, de conglomerados finos suportados por seixos. Os seixos são geralmente

97

240m

150

2
120

40

0m

6

7

8

1 - Embasamento cristalino
2 - Arenito com canais preenchidos por seixos de quartzo / calcedônia
3 - Arenito bimodal com seixos dispersos
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Figura 88- Seção-tipo do pacote sedimentar que representa a Formação Rio Ávila (Grupo Parecis) (modificado de
Pedreira & Bahia, 2004)
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2 - Arenito arcosiano conglomerático com grânulos e seixos de quartzo e
clastos de siltito na base
3 - Arenito fino feldspático, maciço, imaturo
4 - Arenito fino com estratificação cruzada acanalada
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6 - Laminação plano-paralela
7 - Estratificação cruzada-acanalada de pequeno porte

Figura 89- Seção estratigráfica representativa da Formação Rio Ávila (estrada de Comodoro a Nova Alvorada)
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Sobrepondo em contato gradacional com
os litótipos da Formação Rio Ávila ocorre um
espesso pacote de quartzo-arenito vermelhoarroxeado, que faz parte da Formação Utiariti,
que tem como principal característica, o alto
grau de silicificação e diagênese (fig. 90). Os
quartzo-arenitos distribuem-se, preferencialmente, entre as cotas topográficas de 600 a
520 metros. Ocorrem em pacotes subhorizontais, muitas vezes repousando diretamente
sobre as rochas do embasamento, como é
observado na rodovia RO-370 próximo do
entroncamento com a linha 05. Afloram também como morros testemunhos de topo plano
e bordas escarpadas. Apresentam formas
erosivas bastante características configurando
lentes alongadas que se assemelham a “troncos silicificados”.
A granulometria é fina a média, maciços
e/ou com estratificação cruzada acanalada de
pequeno porte. Raras intercalações de arenitos maciços contendo grânulos e seixos de
quartzo leitoso, além de estreitas camadas de
arenito siltoso e siltito argiloso também fazem
parte da seqüência. Em certos locais, os arenitos exibem laminação convoluta e fraturas
preenchidas por goethita e hematita.
Padilha (1974) interpretou como fluviallacustrino o ambiente deposicional do membro superior da Formação Parecis e esta interpretação foi mantida no presente trabalho.

III.2.16.4- Características Geofísicas
Os litotipos do Grupo Parecis não apresentam destaques na radiometria. No geral,
apresentam baixos níveis radiométricos nos
canais de urânio, tório e potássio, com exceção da Formação Corumbiara, a qual mostra
anomalia no canal de potássio. Na magnetometria evidenciam o caráter não-magnético
das rochas do Grupo Parecis.
III.2.16.5- Dados Geocronológicos e Correlações
As idades existentes para o Grupo Parecis são aquelas fornecidas por Oliveira (1936),
o qual descreveu madeiras petrificadas pertencentes à classe dos Gimnospermas, família das Coníferas, sugerindo idade cretácica
superior. No Projeto RADAM, folha SD-20-XD, foi identificado um fragmento de dicotiledôneo na fazenda Noroagro e sugeriu-se, no
referido trabalho, idade cretácica. Siqueira
(1989) correlaciona a Formação Parecis com
o Grupo Bauru da Bacia do Paraná e com as
formações Itapecuru da Bacia do Parnaíba e
Urucuia da bacia Sanfranciscana.
III. 2.17- Coberturas Sedimentares Cenozóicas
III. 2.17.1- Formação Guaporé
III. 2.17.1.1- Comentários Gerais
Os trabalhos de Sayão Lobato (1966),
durante um projeto de abrangência regional
visando pesquisa de cassiterita, sob responsabilidade do DNPM/MME e execução da
LASA-Levantamentos
Aerofotogramétricos
S.A. resultaram na publicação de um mapa
geológico na escala de 1:1.000.000 que apresentava a cartografia dos terrenos do sudeste
do então Território Federal de Rondônia, como sendo constituídos por anfibolitos, gnaisses e migmatitos, enquadrando estes litotipos
no Pré-Cambriano CD. As coberturas sedimentares, que ocupam cerca de 8.300 Km2 da
folha, em território brasileiro, não foram contempladas nesta cartografia geológica e na
época foram incluídas como pertencentes ao
embasamento Pré-Cambriano.

Figura 90- Matacão de arenito avermelhado de granulometria média, maciço, mostrando feições secundárias
de desferrificação (manchas brancas). Linha 07, a 3km
á leste do entroncamento com o 1º eixo.
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A LASA (1968) mapeando a região entre
os paralelos 14º 13’S e 16º 15’ S, cabeceira
do rio Guaporé-MT, dividiu os sedimentos da
planície aluvial deste rio em aluviões: areia e
argila, aluviões de pequenas lagoas e eluviões.
No entanto, somente com a execução do
Projeto Alto Guaporé, realizado através convênio DNPM/CPRM, é que a região foi contemplada com trabalhos de mapeamento na
escala de 1:250.000, quando então Figueiredo et al., (1974) propuseram o nome de Formação Guaporé para estes sedimentos, justificando que os referidos depósitos ocorrem
regionalmente ao longo da planície do rio homônimo. Esses autores identificaram dois níveis de sedimentação na planície do Guaporé,
assim caracterizados:
“O nível inferior, constituído por sedimentos argilo-arenosos incipientemente laterizados, mais para o topo contendo grãos de
quartzo, grossos a médios, angulosos a subangulosos. Lentes de silte e argila estão caoticamente distribuídas no perfil formado pelo
assoreamento de pequenas lagoas. Constitui
a área não inundável que exibe uma vegetação de cerrado alto a mata (...)”.
“O nível superior ainda está em deposição, em região de planície de inundação do
rio Guaporé, que permanecem alagadas durante todo o ano”.
Denominaram, também, de aluviões recentes, todos os sedimentos aluvionares de
constituição arenosa, argilosa e cascalhosa,
depositados nos leitos atuais das drenagens
da região.
Quadros (1996) e Souza Filho et al.,
(1999) estabelecem a divisão de três Domínios Morfoestruturais para o sistema Fluvial
do rio Guaporé-Mamoré-Alto Madeira, onde
ressaltam a influência de fatores litológicos,
climáticos, e principalmente tectônicos, como
responsáveis pela paisagem atual citada na
região, denominando de “Domínio I” à região
que abrange a bacia hidrográfica do Guaporé
e parte do Mamoré, instalada na bacia subandina holocênica de Beni.
Neste trabalho, mantém-se a denominação proposta por Figueiredo et al., (1974),

porém subdividindo-a em três unidades conforme a predominância dos litótipos, tendo em
vista que em certo locais ocorre uma interdigitação entre eles.
III.2.17.1.2 - Distribuição Geográfica e Relações de Contato
As coberturas sedimentares de idade
cenozóica da área estão distribuídas na região peneplanizada a sul da Chapada dos Parecis e ao longo da planície aluvial do rio
Guaporé, abrangendo as porções a norte do
referido rio em território brasileiro, desde o
sudeste até o quadrante noroeste da Folha
Pimenteiras, cujas cotas topográficas situamse entre 170 a 220 metros de altitude. Estão
assentados em não-conformidade sobre os
litótipos pertencentes ao Complexo Colorado,
que via de regra apresentam foliação subvertical (paragnaisses, quartzitos, anfibolitos, entre outras), além de manterem relação de contato com granitóides e rochas máficoultramáficas, todos de idade mesoproterozóica.
Os sedimentos da porção superior deste
pacote sedimentar mostram contatos inferidos
com os sedimentos endurecidos da base da
coluna litoestratigráfica. Estes últimos apresentam topo-sequências lateríticas associadas e afloram como “ilhas” dentro da cobertura mais recente, evidenciando a existência de
uma antiga superfície topográfica que sofreu
rebaixamento tectônico, erosão e conseqüente deposição de sedimentos mais novos sobre
a mesma. Constituem, por vezes, platôs de
topo plano, facilmente identificáveis em imagens de satélite, em função de desenvolverem uma vegetação característica que os diferencia das áreas adjacentes. O desmantelamento destas crostas ferruginosas resultou
em produtos constituídos por fragmentos de
nódulos e pisólitos lateríticos, os quais são
encontrados em alguns níveis do pacote sedimentar sobrejacente.
III.2.17.1.3- Litótipos
-Cobertura Laterítica Imatura
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Essa unidade é constituída pelos sedimentos argilo-arenosos e cascalhosos que
mostram-se, via de regra, subjacentes a restos de topo-sequências lateríticas, caracterizadas por um perfil intensamente intemperizado com horizontes ferruginosos destruídos
por processos intempéricos epigenéticos,
mostrando porções colunares reliquiares, associadas a uma zona nodular-pisolítica ferruginosa e goethítica mais recente, recobertos
por latossolos na zona superior do perfil geológico. Uma característica sui generis destes
sedimentos é o grau de endurecimento elevado em relação aos outros sedimentos mais
novos. Predominam nesta unidade os termos
argilo-arenosos em relação aos termos cascalhosos, que são, geralmente, mal selecionados e constituídos predominantemente por
grânulos e seixos angulosos de quartzo leitoso (figs. 91 e 92)

longo de toda região abrangida pela cobertura
sedimentar, destacando-se, no
entanto, as que afloram no oeste e aquelas
situadas na porção centro-sudeste da referida
folha. As ocorrências do quadrante noroeste
da folha apresentam uma peculiaridade importante pelo fato de estarem associadas com
um tipo de vegetação de transição entre cerrado e floresta de estrato baixo a médio, contrastando com a vegetação desenvolvida por
sobre a unidade mais nova (Formação Guaporé-Depósitos Pantanosos), a qual se caracteriza pela vegetação de campo e cerrado
ralo.

Figura 92- Detalhe da foto anterior mostrando feições
texturais do sedimento cascalhoso.

Figura 91– Sedimentos argilo-arenosos com cascalho
associado, ambos endurecidos, recobertos por toposequência laterítica colunar. Linha 09, 12 km a oeste do
rio escondido.

Esses sedimentos são, possivelmente,
de idade neogênica a pleistocênica e estão
recobertos e/ou associados, a toposequências lateríticas e ocorrem dispersos ao

-Depósitos Fluviais Arenosos
Esta unidade caracteriza-se pela presença de sedimentos imaturos, compostos,
predominantemente, por areias grossas a
médias, estrutura maciça, intercaladas com
materiais resultantes de desagregação do
perfil laterítico (nódulos e pisólitos). Estes sedimentos apresentam a associação com lentes de argila, em menor proporção, e mostram
de uma maneira geral uma espessura do pacote sedimentar bastante reduzida. Constatase isso pela ocorrência de ‘ilhas” ou “janelas”
das rochas do embasamento distribuídas ao
longo dessa cobertura sedimentar extensamente peneplanizada.
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As areias exibem, no geral, horizontes
em processo de desferrificação nas partes
mais superficiais do pacote sedimentar (3 a 4
metros de profundidade), onde observam-se
os níveis mosqueado e pálido do perfil laterítico (fig. 93). Nas partes inferiores, a zona pálida é constituída por argila arenosa com níveis
de caolinita. A zona mosqueada é transicional
com a zona inferior e é constituída por areia
fina de matriz argilosa, de coloração ocreavermelhada a amarelada, com raros veios de
caolinita esbranquiçada, sobreposta por camada de silte creme-acinzentado (3 a 4 metros), sem estruturação.
Afloramentos-chave ocorrem ao longo
das margens convexas do rio Guaporé onde a
erosão dos barrancos promovida pelo rio expõe com clareza o perfil sedimentar da unidade arenosa (fig. 94). Normalmente, a zona
inferior do pacote sedimentar é composto por
areia lateritizada (0,50 a 0,80m) de estrutura
cavernosa, sobreposta por pacote de areia
grossa (0,80 a 1,0 m) de cor ocre, mal selecionada, laminação plano-paralela, transicionando para areia média mosqueada, logo acima do perfil. A parte superior do pacote sedimentar é composto por silte arenoso acinzentado, com espessura de 1,80 a 2,40m, que
por vezes é recoberto por latossolo e/ou por
crosta ferruginosa. A topografia do terreno de
ocorrência desta unidade é peneplanizada e
caracteriza-se pela ocorrência de um solo,
também extremamente arenoso, com características podzólicas.
Na porção centro-sul da folha Pimenteiras, entre o interflúvio dos rios Cabixi e Escondido, observa-se a presença abundante de
pequenos lagos, com formato semicircular,
apresentando diâmetro de até 700 metros, os
quais resultam da surgência da água do lençol subterrâneo. Essas feições mostram relevo levemente mais rebaixado do que o da seqüência anteriormente descrita, gradando para os terrenos holocênicos, topograficamente
de cota mais baixas, associados ao depósito
fluvial do rio Guaporé. Próximo destes lagos,
os sedimentos são compostos, na sua parte
basal, de camada de areia fina a média (0,70
metros de espessura), matriz silte-argilosa,

cinza-esbranquiçada, maciça, onde observase a formação de nódulos ferruginosos avermelhados de hematita. A camada sobreposta
(0,60 metros) é de areia fina esbranquiçada,
maciça, medianamente classificada e selecionada, com raros grânulos de quartzo e mica,
provenientes, possivelmente das áreas elevadas do embasamento.
Alguns autores têm sugerido que feições
geomorfológicas semelhantes a esses lagos
são o resultado do processo de deflação atuante durante o período de glaciação pleistocênico, caracterizado pela alternância de clima seco e úmido e pelo desenvolvimento de
vegetação tipo savana (Lancaster, 1967).

Figura 93- Sedimentos arenosos da Formação Guaporé. Na parte superior do perfil, solo arenoso podzólico,
gradando para sedimento areno-siltoso a argiloso com
impregnação de óxi-hidróxido de ferro. Fazenda Vale
do Guaporé.
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cem inundados grande parte do ano e com
enriquecimento de matéria orgânica, pelo menos nas partes superficiais do solo (fig. 96).
A vegetação característica destes terrenos é de capim e cerrado ralo, que se mostram muitas vezes em pequenos aglomerados
de árvores de pequeno porte, de troncos e
galhos retorcidos, transicionando para uma
vegetação arbustiva e de mata baixa, quando
o terreno grada para a unidade laterítica.

Figura 94– Barranco na margem direita do rio Guaporé
(próximo de Pimenteiras), mostrando sedimentos arenosos da Formação Guaporé em processo de erosão.

-Depósitos Pantanosos
Enquadram-se nesta unidade sedimentos constituídos por areias finas, esbranquiçadas, isentas de estruturas sedimentares, intercaladas com siltes, e mais raramente, com
argila apresentando matéria orgânica subordinada. Estão distribuídas predominantemente no quadrante oeste e noroeste da Folha
Pimenteiras, abrangendo as bacias dos rios
Branco e Riozinho, afluente da margem direita
do rio Guaporé.
Geralmente, estes sedimentos se mostram associados a terrenos que apresentam
cotas topográficas entre 170 e 200 metros de
altitude. A sua constituição é predominantemente arenosa, transicionando para um solo
tipo podzólico (fig. 95). Em seção observada
ao longo de uma trincheira, ocorre areia fina
de coloração creme-esbranquiçada com contribuição de silte e argila nos níveis inferiores,
abaixo de 1 metro de profundidade, via-deregra, saturados de água. Mostram aspecto
ferruginoso em fase inicial do processo de
lateritização. Logo acima, ocorre sedimento
de granulometria silte, coloração cinzaescuro, com fragmentos e restos de matéria
orgânica.
Esta característica de solos arenosos se
verifica ao longo dos terrenos mais altos, sendo, no entanto, essencialmente pantanosos
nos terrenos mais baixos, os quais permane-

Figura 95- Paisagem característica dos depósitos pantanosos da Formação Guaporé, com vegetacão de
campo e Cerrado instalada em solo podzólico. No fundo
da foto (interflúvio do riozinho com o Igarapé Azul) transição para vegetação de cerrado e mata.

Figura 96- Tipo de vegetação (capim) na forma touceiras isoladas em solo arenoso podzólico presente na
região localizada no oeste-noroeste da Folha Pimenteiras. No fundo da foto, observa-se a presença de vegetação de cerrado e mata.
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III.2.17.1.4- Características Geofísicas
No geral, os litotipos da Formação Guaporé apresentam baixos níveis radiométricos,
principalmente no canal do potássio e no de
contagem total. Na imagem do diagrama ternário K, Th e U os depósitos pantanosos podem ser delimitados em razão dos baixos valores. Nos canais de tório e urânio, apresentam pequeno destaque.
III.2.17.1.5- Dados Geocronológicos e Correlações
Não se dispõe de dados geocronológicos dessa unidade. As idades sugeridas para
as coberturas lateríticas na Amazônia distribuem-se do Terciário ao Quaternário. Entretanto, Figueiredo et al., (1974) acreditam que
esses depósitos sejam pleistocênicos e os
correlacionam com a Formação Pantanal que
ocorre no Mato Grosso. Contrariamente, Litherland et al., (1986) sugerem que a unidade
denominada informalmente de Laterito San
Ignácio, o qual ocorre encobrindo rochas précambrianas no oriente boliviano, seja de idade
Mioceno tardio.
III.2.17.2 - Cobertura Sedimentar Indiferenciada
III.2.17.2.1 - Comentários Gerais
Os sedimentos inconsolidados a parcialmente consolidados desta unidade distribuem-se amplamente no Estado de Rondônia,
ocorrendo por toda a região do Vale do Guaporé, seguindo desde as nascentes do rio
homônimo até o vale do médio curso do rio
Madeira. Ocorrem, também, na região de Nova Califórnia, Mutum-Paraná e Porto Velho,
estendendo-se para nordeste ao longo da
margem direita do rio Madeira e do vale do
baixo curso do rio Machado. No Mapa Geológico de Rondônia, Scandolara et al., (1998)
designam essa unidade como de idade pliopleistocênica associada a ambientes de leques aluviais, canais fluviais, planícies de inundação e lacustres, constituídos de uma

variedade de materiais que vão desde cascalhos até argila, invariavelmente lateritizados.
III.2.17.2.2- Distribuição Geográfica e Relações de Contato
Os sedimentos distribuem-se numa faixa
alongada de direção NW-SE, bordejando a
Chapada dos Parecis a norte e em contato
transicional com os sedimentos da Formação
Guaporé a sul. Ocorrem encobrindo as rochas
do embasamento em discordância erosiva e
litológica. A espessura dessa unidade geralmente não ultrapassa a 40 metros.
III.2.17.2.3 - Litotipos
Constituem-se de depósitos elúviocoluvionares imaturos e pouco espessos,
compostos por areias mal selecionadas, siltes
e argilas, com intensa impregnação de óxihidróxidos de ferro. Distribuem-se entre as
cotas topográficas de 200 a 240 metros de
altitude e ocupam a parte intermediária entre
as unidades sedimentares anteriormente descritas e as unidades mais antigas do Cretáceo
(Grupo Parecis) e do embasamento Mesoproterozóico. Confundem-se muitas vezes com
depósitos regolíticos derivados de rochas
quartzíticas e paraderivadas pertencentes ao
Complexo Colorado, principalmente nos quadrantes a noroeste e sudoeste da cidade de
Cerejeiras, onde se caracterizam pela coloração marrom-avermelhada de seus solos (figs.
97 e 98). Essas coberturas são desprovidas
de fósseis. Assim sendo, utilizaram-se os dados sedimentológicos (texturais e estruturais),
geomorfológicos e a lateritização subseqüente, para posicionar cronoestratigraficamente
essa unidade no plioceno ao pleistoceno.

Figura 97- Sedimentos areno-siltosos de coloração
marron-avermelhada (oeste da Cidade de Cerejeiras)
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Figura 98- Paisagem mostrando terreno arenoso da
unidade em referência, localizado ao sul da cidade de
Cerejeiras.

III.2.17.3- Depósitos Aluvionares
Esta unidade abrange sedimentos inconsolidados constituídos por cascalhos, areias, siltes e argilas que ocorrem em pacotes
irregulares e interdigitados lateralmente, estando associados, principalmente aos leitos
das drenagens atuais e margens de drenagens de maior ordem, como do rio Guaporé
(fig. 99). Estão relacionados com o posicionamento atual das drenagens, de instalação
holocênica, em condições de clima úmido,
condicionadas fortemente por estruturas neotectônicas. Estes sedimentos aluvionares,
(seixos e areia) alcançam maior expressão ao
longo dos canais fluviais e nas planícies de
inundação dos rios Guaporé, Cabixi, Escondido, Colorado e seus afluentes de maior porte.
Os depósitos residuais de canal são compostos por sedimentos de granulometria grossa,
conglomeráticos, variavelmente selecionados
e precipitados como acumulação nas partes
mais profundas dos leitos dos rios e frequentemente estão mineralizados a ouro.
Associado ao ambiente de canal fluvial
ocorre o ambiente de planície de inundação,
representado por lagos residuais formados
pela migração das cristas de acreção lateral
das barras, cujos depósitos são originados
pelos processos sedimentares atuantes fora
dos canais, incluindo os sedimentos mais
finos, acumulados durante o

Figura 99- Barranco na margem direita do rio Guaporé
(município de Pimenteiras), constituído por sedimentos
holocênicos de constituição arenosa apresentando
contribuição de fração siltico-argilosa.

transbordamento e pelos depósitos arenoargilosos de diques marginais. Estes, constituem-se em cordões sinuosos, cuja altura
maior desenvolve-se perto da margem do canal, onde formam bancos íngremes e estreitados em direção às bacias de inundação
marginais. Caracterizam-se pela alternância
de camadas de areias finas com sedimentos
síltico-argilosos, estes últimos em maior proporção do que aquela encontrada nas barras
de meandro. Inundados somente durante
poucos dias por ano, permitem o desenvolvimento de vegetação abundante.
Os depósitos de planície de inundação
são exclusivamente de granulometria fina (silte e argila), margeando os canais dos rios,
apresentando-se como regiões úmidas de
densa cobertura vegetal, favorecendo a acumulação de grande quantidade de matéria
orgânica. São perfeitamente identificáveis em
análise de imagem de satélite como áreas
baixas, de desenho elíptico ou circular e tonalidades escuras. De maneira geral são depósitos constituídos por sedimentos sílticoargilosos e argilosos, podendo ocorrer, às
vezes, sedimentos areno-siltosos intercalados, representando pequenos canais gerados
pelo rompimento do dique marginal (“crevasses).
A assinatura geofísica característica dos
depósitos aluvionares é evidenciada no canal
do potássio, contagem total e no ternário (U,
Th, K), o que auxilia na delimitação dos mesmos.
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IV- Geologia Estrutural e Tectônica
Neste ítem serão apresentados os aspectos da geologia estrutural e tectônica a
partir da descrição das feições relacionadas
com o arranjo estrutural dos corpos rochosos.
Nesta análise, tentou-se separar domínios
estruturalmente homogêneos com relação a
um elemento estrutural. A análise cinemática
das estruturas foi caracterizada pela observação da assimetria do fluxo deformacional em
seções paralelas à lineação de estiramento e
ortogonais à foliação milonítica (paralelo ao
plano XZ de strain finito) (Simpson & Schmid,

1983, Hanmer & Passchier, 1991). Inicialmente serão discutidos os aspectos geométricos
regionais entre as estruturas, provenientes de
análises de imagens de satélite, geofísicas e
de mapa de forma da foliação milonítica regional (fig 100). Posteriormente, serão discutidos os aspectos geométricos e cinemáticos
das estruturas, a implantação da Faixa Alto
Guaporé (FAG), com a interpretação tectônica
para as estruturas observadas e suas relações de superposição.

Porto Velho
AMAZONAS
RONDÔNIA
Ariquemes
Jarú
Ji-Paraná

MATO
GROSSO

Vilhena
BOLÍVIA

Figura 100- Principais trends estruturais da Faixa Alto Guaporé. Área estudada em destaque.

IV.1 - Interrelações entre Trends Estruturais e Hierarquização das Estruturas
A análise de imagens de sensores remotos e de mapas de formas da foliação regional, em conjunção com dados estruturais de
campo, permitiu caracterizar duas importantes
gerações de estruturas de expressão regional
(fig. 101). Estes grupos de estruturas têm deformações tardias impressas cuja hierarquização relativa é de difícil distinção. Ambas as
gerações de estruturas reorientam e condicio-

nam os contatos entre as principais unidades
litoestratigráficas regionais.
A estruturação mais antiga está associada ao desenvolvimento de lineamentos de
direção geral NW-SE. Variações em torno
desta direção é a regra, podendo ocorrer domínios com franca orientação WNW-ESE, EW e esporadicamente N-S. Localmente, estas
estruturas podem virgar para NNE-SSW, dentro de domínios com franca orientação NWSE. No mapa de forma das foliações estas

106

variações delineiam estruturas dobradas impressas neste trend estrutural principal materializando formas sinuosas e anastomosadas
(fig. 101). Estas estruturas estão associadas à
direção geral da Faixa Alto Guaporé (Rizzotto

& Dehler, 2007) de idade Ectasiana, e estão
associadas à direção de importantes zonas de
cisalhamento dúcteis contracionais ativas em
condições metamórficas de alta temperatura
(anfibolito superior).

Figura 101- Principais estruturas da folha Pimenteiras.

A estruturação relativamente mais nova
é caracterizada por importantes lineamentos
de direção geral NE-SW, muito bem marcados em imagens de satélite e imagens de radar. Esta direção estrutural está presente por
toda a folha Pimenteiras, mas tem expressão
regional somente a norte da cidade de Cerejeiras, onde alcança mais de uma dezena de
quilômetros de largura. Nesta região, importantes zonas de cisalhamento dúcteis transpressivas sinistrais, obliteram a estruturação
regional anterior. Estas estruturas estiveram
ativas em condições metamórficas de fácies
anfibolito baixo, controlando a colocação de
plutons graníticos, e também os contatos litológicos em suas zonas de influência.
IV. 2- Análise Geométrica e Cinemática das
Estruturas Associadas aos Grandes Sistemas de Cisalhamento Regionais
IV.2.1 - Geometria das Estruturas de Trend
NNW-SSE a WNW-ESSE

A estruturação principal de toda a Faixa
Alto Guaporé (FAG) é caracterizada por importantes zonas de cisalhamento dúcteis que,
via de regra, paralelizam consistentemente as
estruturas anteriores. Estes domínios, com
deformação acumulada mais elevada numa
história tectônica precoce, geram uma pervasiva trama milonítica regional. Domínios com
deformações acumuladas relativamente mais
baixas são observados localmente, principalmente associados a estruturas dobradas, não
tendo sido caracterizados domínios regionais
onde uma estruturação mais antiga teria sido
preservada, de forma inequívoca, com seus
atributos de estilo e cinemáticos característicos.
Nos locais de mais baixo strain, uma estrutura bandada anterior é dobrada por estruturas com geometria em perfil variada (dobras
abertas a isoclinais) e superfície axial paralela
à foliação milonítica regional (fig. 102). As características geométricas deste bandamento,
entretanto, são variadas. As bandas, em al-
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guns afloramentos, podem ser derivadas de
processos de segregação metamórfica sem
considerável variação de espessura (fig. 102).
Nestes casos algumas bandas com composições quartzo-feldspáticas intercalam-se com
bandas mais ricas em biotita. Nestas porções,
dobras intrafoliais ao bandamento podem
também ser observadas. Em outros pontos,

bandas claras relativamente mais ricas em
quartzo e feldspato, intercalam-se com bandas mais escuras, possuindo o conjunto, entretanto, espessuras muito variadas (variando
desde bandas grossas a finas, até localmente
lâminas submilimétricas). A superfície envoltória destas dobras tem direção geral E-W a
NE-SW.

B

A

C

D

Figura 102- Sistemas de dobramentos em afloramentos variados e distintos das rochas paraderivadas do Complexo
Colorado . Em A, bandamento dobrado em forma isoclinal; em B, foliação de plano axial em turbidito bandado que
permitiu o desenvolvimento de veios de quartzo ao longo desses planos; em C, foliação de plano axial (NE) em
bandamento dobrado da estruturação anterior (Dn) e em D, veios boudinados e dobrados perpendiculares ao esforço
compressivo principal.

Pelas características geométricas descritas, as relações de superposição e morfologia
da foliaçãobandamento anterior são compatíveis localmente com uma gênese sedimentar
original (turbiditos-espessuras muito variadas
em escala de afloramento), ou então uma
trama já modificada tectonicamente (caráter
monótono das bandas). Assim, dependendo
da interpretação que se dá a estas relações
geométricas de superposição, a deformação
principal regional poderia ser descrita ou implantada durante uma fase D1, ou então durante fases D2. Considera-se esta uma questão, no momento, de importância limitada,

pois não há domínios estruturados inequivocamente por uma estrutura relativamente
mais antiga na folha Pimenteiras. Consequentemente, é obscuro o significado geométricocinemático de uma possível trama mais
antiga sob o ponto de vista de uma análise
geométrica. O que se considera relevante é
que as estruturas associadas à implantação
da foliação milonítica principal associam-se ao
regime tectônico contracional regional da Faixa Alto Guaporé. Desta forma, o estágio deformacional que gerou as estruturas da fase
deformacional principal será então simples-
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mente referenciado como Dn para fins de uma
hierarquização regional das estruturas.
A foliação milonítica principal (Sn) é dada
pela orientação e estiramento preferencial dos
cristais constituintes das rochas ígneas e metamórficas aflorantes no cinturão e, frequentemente, é paralela a um bandamento composicional. Nos xistos miloníticos do Complexo Colorado, a foliação é dada por uma orientação preferencial das micas e sillimanitas,
mostrando forte caráter anastomosado ao
redor dos microlithons compostos principalmente por porções de rocha menos deformadas (maciças e isotrópicas), que em escala
regional, representam megapods preservados
da deformação, ou por porfiroblastosclastos
de granada. Em rochas graníticas e gnáissicas, a foliação milonítica associa-se à recristalização em diferentes graus dos porfiroclastos de feldspato, estiramento do quartzo e
micas, predominantemente. Bandamento e
laminação associam-se frequentemente. Nos
granitos da suíte Igarapé Enganado, enclaves
microgranulares máficos podem também estar
estirados. Nas rochas básicas e calciossilicatadas do Complexo Trincheira, a orientação
preferencial dos anfibólios e plagioclásios estirados, associados localmente a um bandamento bem pronunciado, caracteriza a foliação principal. As rochas metabásicas de granulação grossa, por sua vez, gradam para
anfibolitos miloníticos bandados, laminados e
muito finos, adquirindo aspecto xistoso.
Todo o conjunto litológico, tantos as rochas dos complexos Colorado e Tricheira como aquelas dos granitos sintectônicos, apresenta uma superfície milonítica (Sn) penetrativa e regionalmente distribuída, formada principalmente pelo paralelismo de biotita, sillimanita, cristais ocelares de feldspatos e ribbons
de quartzo microgranulado. As rochas de paraderivação apresentam o acamadamento
litológico (S0) transposto e paralelizado com a
primeira superfície milonítica (Sn). Essas superfícies (S0 e Sn) podem formar dobras isoclinais apertadas e estiradas, com flanco rompido, dobras em caixa e alongadas, com ta-

manho variando desde alguns centímetros a
poucos metros (fig.103).
A fase Dn constitui as deformações iniciais da Faixa Alto Guaporé e foi gerada em
condições metamórficas na transição da fácies anfibolito superior conforme é atestado
pela paragênese metamórfica dos gnaisses
constituída pela assembléia de cordierita +
sillimanita + biotita + quartzo ± plagioclásio.

Figura 103- Dobra em caixa dos turbiditos da unidade
metapsamítica. Alto curso do rio Piolho (MT).

Em projeção estereográfica de toda a
área, a foliação milonítica mostra-se dispersa
por todos os quadrantes do estereograma,
devido às variações locais na direção da foliação (fig. 104). Os mergulhos são moderados a
elevados no geral (55° a 90°), o que faz com
que os pólos se concentrem na borda do diagrama. Mergulhos baixos são extremamente
raros e estão, provavelmente, associados à
culminações locais de dobras regionais. Na
escala de trabalho não foi possível delimitar
domínios extensos, nos quais a foliação fosse
consistentemente orientada para as estruturas
desta fase. Deformações tardias ocasionam
uma frequente mudança de direção da foliação. Na figura 81 pode-se observar estereogramas de domínios cuja foliação orienta-se
NW-SE a N-S, E-W e, também, domínios variados (WNW-ESSE até NE-SW). Neste último caso delineia estruturas dobradas com
eixo sub-vertical e superfície axial geralmente
para NE-SW.
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Sm do domínio NW-SE



Contour: .2-.7-1.6-2.3-3.0-3.5-4.1-4.4 %
Máx.: N282/09 e N203/06
Figura 104- Diagrama com pólos da foliação mostrando uma dispersão dos pontos em função do dobramento do
bandamento/foliação.

Corpos graníticos com dimensões variando de batolíticas a pequenos plutons estão
frequentemente controlados por zonas de cisalhamento desta fase deformacional (Dn),
sendo, portanto, classificados como sincinemáticos. São rochas com forte trama planar composta, tendo influência importante de
processos associados a fluxo magmático,
conjuntamente com o fluxo deformacional regional imposto. Nestes casos, os corpos mostram-se foliados, com trama de forma bem
marcada, dada pela orientação de fenocristais
de feldspato euedrais e enclaves máficos microgranulares elípticos, sub-concordantes
com a foliação externa impressa nas zonas de
cisalhamento regionais (fig. 105). Os cristais
de quartzo são geralmente anedrais nestas
rochas, mostrando fracas evidências de estiramento. Já nas proximidades do contato destes plutons com a encaixante cisalhada, o
grau de recristalização nas bordas dos feldspatos aumenta, formando franjas de recristalização nas extremidades dos cristais ocupadas pelo quadrante extensional do elipsóide
de deformação (ver Passchier & Simpson,
1986). Nesta situação os grãos de quartzo
são estirados, podendo formar estruturas em
ribbons bem características. Nesta situação a
deformação em estado sólido parece ser mais
intensa.

Figura 105 - Granito da suíte Igarapé Enganado exibindo trama planar, em corte, derivada de fluxo magmático
concordante com a estruturação regional. Rodovia RO
370, km 11.

As estruturas lineares observadas na área estudada são eixos de dobras internas a
foliação ou com superfície axial sub-paralela a
foliação milonítica, e lineações minerais. As
dobras sin-miloníticas não são estruturas amplamente observadas na área, tendo por isso
sua análise estatística prejudicada. A lineação
de estiramento, entretanto, é amplamente desenvolvida. Assim, a lineação de estiramento
ocorre consistentemente nas zonas de cisalhamento deste estágio deformacional. Minerais como feldspatos, anfibólios, micas, quartzo e sillimanitas marcam frequentemente a
lineação. Em muitos afloramentos a lineação
é dada por agregados destes minerais. Bou-
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dinagem com eixo maior paralelo à lineação,
assim como minerais estirados e também
boudinados, sugere que a orientação mineral
também é a orientação de estiramento finito
máximo (eixo X paralelo às lineações downdip). (fig. 106).

de caimento devida à própria dificuldade em
se medir uma lineação com caimento alto em
planos sub-verticais.

Figura 107- Lineação de estiramento materializada por
roods de quartzo em granito da suíte Igarapé Enganado. Pedreira Andreatta, Colorado d’Oeste.
Lineação de estiramento - Domínio NE-SW

Figura. 106- Bloco diagrama com as orientações dos
eixos X,Y e Z e lineação down-dip.

Via de regra, tectonitos L-S predominam
largamente, embora tectonitos-L sejam também comuns. Nessa situação a foliação milonítica não é caracterizada e a lineação alcança uma expressão espetacular, com estruturas lineares que podem alcançar dimensões
métricas paralelas ao seu eixo maior. Embora
relativamente mais restrita, a geometria planar
sem lineação visível também pode ocorrer
(tectonitos-S). Em muitos afloramentos a lineação de estiramento possui caimento e obliquidade bastante elevados, estando muito
próximas à direção de mergulho da foliação
milonítica (fig. 107). Na projeção geral da lineação de estiramento (fig. 108), a lineação
mostra uma dispersão considerável, embora
sempre com caimento médio a elevado. Esta
dispersão é interpretada como devida a dois
fatores principais: primeiramente, à deformação tardia das zonas de cisalhamento e da
lineação contida nesta superfície; e, subordinadamente, uma dispersão nos quadrantes

Figura 108- Estereograma mostrando a distribuição dos
pontos de lineação de estiramento em diversos litotipos
(Complexo Colorado e Complexo Trincheira) da área
estudada.

Nos corpos graníticos foliados ocorre
também uma lineação mineral bem marcada.
Esta lineação aparentemente não está obrigatoriamente condicionada ao grau de deformação em estado sólido sofrido pelos granitos,
ocorrendo por todo o corpo ígneo mesmo nas
fácies com pouca orientação visível. Isto sugere que ela está relacionada também ao fluxo magmático. Esta lineação de fluxo é marcada pela orientação preferencial do eixo
maior de enclaves e também de minerais como fenocristais de feldspato euedrais e, mais

111

restritamente, quartzo inequidimensionais (fig.
109). Schlierens de biotitito podem também
orientar-se com eixo maior segundo esta lineação, a qual é paralela à lineação de estiramento observada nas zonas de cisalhamento
das encaixantes.

nage discreta em plano horizontal, como associada a um estiramento subsidiário e discreto paralelo a FAG, aparentemente associado
a um componente de flattening importante
localmente, onde o estiramento finito máximo
é de alto caimento e obliquidade.

Figura 109 - Enclave de quartzo-diorito com eixo maior
paralelo a lineação de estiramento e mineral. Monzogranito da Suíte Igarapé Enganado. Margem esquerda
do afluente esquerdo rio Cabixi.

IV.2.2 - Geometria das Estruturas do Trend
NW-SE e N-S
Estruturas como pares de foliações S-CC’, porfiroclastos e boudins assimétricos, sugerem movimentação predominantemente
dip-slip, com soerguimento relativo do bloco
W nas zonas de cisalhamento mais antigas.
Estiramento secundário, sub-ortogonal à lineação (planos horizontais), pode ser observado
localmente, pela boudinage de veios graníticos colocados ao longo da superfície axial de
dobras desta fase. Evidências adicionais do
estiramento segundo a direção NW-SE, poderiam ser deduzidas da presença de boudins e
estruturas pinch and swell em bandas paralelas aos planos de cisalhamento de alta temperatura. As dobras são ortogonais ao eixo de
tensão máxima, de direção geral NW-SE (fig.
110). Em alguns locais os boudins associamse ao desenvolvimento de bandas de cisalhamento extensionais assimétricas e encurtamento de veios graníticos oblíquos, sugestivos de um pequeno componente rotacional
dextral para seções de observação mais próximas de serem subparalelas a YZ regional,
do que ao plano XZ. Interpreta-se esta boudi-

Figura 110- Estrutura pinch and swell em paragnaisse
bandado do Complexo Colorado. Rodovia RO-370, 12
km a norte de Cabixi.

Em outros locais, próximo das estruturas
compressivas, a geometria constrictiva é bem
marcada, havendo um completo predomínio
de geometrias em lápis, com eixo maior paralelo à lineação de estiramento regional. Nestas zonas, a determinação no campo e em
lâmina das referências para a observação da
cinemática é impossível. Em alguns pontos,
como por exemplo, nas zonas de contato de
intrusões graníticas heterogêneas, os enclaves podem mostrar razão de forma bem elevadas. Sugere-se que durante o regime de
fluxo mais antigo, houve a colocação desta
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associação magmática composta por granitos,
granodioritos, tonalitos e rochas básicas. Em
outros pontos, os minerais ou mesmo a própria rocha, formam estruturas em lápis com
razão de forma extremamente elevada. Estes
domínios são difíceis de articular com os domínios onde tramas LS ou até S, levando-se
em conta geometrias planas de strain e outras
premissas como a conservação da massa,
durante um período de tempo em que há deformação. Entretanto, apontam para a mesma
direção de estiramento máximo acumulado.
Estruturas S-C mostram cinemática
compatível com soerguimento do bloco NE
em planos de cisalhamento subverticais. Nestes pontos a lineação de estiramento também
é sub-vertical. A interpretação do significado
destas estruturas não é imediato. Sugere-se
que estas zonas de cisalhamento possam
estar geneticamente associadas às estruturas
profundas, indicando um componente forte
dip-slip durante o desenvolvimento do encurtamento regional a temperaturas mais frias.
Da mesma forma, para algumas estruturas geometricamente superpostas à estruturação principal, a direção e sentido de movimentação podem mudar. Zonas de cisalhamento discretas, por exemplo, podem mergulhar para E ou W, e mostrarem cinemática
compressiva em seções próximas de NE-SW.
Muitas destas estruturas controlam ou reativam os contatos entre litotipos ou entre corpos tabulares de leucogranitos. A geometria
regional sugerida por estas estruturas é de
um pop-up regional, com encurtamento dirigido NE-SW. A colocação de leucogranitos associados à movimentação de pelo menos de
algumas destas estruturas, sugere que estavam ativas em condições de fácies anfibolito a
mais baixa (reativações).
IV.2.3 - Geometria das Estruturas do Sistema NE-SW
No oriente boliviano, a SSW da área de
estudo, a estruturação geral do Cráton Parágua (Litherland et al. 1986), que corresponde
à estruturação de toda a Faixa Alto Guaporé,
é caracterizada por importantes zonas de cisalhamento dúcteis que paralelizam as estru-

turas anteriores. Este é o caso de importantes
cinturões de cisalhamento orientados NE-SW,
que podem ocorrer obliterando a estruturação
NW-SE mais antiga. Na folha Pimenteiras,
estas estruturas alcançam expressão mapeável a norte da cidade de Cerejeiras. Alternativamente, a estruturação NE-SW pode ser o
flanco de uma megaestrutura dobrada com
arqueamento para sul cuja superfícieenvelope é E-W e que se estende sob a cobertura fanerozóica do vale do Guaporé.
Este domínio tectônico possui uma deformação finita relativamente mais homogênea se comparada ao domínio onde predomina estruturas mais precoces (NW-SE). Na
área de influência do corredor regional (NE),
há geração de uma pervasiva foliação milonítica que se superpõe geometricamente à foliação regional mais antiga. Domínio com deformação finita mais baixa é observado localmente, onde podem ocorrer dobras com a
foliação de plano axial paralela à estruturação
nordeste, ou então faixas de cisalhamento
discretas cortando uma estrutura planar anterior. Na área de influência do corredor de cisalhamento, não foi caracterizado um domínio
regional onde a estruturação mais antiga teria
sido preservada. A estrutura anterior é consistentemente paralelizada e cisalhada para a
direção NE-SW.
Nos locais onde as estruturas dobradas
são preservadas, a estrutura bandada anterior
é deformada por estruturas com geometria em
perfil muito variada (de abertas ou semicerradas a isoclinais) e superfície axial paralela à foliação milonítica regional do domínio. A
superfície envoltória destas estruturas tem
direção NW-SE, com mergulho moderado a
alto para SW. As dobras podem ser reclinadas ou com caimento (fig. 111), possuindo
eixo paralelo à lineação mineral regional e
plano axial sub-vertical com forte mergulho
para SE, predominantemente, como mostra o
estereograma dos eixos das dobras desta
fase (Dn+1) (fig. 112). Assim, as relações de
superposição observadas no campo são consistentes com a obliteração das estruturas
antigas (Dn) pelo sistema de cisalhamento
NE-SW (Dn+1).
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Figura 111- Corte em planta onde visualiza-se dobramento apertado em anfibolito do Complexo Trincheira.
Linha 04 a oeste do 1° eixo.

Figura 112- Estereograma dos eixos das dobras da
fase Dn+1.

A superfície milonítica (Sn+1) é representada pelo forte paralelismo dos cristais de biotita, sillimanita e quartzo nas rochas paraderivadas, pelo alinhamento dos cristais de anfibólio nas metamáficas e pelo forte achatamento dos porfiroclastos de feldspato potássico dos granitos. Entretanto, a deformação
plástica e a recristalização dos feldspatos,
bem como as transformações mineralógicas
parciais de piroxênio para anfibólio e/ou biotita, sugerem um arrefecimento do metamorfismo para o fácies anfibolito médio a baixo,
juntamente com o posicionamento dos granitos sin a tardi cinemáticos a esta fase, mas
durante o mesmo regime deformacional. De
outra forma, veios de quartzo e mais raramente, veios e bolsões pegmatóides associam-se
aos processos hidrotermais tardios e mesotermais vinculados aos corpos intrusivos de
granitos tardi-tectônicos.
IV.2.4- Cinemática das estruturas do Corredor NE-SW
Para os corredores de cisalhamento
mais jovens, a movimentação regional é oblíqua de topo para NE, com importante componente direcional sinistral e soerguimento relativo do footwall (transpressiva). Localmente
pode apresentar movimentação com baixa
obliquidade, quando associadas a flancos
sub-horizontais de estruturas divergentes
transpressivas. Assim a foliação milonítica
neste domínio pode variar quanto ao sentido
e, também, quantidade do mergulho dos planos de foliação, havendo localmente a inversão do mergulho ou até a quase subhorizontalização da foliação. A direção da foliação, entretanto, permanece para NE por todo o domínio, exceto nas zonas associadas a
dobras (fig. 113). Nestas zonas, a superfície
axial é paralela à foliação milonítica regional.
A lineação muda de caimento, mas consistentemente aponta para SW em todos os domínios da foliação (fig. 114).
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Contour: .5-1.6-3.2- 4.8-7.0-8.6-10.2 %
Máx.: N140/04 e N321/04

Contour: .5-1.6-3.2- 4.8-7.0-8.6-10.2 %
Máx.: N140/04 e N321/04

Figura 113- Estereograma com os pólos da foliação.

Figura 114- - Estereograma das lineações de estiramento
representativas do corredor NE-SW.

Estruturas como foliações S-C-C’, porfiroclastos e boudins assimétricos são consistentes com movimentação oblíqua de topo
para NE, com componente lateral sinistral e
de encurtamento ortogonal à foliação C regional. O regime então caracterizado é compatível com transpressão sinistral, com movimentação oblíqua predominando sobre sistemas
com forte partição do componente rotacional
(transcorrências e empurrões – ver Teyssier
et al. 1995). Zonas com predomínio de movimentos direcionais desta fase são muito restritas, pouco espessas e sem continuidade
lateral.
A lineação de estiramento e mineral é
bem marcada em todos os domínios. A exemplo das estruturas mais antigas, corpos
graníticos também são controlados por estas
zonas de cisalhamento NE-SW. Podem ser
granitos da suite porfirítica com enclaves máficos microgranulares ou dos biotita leucogranitos homogêneos.
Zonas de cisalhamento dúcteis mais discretas, contracionais, com orientação geral
NNW-SSE e mergulho suave para ambos os
quadrantes, são também observadas. Muitas
vezes estão associadas à intrusão de sheets
graníticos, onde pode concentrar-se a deformação após sua cristalização. Em alguns afloramentos (p.ex. linha 1, a leste de Colorado)
podem apresentar geometrias de out-of-

sequence thrusts, ou então reativar o contato
das rochas miloníticas deformadas. Em outros
afloramentos é aparente uma rotação antihorária dos planos de cisalhamento, em planos verticais com direção NE-SW. Estas estruturas possuem movimentação de topo para
NE e SW em planos de observação verticais.
Outras zonas de cisalhamento, a nordeste de
Cerejeiras, com orientação geral E-W, associam-se a inflexões das zonas de cisalhamento
mais antigas. Dados geocronológicos (Rizzotto et al. 2002) sugerem que as estruturas aqui
descritas são de idade Ectasiana (~ 1.33 Ga).
IV.3- Evolução Geotectônica
A elaboração de um modelo geotectônico para a área estudada requer a análise de
dados geológicos em escala regional e, no
caso em questão, envolvendo dados além dos
limites fronteiriços do Brasil, adentrando no
oriente boliviano. Os vários modelos geotectônicos propostos para explicar a compartimentação da porção meridional do sudoeste
do Cráton Amazônico são contraditórios entre
si.
De acordo com o exposto, qualquer
tentativa de formulação de um modelo evolutivo que contemple essa porção do cráton está fadada ao insucesso sem antes se resolver
os problemas de falta de correlação entre as
unidades geológicas similares que ocorrem
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em Rondônia, Mato Grosso e oriente boliviano
e de definições de seus ambientes geotectônicos. Contudo, com os dados obtidos neste
projeto que envolvem a petrologia, geoquímica, geofísica e principalmente aos aspectos
estruturais, foi possível compor um quadro
evolutivo, visando fornecer subsídios para o
entendimento sobre a origem e evolução da
parte meridional do Cráton Amazônico.
No âmbito da área estudada, há dois
terrenos distintos: o mais antigo, de idade calimiana, está disposto no extremo sudeste da
folha Pimenteiras, representado pelas unidades litoestratigráficas Complexo Rio Galera e
pelos Granitos Praia Alta e Rio Piolho. O primeiro, representado por anfibolitos, sillimanita
xistos, sillimanita-granada xistos, quartzitos e
rochas cálcio-silicatadas, além de metassedimentos químicos exalativos. teriam se formado por coalescência de arco vulcânico intraoceânico, enquanto que os granitos Praia Alta
e Rio Piolho fazem parte da Suíte Intrusiva
Pindaituba, de tendência cálcio-alcalina e valores de εNd(t) positivos, indicando derivação
mantélica do magma parental acrescidos durante o Calimiano (Ruiz, 2005). Este terreno é
limitado na sua porção oeste pela zona transpressional dextral rio Piolho-Cabixi, a qual
separa dois terrenos distintos.

No terreno mais jovem, as unidades litoestratigráficas distribuem-se temporalmente
desde o Mesoproterozóico (Ectasiano) ao
Quaternário. O Complexo Colorado e o Complexo Máfico-Ultramáfico Trincheira são as
unidades basais desse terreno. Ambos são
caracterizados como representantes de uma
seqüência plutono-vulcanossedimentar que
compõe a Faixa Alto Guaporé (FAG).
Essa seqüência caracteriza o embasamento da região, composto por uma associação de rochas representativas de ambiente
de subducção, o qual passou por processos
de intensa deformação, metamorfismo e migmatização em episódios subseqüentes. O estágio inicial da evolução geológica da região é
marcado por uma fase compressiva com instalação de arco de ilhas intraoceânico e bacia
retro-arco (back-arc). O registro magmático
dessa fase acrescionária é dado pela geração
de basaltos toleiíticos de arco de ilhas e dacitos subordinados que foram acompanhados
por intrusões gabróicas e sedimentos químico-exalativos representados por formações
ferríferas bandadas, metacherts e gnaisses
calcissilicáticos, todos constituintes do Complexo Trincheira (fase 1) (fig. 115).

Arco de Ilhas
Back-arc

Figura 115- Bloco-diagrama exemplificando a fase de formação de arcos de ilha intraoceânico (fase 1).

A bacia retro-arco abrigou sedimentação
pelito-psamítica, de característica rítmica (turbiditos?) que constituem parte do Complexo
Colorado. A fonte dos sedimentos é variada
conforme é indicado pelos zircões detríticos

das amostras dos paragnaisses (metaturbiditos), os quais forneceram idades paleoproterozóicas (1938 Ma) e mesoproterozóicas
(1645 Ma e agrupamento maior em 1508 Ma).
Entretanto, a idade mínima (fechamento da
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bacia) é estipulada pelos granitos intrusivos
tardi-tectônicos de idade de 1340 Ma.
No estágio seguinte (fase 2) ainda no
mesoproterozóico, processou-se a fase de
inversão da bacia, com conseqüente encurtamento crustal e plutonismo sin-colisional
(fig. 116). O movimento predominante das
massas continentais foi de SW para NE. Com
o processo continuado de fechamento do oceano há o retrabalhamento parcial das rochas da crosta oceânica (subducção), com a
subseqüente instalação da FAG (fig. 117). O
material deformado foi soterrado relativamente profundo numa crosta oceânica com simila-

ridade aos toleiítos de arco de ilhas modernos, associada a rochas metassedimentares
como BIFs e metapelitos, com pouco quartzito
associado (Rizzotto et al. 2006). Aparentemente, a deformação da FAG teria sido produto de um evento convergente, com pico
termal estimado entre 1.35-1.3 Ga, na borda
SW do Craton Amazônico (fase 3). Durante os
estágios mais precoces do evento compressivo, em condições metamórficas da fácies anfibolito alto, estavam ativas importantes zonas
de cisalhamento com planos de fluxo e lineação de estiramento sub-verticais em zonas de
cisalhamento NW-SE (Sn).
Arco de Ilhas

Back-arc

Figura 116 - Bloco-diagrama ilustrativo da fase de inversão da bacia (fase 2).

Arco de Ilhas
Margem continental

SSW

NNE

Figura 117 - Bloco-diagrama ilustrativo da fase de encurtamento crustal, plutonismo sintectônico
e instalação da Faixa Alto Guaporé (fase 3).

A movimentação sugerida nos planos
sub-paralelos aos planos XZ do elipsóide de
deformação indicam soerguimento da crosta,
com componente lateral dextral e sinistral subordinado (região que abrange desde o norte
de Cerejeiras até a leste de Corumbiara). Além disso, os planos de fluxo mostram-se frequentemente boudinados, com a formação de
estruturas do tipo pinch-and-swell e pullaparts assimétricos. Assim, nestes domínios,
os dados são compatíveis também com um
encurtamento ortogonal à foliação e deforma-

ção do tipo flattening, com boudinagem em
tablete-de-chocolate, localmente desenvolvida
(região do médio a alto curso do rio Piolho).
Entretanto, em outros locais, associa-se frequentemente a L-tectonitos sub-verticais. No
geral, predominam amplamente tectonitos L-S
muito bem marcados. As transições são observadas em perfil e independem de escala.
Em outros pontos, tectonitos L apontam para
uma lineação de estiramento empinada. Estas
características são compatíveis com modelos
deformacionais tri-dimensionais e heterogê-
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neos na escala regional. A cinemática caracterizada sugere que um encurtamento subhorizontal, teria sido acompanhado de um soerguimento de porções profundas de uma crosta oceânica aquecida. Movimentos inversos
em zonas de cisalhamento de empurrão, com
predomínio de movimentos de topo para NE
ocorreram.
As zonas de cisalhamento ENE-WSW
(Sn+1) são sinistrais transpressivas, com movimentos inversos oblíquos, ocorrendo em
condições de fácies anfibolito baixo. A direção
de fluxo aponta com caimento alto a moderado para SW e o sentido de cisalhamento sugere soerguimento progressivo do footwall
regional. Concomitante a esta fase (fase 4),
ocorre o posicionamento de granitos cálcioalcalinos de alto potássio, com idade de cristalização em 1340 Ma. Salienta-se que ambos

Margem continental

os grupos de estruturas podem ser explicados
por um encurtamento regional dirigido de SW.
A nucleação tardia das estruturas orientadas
ENE poderia estar associada a influência de
outras condições de contorno importantes da
deformação regional, como forma das margens entre as massas continentais envolvidas.
A esta fase estaria associado também
intenso magmatismo bimodal graníticobásico
sin a tardi-tectônicos (Suítes Igarapé Enganado, Cerejeiras e Máficas Cidade de Colorado).
Estes granitos seriam tardios na evolução tectônica da FAG (Rizzotto et al. 2006) e representativos de magmatismo de arco de ilhas
(fig. 118). Eles contem, entretanto, a mesma
trama regional impressa nos milonitos encaixantes.

Arco de Ilhas

Back-arc

SW

NE

Figura 118- Diagrama representativo da fase 4 da evolução da Faixa Alto Guaporé .

De qualquer forma, após a nucleação
das grandes estruturas transpressivas, o material que cavalga obliquamente para NE sofre
um constrangimento do fluxo, dado pelo componente sub-horizontal paralelo a FAG no
flanco NNW do arco regional. Sugere-se que
este efeito seja responsável pela geometria
constrictiva observada nesta região. Com o
progresso da convergência e o aumento do
encurtamento, há a tendência em se expulsar
obliquamente material, o que é acomodado
pelas estruturas precoces transpressivas
(Sn+1) com fabrics constrictivos muito bem
marcados. Este modelo é plausível frente aos
dados disponíveis, sendo neste caso, entretanto, as zonas de cisalhamento verticais, estarem relacionadas à expulsão vertical de material durante convergência.

A interpretação do ambiente tectônico da
FAG é função de como também se interpreta
a geometria e cinemática regional das estruturas. As possibilidades consideradas convergem para duas situações antagônicas: as estruturas precoces seriam registros de empurrões sub-verticalizados, rotacionados para
esta posição; ou então representam estruturas que guardam o posicionamento original.
No primeiro caso, os planos de cisalhamento
de cavalgamentos seriam rotacionados para a
vertical, formando os empurrões e zonas verticais, onde o estiramento principal seria subhorizontal ou com baixo caimento na direção
ortogonal à FAG. No segundo caso, as zonas
estariam ativas mesmo nas posições subverticais, onde o estiramento seria mais para
a posição vertical, assim como também o fabric attractor da fase precoce.
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Em ambos os casos, seria superposto
forte componente de cisalhamento puro à foliação milonítica que se posiciona, pela rotação, para a vertical. Na segunda hipótese, o
encurtamento pode ser em parte compensado
por estiramento e fluxo de material segundo a
lineação. Os casos diferem fundamentalmente
pelo fato de que, para a primeira hipótese,
teria havido a rotação de direções de estiramento ligadas a empurrões anteriores, para a
vertical, com o progresso do tempo. Já para a
segunda hipótese, a direção de estiramento
principal máxima estaria sempre na vertical,
com componente contracional sub-horizontal,
ortogonal ao plano de cisalhamento. Para
ambos os casos, entretanto, a posição de e-

quilíbrio parece coincidir geometricamente
com a trama dúctil principal da FAG: eixo de
estiramento máximo com alto caimento, num
plano de achatamento sub-vertical.
As evidências estruturais apontam para
os efeitos de encurtamento extremo, oriundo
da colisão entre crosta oceânica e arco de
ilhas com geometria complexa e que interagem mutuamente, as quais teriam controlado
a geometria das estruturas na FAG (fig. 119).
Assim, sugere-se que as estruturas na FAG
registrem os estágios colisionais avançados
de um episódio a 1.35 - 1.32 Ga, controlados
por imposições geométricas regionais, dadas
pelas formas da margem continental à NNE,
localizada fora da área mapeada.

Figura 119- Bloco-diagrama representativo do modelo evolutivo da implantação das estruturas da Faixa Alto Guaporé.

Durante convergência extrema, o material quente provindo do aquecimento conductivo de um crosta espessada, seria expulso
em dois planos de fluxo regional: o mais antigo, WNW- NNW (estrutura em arco); e o ENE,
pouco mais jovem mas ainda associado à orogênese Rodoniana (1.35-1.33Ga). Os granitos tardi-colisionais (suíte Alto Escondido) aproveitaram essas zonas de fraqueza NE como principal conduto para a sua colocação.

Durante o encurtamento colisional do Ectasiano, a margem NNW da Sintaxe de Rondônia
estaria submetida a um regime transpressivo
com forte componente de cisalhamento puro,
com subordinado estiramento na horizontal e
movimento lateral. A margem WNW estaria
submetida a um regime transpressivo sinistral
(fig. 120), de certa forma semelhante cinematicamente àquele registrado pelas estruturas
ENE.
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Figura 120- Cinemática na zona de convergência extrema no
sudeste de Rondônia. Área estudada no retângulo pontilhado.

Este padrão geométrico teria conduzido
à progressiva constricção do material localizado e aprisionado na porção interna do arco
de curvatura, com o progresso do encurtamento regional. O resultado final se daria com
a expulsão de material para direção vertical,
caracterizado por fluxo deformacional complexo e heterogêneo. Este movimento estaria
associado a eixos de rotação sub-horizontais
acomodando o componente de cisalhamento

puro. Salienta-se que nesta região, o consumo da crosta oceânica foi parcial, preservando-a em larga zona no interior da Faixa Alto
Guaporé. O fechamento total do oceano Ectasiano deve ter-se dado mais a nor-noroeste
onde a provável zona de subducção esteja
localizada na região centro-oriental de Rondônia (fora da área mapeada), onde também
estaria instalado o arco magmático relativo a
esta fase de colisão continental (fig.121).

NNE

SSW

Figura 121- Modelo esquemático da fase final da evolução da Faixa Alto Guaporé, na região centro-oriental de
Rondônia.

Diques e pequenos corpos subarredondados de granitos pós-tectônicos (Granito Igarapé Jabuti) de idade de 1235 Ma, tangenciam toda a estruturação da FAG e marcam a
fase de estabilidade tectônica do final do Mesoproterozóico no sudeste de Rondônia. Nessa mesma época, estaria ocorrendo um novo
ciclo de Wilson a noroeste da folha Pimenteiras, com a abertura do rift Nova Brasilândia,
que aparentemente não tenha afetado essa
região. Portanto, a estabilidade tectônica do

sudeste de Rondônia e adjacências teria sido
quebrada com a fragmentação desse bloco
somente no início do Paleozóico dando início
a instalação da Bacia do Parecis, através de
um mecanismo relacionado a uma rápida
subsidência inicial (fase rift), seguida por um
estágio de subsidência termal (fase sinéclise)
durante o Mesozóico. O preenchimento inicial
dessa bacia se deu por meio de um sistema
de canais flúvio-deltaicos que foram gradativamente afogados por espessos depósitos
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rítmicos, relacionados a ambiente lacustre. A
esta fase, pode estar relacionada a intrusão
de diques e chaminés de kimberlitos e início
da deposição de leques aluviais da Formação
Corumbiara. Posteriormente, próximo do limite do Paleozóico Superior, depósitos glaciogênicos se fizeram presentes na bacia. No
Mesozóico, provavelmente relacionado à separação dos continentes Sul-Americano e Africano, ocasionou a reativação de falhas pretéritas, onde tais processos impuseram desnivelamentos de blocos, gerando altos e depressões. Essas falhas também serviram de
condutos para a colocação de diques e soleiras de basalto e diabásio (Formação Anari) e
diversos corpos de kimberlitos a norte da Bacia dos Parecis, concomitante com a deposição de espessos pacotes de arenitos eólicos
(Formação Rio Ávila). No final do preenchimento da bacia, provavelmente no Cretáceo,
deu-se por meio de uma sedimentação eminentemente de caráter fluvial (Formação Utiariti).
Durante o Cenozóico, desenvolveu-se
novo ciclo deposicional com a implantação da
Bacia do Guaporé, relacionada provavelmente
com soerguimento da Cordilheira dos Andes
no Terciário, prosseguindo seu desenvolvimento durante o Quaternário.
Particularmente na região que abrange
a Folha Pimenteiras, esta bacia está instalada
em compartimentos rebaixados e limitados
por falhas normais que acompanham a direção NW-SE, situada entre as rochas sedimentares da Serra Huanchaca (Bolivia) a sul e o
embasamento cristalino a norte; os quais apresentam, respectivamente, cotas superiores
a 800 metros e 500 metros, enquanto as coberturas sedimentares da bacia do Guaporé
situam-se em altitudes que variam entre 170 a
220 metros, predominantemente, definindo
uma região morfoestrutural rebaixada, que na
Folha Pimenteiras representa somente um
pequeno segmento que se comunica com o
restante da bacia do vale do Guaporé, que se
estende até confluência deste rio com o rio
Mamoré, prosseguindo para o lado boliviano
com a denominação de Bacia Subandina de
Beni (apud Pinto Filho et al, 1999).

No que se refere à espessura do pacote
sedimentar que preenche a Bacia do Guaporé, sugerida a partir da perfuração de um poço
tubular realizada na Fazenda rio Azul (centrooeste da folha), constatou-se a presença de
um pacote de sedimentos com cerca de 20
metros de espessura, o que evidencia a existência de um embasamento cristalino raso,
abaixo desta cobertura sedimentar. Esta evidência é reforçada, ainda, pelo fato de que
nos trabalhos de mapeamento geológico foram observadas algumas “janelas” do embasamento cristalino, representadas pelas ocorrências de anfibolitos, paragnaisses e quartzitos pertencentes ao Complexo Colorado, circundadas por sedimentos inconsolidados cenozóicos que jazem em contatos com aqueles
litotipos mais antigos.
Pinto Filho et al. (1999) ressalta que a
morfogênese cenozóica é controlada por fatores litológicos, climáticos e principalmente
tectônicos, sendo estes os principais responsáveis pelo desenvolvimento da paisagem
atual da região.
Esses autores dividiram o sistema fluvial
do Guaporé em três domínios, cabendo a
região de interesse do presente estudo, a
denominação de Domínio Morfoestrutural I,
abrangendo a bacia do Guaporé-Mamoré a
montante da cidade de Guajará-Mirim e ressaltando que este domínio mostra um arranjo
de estruturas na direção NW-SE, provavelmente ligado a um falhamento transtensivo
sinistral. Estas estruturas são seccionadas por
lineamentos transcorrentes NE-SW e NW-SE,
que controlam lagos retangulares e lagos de
rias.
Na Folha Pimenteiras são observados
dezenas de pequenos lagos, alguns mostrando uma forte evidência de controle tectônico
devido, principalmente, a seu alinhamento
segundo direções estruturais de amplitudes
regionais, conforme se observa em imagem
de satélite que cobre a região centro-sudeste
da folha em epígrafe. E, por fim, as coberturas
quaternárias instaladas predominantemente
nos vales dos grandes rios e nos sopés das
escarpas de falhas encerram o quadro evolutivo da região sudeste de Rondônia.
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V- Geoquímica Prospectiva
V.1- Introdução
A prospecção geoquímica de baixa densidade por sedimentos de corrente e concentrados de bateia, tem como objetivos principais o auxílio ao mapeamento geológico e a
delimitação de extensas áreas com anomalias
geoquímicas que indicam potenciais mineralizações de elementos economicamente importantes. O planejamento das 39 estações de
coleta de sedimentos de corrente e concentrados de bateia, bem como o tratamento dos
resultados analíticos foram executados na
área do projeto. Algumas áreas ficaram sem
informações geoquímicas em razão de serem
reservas indígenas com problemas de litígio
na época dos trabalhos de campo ou por total
falta de acesso.

V.2- Planejamento e metodologia de coleta
O planejamento das estações de coleta
foi executado em papel cronaflex transparente
sobre base plano-altimétrica , na escala
1:250.000, com rede hidrográfica destacada.
Para cada estação planejada foi traçada, através das linhas de crista, a correspondente
sub-bacia à montante. Assim, ao final do planejamento fica evidente toda a área que vai
estar coberta com informações geoquímicas.
Este material foi posteriormente transformado
para meio digital e mais adiante vetorizado
utilizando-se programa de georeferenciamento (Arcview). Assim, obtiveram-se os Mapas
de Planejamento de Coletas Geoquímicas
(fig. 122).

Figura 122- Planejamento de amostragem geoquímica da folha Pimenteiras

As coletas das amostras foram realizadas durante as estações secas para que os
sedimentos de corrente pudessem melhor
representar toda a sua bacia à montante, o
que normalmente não ocorre durante as estações chuvosas, já que muito material próximo
ao local das coletas é carreado para dentro
das drenagens pelas águas pluviais, “falsean-

do” ou “mascarando” os resultados da bacia à
montante.
A localização das estações de coleta foi
realiza com o auxílio de GPS portátil. As amostras de sedimentos de corrente foram coletadas com as mãos nos leitos ativos das
drenagens (figs. 123 e 124) ao longo de uns
30m. À medida que eram coletadas, ia sendo
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peneiradas (fig. 125) com peneiras de malhas
plásticas (fig. 126) com abertura de 60 mesh
(0,250 mm), o que reduz a quantidade do ma-

terial a ser coletado, aproximadamente um
litro, já que a fração analisada foi de 80 mesh
(0,180 mm).

Figuras 123 e 124 – Coleta dos sedimentos de corrente nos leitos ativos das drenagens

Figura 125 – Coleta dos sedimentos de corrente com peneiramento simultâneo

Figura 126- Peneira de malha plástica com
abertura de 60 # (0,250 mm).

Os concentrados de bateia foram coletados com auxílio de pá (fig. 127), preferencialmente em concentradores naturais ao longo
das drenagens (fig. 128). O bateamento (fig.
129), a partir de um volume de 10 litros, se

deu de forma parcial para que restassem na
bateia alguns minerais mais leves (fig. 130) e
igualmente importantes do ponto de vista geológico e/ou econômico.

Figuras 127 e 128 – Coleta de sedimento aluvionar com auxílio de pá, em locais de concentração natural.
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Figuras 129 e 130 – Bateamento parcial de volume inicial de 10 litros de sedimento aluvionar.

Finalmente as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente
identificados. Em cada estação de coleta foram preenchidas fichas geoquímicas com informações
locais,
padronizadas
pelo
SGB/CPRM, sendo uma para cada material
coletado.
V.3- Análises Realizadas e Tratamento Estatístico
As amostras de sedimentos de corrente
foram preparadas e analisadas pela Acme
Analytical Laboratories Ltd. por ICP-MS com
determinação de 53 elementos. Nos concentrados de bateia foram realizadas análises
mineralógicas
semiquantitativas
no

Elemento

Valor Mínimo

Valor Máximo

SBG/CPRM, Superintendência Regional de
Porto Alegre.
Dos 53 elementos analisados nos sedimentos de corrente, 40 deles reuniram condições mínimas de serem tratados estatisticamente, o que foi feito com o auxílio do sistema
de programas GEOQUANT. Embora não tenham passado por tratamento estatístico, em
função de terem sido identificados em poucas
amostras, os elementos do Grupo da Platina
(Paládio-Pd e Platina-Pt) em razão de suas
importâncias
metalogenéticas/econômicas,
foram considerados anômalos naquelas amostras. Com o tratamento, foram estabelecidos os seguintes parâmetros estatísticos (tabela 7) através dos quais definiram-se as paisagens geoquímicas:

Média

Desvio

Limiar

Ag

2,00 ppb

8,00 ppb

2,0

22,00 ppb

Al

0,03 %

4,76 %

0,21 %

2,8

1,24 %

As

0,05 ppm

1,50 ppm

0,13 ppm

2,3

0,61 ppm

Au

0,10 ppb

36,40 ppb

0,40 ppb

4,1

13,67 ppb

Ba

2,70 ppm

254,90 ppm

25,00 ppm

2,4

106,30 ppm

0,02 ppm

2,0

Bi
Ca

0,01 ppm
0,005 %

29,00 ppb

0,18 ppm
0,330 %

0,06 ppm

0,018 %

3,3

0,170 %

Ce

0,50 ppm

307,70 ppm

11,50 ppm

3,3

129,00 ppm

Co

0,05 ppm

25,70 ppm

1,43 ppm

4,5

11,50 ppm

Cr

0,25 ppm

96,70 ppm

5,80 ppm

3,3

42,60 ppm

Cs

0,01 ppm

0,90 ppm

0,15 ppm

2,4

0,64 ppm

Cu

0,54 ppm

94,36 ppm

3,01 ppm

2,9

28,70 ppm

Fe

0,01 %

10,21 %

0,28 %

3,8

2,78 %

Ga

0,20 ppm

20,40 ppm

1,00 ppm

2,5

5,20 ppm

Hf

0,01 ppm

1,42 ppm

0,05 ppm

2,9

0,24 ppm
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Hg
K

2,50 ppb
0,005 %

31,00 ppb

17,20 ppb

2,9

0,130 %

0,25 ppm

149,50 ppm

5,90 ppm

3,2

63,20 ppm

Li

0,05 ppm

17,70 ppm

0,90 ppm

3,6

Mn
Mo
Na

0,005 %
0,50 ppm
0,01 ppm
0,001 %

0,610 %
1.040,00 ppm
0,48 ppm
0,026 %

0,017 %

1,9

La
Mg

0,280 %

5,40 ppb

7,70 ppm

0,022 %

3,4

0,180 %

75,50 ppm

5,5

827,00 ppm

0,06 ppm

2,1

0,002 %

2,7

0,22 ppm
0,020 %

Nb

0,04 ppm

0,44 ppm

0,13 ppm

1,7

0,32 ppm

Ni

0,05 ppm

32,00 ppm

1,40 ppm

3,6

13,60 ppm

2,8

0,020 %

P

0,001 %

0,056 %

0,005 %

Pb

0,75 ppm

15,94 ppm

3,38 ppm

1,8

10,17 ppm

Rb

0,05 ppm

20,70 ppm

1,28 ppm

3,9

12,20 ppm

Sb

0,010 ppm

0,100 ppm

0,018 ppm

1,7

0,040 ppm

Sc

0,10 ppm

33,00 ppm

0,90 ppm

3,2

6,80 ppm

Sn

0,05 ppm

1,30 ppm

0,21 ppm

2,1

0,78 ppm

Sr

0,25 ppm

32,40 ppm

1,55 ppm

2,9

8,70 ppm

0,20 ppm

51,90 ppm

2,10 ppm

3,3

27,70 ppm

3,3

0,150 %

Th
Ti

0,002 %

0,316 %

0,027 %

Tl

0,01 ppm

0,23 ppm

0,02 ppm

2,2

U

0,05 ppm

5,00 ppm

0,28 ppm

2,8

0,11 ppm
2,27 ppm

V

1,00 ppm

425,00 ppm

9,00 ppm

3,8

106,00 ppm

Y

0,14 ppm

23,86 ppm

2,56 ppm

2,6

13,34 ppm

Zn

0,40 ppm

62,50 ppm

6,50 ppm

3,4

43,00 ppm

Zr

0,20 ppm

51,20 ppm

1,90 ppm

2,5

9,00 ppm

Tabela 7- Parâmetros estatísticos dos elementos tratados

V. 4- Produtos Obtidos
A partir do tratamento estatístico dos resultados dos sedimentos de corrente e dos

resultados das análises mineralógicas dos
concentrados de bateia, os seguintes mapas
da folha Pimenteiras foram gerados:
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Em razão da importância metalogenética
de grande parte desses elementos, também
foram elaborados mapas individualizados

mostrando suas distribuições ou paisagens
geoquímicas. Os mapas são mostrados em
ordem alfabética dos elementos químicos.
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A partir dos resultados das análises mineralógicas semiquantitativas realizadas nas
amostras de concentrados de bateia, foram

elaborados os seguintes mapas mineralométricos:
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V. 5- Considerações Geoquímicas e Metalogenéticas
Observando-se o Mapa Geoquímico de
Bacias Anômalas (figura abaixo), dois conjuntos de amostras e suas respectivas sub-

bacias com associações anômalas de elementos se destacam. O primeiro, na região
onde se localiza a cidade de Colorado do Oeste e, o segundo, na região ao sul-sudoeste
da cidade de Cerejeiras.

Na região de Colorado do Oeste as associações geoquimicamente anômalas de
elementos siderófilos, litófilos e calcófilos (fig.
131), refletem prováveis mineralizações oriundas das rochas máficas e/ou ultramáficas
(Máficas Cidade de Colorado; Complexo Máfico-Ultramáfico
Trincheira
e
MáficasUltramáficas Igarapé Hermes) e de rochas
graníticas (Suíte Intrusiva Alto Escondido,
Suíte Intrusiva Igarapé Enganado e Suíte Intrusiva Cerejeiras), de mesma idade, que lá
afloram. Destaca-se a sub-bacia correspondente à amostra SJ-34, cuja área de captação
está sobre arenitos cretáceos do Grupo Parecis. Entretanto, as associações de elementos
anômalos como Fe-Mg-Cr-Ni-Co, típicas de
rochas ultramáficas; Ag-As-Sb-Zn relacionadas à mineralizações sulfetadas e Al-Ba-BeCa-Cs-K-Li-Mn-P-Rb-Sr pertinentes a rochas

plutônicas graníticas, indicam claramente suas origens para estas rochas, por vezes subjacentes aos arenitos do Grupo Parecis.
Na região sul-sudoeste da cidade de Cerejeiras as associações de elementos anômalos encontradas nas amostras (fig.131), cujas
áreas de suas bacias de captação encontramse sobre terrenos cenozóicos da Formação
Guaporé, na realidade refletem possíveis mineralizações, subjacentes, epitermais, relacionadas a rochas graníticas e pegmatíticas
(Al-Li-La-Ce-Nb-U-Th-Sn-Zr-Ti-V) e a presença de sulfetos (Au-Ag-As-Bi-Pb-Sb-Se-Hg-GaIn). Estes também podem estar relacionados
à presença de formações ferríferas bandadas
do Complexo Colorado-Unidade FerroManganesífera, que aparece em algumas “janelas” dentro da área de diversas bacias de
captação.
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Figura 131- Mapa de zonas geoquimicamente anômalas

Ademais, tanto no mapa geoquímico
quanto aquele mineralométrico, o ouro apresenta áreas de concentração geralmente associado às rochas máfico-ultramáficas.
VI - RECURSOS MINERAIS
Os recursos minerais da folha Pimenteiras podem ser simplificadamente enquadrados na condição de substâncias metálicas e
não-metálicas, os quais perfazem um total de
90 ocorrências (tabela 8 e Mapa de Recursos
Minerais em anexo). No agrupamento das
substâncias metálicas destacam-se os depósitos de ouro, níquel e ocorrências de ferro,
manganês e cromita. As substâncias não metálicas incluem ocorrências de diamante e
epidoto, além de depósitos de argila, areia,
cascalho, granito, saibro e laterito.
VI.1- Substâncias Metálicas
Ouro
As principais mineralizações da área referem-se a ocorrências de ouro, tanto primárias como aluvio-coluvionares, onde as mesmas foram objeto de intensa exploração a

partir da década de 80, dominantemente executada por garimpeiros. Na mesma época,
foram cadastradas 224 ocorrências de ouro
(DNPM, 1987), dominantemente nos entornos
da cidade de Colorado d’Oeste, nas grotas
dos afluentes dos principais igarapés como
igarapé Enganado, igarapé Tanaru e igarapé
Hermes. De 1981 a 1986 vários garimpos estavam em atividade na região, dentre eles
destaca-se o garimpo na serra Top-Less em
Colorado d’Oeste e o garimpo serra da Formiga em Cerejeiras. Neste, o ouro primário
estava concentrado em veios decimétricos de
quartzo e alojados, ao longo dos planos de
foliação subverticalizados, em anfibolitos e em
fraturas secundárias nos mesmos (Conceição
& Pereira,1986). No garimpo da serra TopLess, o ouro foi derivado de enriquecimento
supergênico e concentrado nos colúvios de
saprólitos xistosos e anfibolíticos e também,
ouro em veios de quartzo encaixado em xisto.
Entretanto, a produção maior de ouro era proveniente dos aluviões do igarapé Enganado e
igarapé Tanaru e seus afluentes, onde a produção estimada de ouro no período de 1981 a
1986 atingiu aproximadamente 2 toneladas
(Conceição & Pereira, 1986).
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Na LC-2 (linha de colonização do INCRA), a aproximadamente 10 km à sudeste
de Colorado, na área conhecida como garimpo do Goiano, a Mineração Taboca desenvolveu na década de 90, uma extensa atividade
de prospecção e sondagem na tentativa de
dimensionar o depósito de ouro primário existente naquela área. A mineralização de ouro é
do tipo lode, associada a lentes e veios de
quartzo sulfetado, onde os veios estão geralmente boudinados, apresentando dimensões
decimétricas a métricas (fig.132).

As deformações impressas nas rochas
encaixantes controlaram a geometria dos veios de quartzo, os quais apresentam formas
em panqueca (prolatos) onde os eixos X e Y >
Z e formas constriccionais (em charuto), onde
X>> Y Z, geralmente paralelos à lineação de
estiramento. Localizadamente, estruturas do
tipo tension gashes de quartzo subverticalizados estão vinculados a estreitas zonas de
transcorrências subsidiárias de direção EW. A
concentração maior do minério de ouro é ao
longo de fraturas extensionais ortogonais ao
eixo x, preenchidas com quartzo e carbonato(fig 133).

Figura 132- Veio boudinado de hematita quartzito (hospedeiro do ouro) encaixado em xisto. Garimpo Zé Goiano.
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1 Au, Au, SERRA DA FORMIGA

50 Au, Ouro, COLORADO

2 Ni, Ni, MORRO SEM BONÉ

51 Au, Ouro, RIO CABIXI

3 Ni, Ni, MORRO DO LEME

52 Au, Ouro, COLORADO

4 Au, Au, AFLUENTE IGARAPÉ ENGANADO

53 Au, Ouro, Afluente Igarapé Hermes

5 Au, Au, AFLUENTE RIO COLORADO

54 Au, Ouro, Afluente igarapé Hermes

6 Au, Au, RIO CABIXI

55 Au, Ouro, AFLUENTE ESQUERDO RIO CABIXI

7 Au, Au, IGARAPÉ DO ARMANDO

56 Au, Ouro, AFLUENTE ESQUERDO RIO CABIXI

8 Au, Au, SERRA TOP LESS

57 Au, Ouro, Afluente Igarapé Taboca

9 Au, Au, L4 INCRA
10 Au, Au, IGARAPÉ ENGANADO

58 Au, Ouro, Afluente da margem direita do Rio Colorado

11 Au, di, Au, SECO DE ARAÇÁ PIRARARÁ

60 Au, Ouro, PATRIMÔNIO COLORADO

12 Au, Au, GARIMPO ZÉ GOIANO

61 arg, Argila, QUADRA 39

13 Mn, Manganês, LINHA - 02

62 arg, Argila, SÍTIO AREIAL, REGIÃO DA SANTA RITA

14 Mn, Manganês, LINHA - 02

63 are, sx, Areia, RIO ESCONDIDO

15 pi, Pirita, LINHA - 02

64 are, sx, Areia, LEITO DO RIO ESCONDIDO

16 Qtz, Quartzo leitoso, PONTE SOBRE IGARAPÉ HERMES - LINHA 01

65 bt, Brita, FAZENDA GAÚCHO

17 pi, Pirita, LINHA - 02 INTERIOR DO SÍTIO

66 arg, Argila, LINHA 03 KM 8 SENTIDO COLORADO

18 Au, Ouro, LINHA 02 - SÍTIO ABANDONADO

67 arg, Argila, CHACARA DA LINHA 04 KM 65 DA 3ª/4ª EIXO

19 Ms, Muscovita, LINHA - 02

68 arg, Argila, BANHADO

20 Kf, K-Feldspato, LINHA - 04

59 Au, Ouro, PATRIMÔNIO COLORADO

69 arg, Argila, PROJETO MUTIRÃO/COLORADO

21 Qtz, Quartzo leitoso, LINHA - 04

70 arg, Argila, LOTE 34

22 cas, Cascalho, LINHA - 08

71 are, sx, Areia, LEITO DO RIO ESCONDIDO

23 Ept, Epidoto, LINHA - 08 OESTE

72 are, sx, Areia, LEITO DO RIO GUAPORÉ

24 Au, sx, Ouro, FAZENDA SINVAL

73 are, sx, Areia, RIO CABIXI

25 pi, cpy, Pirita, Calcopirita, LINHA - 06

74 Au, Ouro, AFLUENTE RIO COLORADO

26 gr-ro, Granito-Rocha Ornamental, LINHA - O1 OESTE

75 Au, Ouro, AFLUENTE DIREITO RIO CABIXI

27 pi, Au, Pirita, Ouro, ZERO EIXO - RIO COLORADO

76 Au, Ouro, SERRA TOP LESS

28 Au, Ouro, IGARAPÉ BARROSO

77 Au, Ouro, L3 INCRA

29 Au, Ouro, AFLUENTE RIO COLORADO (1)
30 Au, Ouro, AFLUENTE RIO COLORADO (1)

78 Au, Ouro, IGARAPÉ ENGANADO

31 Au, Ouro, AFLUENTE DO RIO COLORADO (2)
32 Au, Ouro, AFLUENTE RIO ENGANADO (2)
33 Au, Ouro, AFLUENTE RIO ENGANADO (1)
34 Au, Ouro, AFLUENTE RIO ENGANADO (2)
35 Au, Ouro, AFLUENTE RIO ENGANADO (3)
36 Au, Ouro, AFLUENTE RIO ENGANADO (2)
37 Au, Ouro, AFLUENTE RIO ENGANADO (3)
38 Au, Ouro, AFLUENTE RIO ENGANADO (2)
39 Au, Ouro, AFLUENTE DO IGARAPÉ HERMES (4)
40 Au, Ouro, AFLUENTE DO IGARAPÉ HERMES (3)
41 Au, Ouro, AFLUENTE DO IGARAPÉ HERMES (3)

79 sx, Seixo, RIO GUAPORÉ
80 sx, Seixo, PARECIS
81 arg, Argila, IGARAPÉ ENGANADO
82 are, Areia, AFLUENTE IGARAPÉ BRANCO, A NORTE DE CEREJEIRAS
83 arg, Argila, RUA DOS PARECIS, N°5765
84 Au, Ouro, GARIMPO CABIXI (RIO CABIXI)
85 Au, Ouro, IGARAPÉ TABOCA
86 Au, Ouro, CABECEIRA IGARAPÉ ENGANADO
87 pi, Pirita, FAZENDA TRES CORAÇÕES
88 pi, Pirita, CABECEIRA AFLUENTE DIREITO RIO PIOLHO
89 cpy, Calcopirita, LINHA 06 COM RO-485
90 pi, Pirita, LINHA 05 LESTE

42 Au, Ouro, AFLUENTE DO IGARAPÉ HERMES (7)
43 Au, Ouro, IGARAPÉ HERMES
44 Au, Ouro, IGARAPÉ HERMES
45 Au, Ouro, AFLUENTE RIO COLORADO (5)
46 Au, Ouro, AFLUENTE RIO COLORADO (2)
47 Au, Ouro, AFLUENTE DO IGARAPÉ HERMES (1)
48 Au, Ouro, CABEÇEIRAS DO RIO BELO (2)
49 Au, Ouro, COLORADO (3)

Tabela 8- Listagem dos Recursos Minerais da Folha Pimenteiras
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Figura 133- Vista em corte mostrando fraturas ortogonais
a
foliação,
preenchidas
por
carbonato+quartzo+ouro. Garimpo Zé Goiano, Colorado
d’Oeste.

A rocha encaixante é anfibolítica, hospedada em uma zona de cisalhamento dúctil de
cavalgamento frontal a oblíquo, onde os veios
são de colocação tardi-tectônica e gerados
em condições mesotermais (temperaturas da
fácies anfibolito baixo a xisto verde superior),
na transição de deformação dúctil-rúptil. A
origem dos veios de quartzo sulfetados e auríferos pode estar relacionada aos fluídos hidrotermais derivados dos granitos tarditectônicos intrusivos (Suíte Alto Escondido)
nas encaixantes anfibolíticas.
Níquel
A associação Níquel-Cobre-Cobalto é
comumente vinculada à rochas ultrabásicas e
exemplos de depósitos desse tipo são mundialmente conhecidos. Nesse contexto, inserem-se os morros do Leme e Sem-Boné, aflorantes no extremo sudeste da folha Pimenteiras. São rochas duníticas e peridotíticas serpentinizadas, capeadas por um manto laterítico e zonas irregulares de silexito. A mineralização de níquel, no morro do Leme, é proveniente dos níveis de garnierita que juntamente
com sílica microcristalina preenchem uma rede de fraturas na porção superior dos serpentinitos, formando, por vezes, estruturas do tipo
box works. Segundo Nunes (2000), níveis de
sulfetos e delgadas concentrações de cromita
ocorrem associados ao peridotito do morro do
Leme, fato esse verificado em testemunho de
sondagem no intervalo de profundidade de
139-157 metros. Concentração de níquel por

processos de enriquecimento supergênico
ocorre distribuída nas argilas esmectíticas
(nontronita) no saprólito serpentinítico.
Por meio da análise de testemunho de
sondagem FS-03 em metaperidotito, Angeli et
al., (1997 b) definiram níveis de cromitito com
teores de 45 a 55% de ferro-cromita, 40 a
50% de serpentina, 2 a 3% de magnetita e 1 a
2% de sulfetos (pirrotita e/ou calcopirita). O
minério de níquel está disseminado em 4 zonas (segundo dados adquiridos no staf da
Anglo American, no MT), a saber:
-zona silicosa (superior) = 1,52% Ni
- zona limonítica = 1,42% Ni
- zona argilosa = 1,68% Ni
- zona homogênea (basal) = 1,81% Ni
Dados de cubagem do depósito indicam como média do minério de níquel igual a
2,1%, 11% de Fe, 0,035% de Co e 44% de
SiO2.
No morro Sem-Boné, o contexto geológico é semelhante, onde a mineralização está
hospedada em serpentinitos e dunitos e/ou
piroxenitos, no saprólito de ambos e no perfil
laterítico. Conforme os dados de pesquisa da
Anglo American, empresa detentora dos direitos minerários do depósito de níquel, a mineralização está distribuída nos seguintes níveis
(do topo para a base):
- zona superior laterítica = 0,9% Ni
- zona silicosa = estéril
- zona saprólito-silicosa = 1% Ni
- zona saprólito-argilosa = 1,3% Fe
- zona saprólito (garnierita em fraturas) =
3% Ni e 3% Fe
- zona dunito/peridotito = 1,2% Ni
Em algumas porções da zona superior
laterítica é comum a presença de níveis de
magnesita encaixados em zonas de fraturas
no dunito serpentinizado. Adicionalmente, anomalias de EGP’s e ouro também foram detectadas nas áreas do morro do Leme e SemBoné.
Ferro e Manganês
As ocorrências de ferro e manganês estão
associadas
as
formações
ferromanganesíferas bandadas (BIF’s) que ocorrem em forma de diversas cristas estreitas e
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alongadas segundo o padrão da foliação regional. São constituídas por magnetita quartzitos e hematita quartzitos com níveis de manganês de espessura centimétrica a métrica.
Essas cristas podem ser perfeitamente visualizadas no mapa aeromagnetométrico de
campo total ou de 1ª derivada, de forma que
sugerem apresentar continuidade em profundidade. Tanto a magnetita como a hematita,
ocorrem em níveis milimétricos a centimétricos descontínuos, por vezes rompidos, intercalados a níveis de quartzo e/ou chert. O
manganês está representado pela pirolusita,
em níveis ou camadas descontínuas, com
mergulhos elevados tendendo a vertical, que
mostram-se bastante intemperizados resultando minerais de forma pulvurolenta e com
granulometria fina. Manganês de derivação
secundária (intempérico), ocorre em fraturas
das formações ferríferas.
Cromita
Muito embora a cromita não tenha sido
detectada em superfície (concentrado de bateia ou em rocha) em toda a área mapeada, a
mesma merece destaque, pois foi encontrada
em furo de sondagem no serpentinito do Morro do Leme, região de fronteira entre Rondônia e Mato Grosso. No furo FS-03 foi constatada a presença de delgados níveis de cromitito nos intervalos dos testemunhos de sondagem de 78,71 a 79,75 metros e 178,10 a
179,10 metros. Os teores de cromita variam
de 45 a 55% com 1 a 2% de pirrotita e calcopirita (Angeli et al. 1997). Como os serpentinitos são derivados de protólitos tipo piroxenitos
e dunitos no Morro do Leme e Morro Sem Boné, outras áreas na folha Pimenteiras onde
afloram estas rochas podem conter mineralizações semelhantes.
VI.2- Substâncias Não-Metálicas
Diamante
Nos aluviões do rio Escondido, segundo o relato dos moradores das imediações
daquele rio, foram extraídos diamantes na
década de 70 por garimpeiros e sitiantes daquela região recém ocupada pela colonização

do INCRA. Minerais satélites do tipo granada,
ilmenita magnesiana e cromo-diopsídio foram
encontrados em diversos concentrado de bateia pela SOPEMI durante o levantamento
geoquímico na década de 80.
Na folha Pimenteiras, foram identificados
dois pipes kimberlíticos pela SOPEMI (concord I e II). Zolinger (2005) estudou uma outra
intrusão denominada de E1 e ES1 ou Concord II. Nos dois pipes não são citadas ocorrências de diamantes. Entretanto, dados conclusivos sobre a existência ou não de diamante na rocha primária ainda não foram publicados.
Rochas e Minerais Industriais (areia, argila,
seixo, granito, brita, saibro e laterito)
São materiais naturais empregados na
atividade humana, in natura, ou após beneficiamento ou transformação não metalúrgica.
Esta classe abrange diversas matérias-primas
não-metálicas e não-energéticas, de uso final
diverso, como, dentre outros, na agroindústria, construção civil e nas indústrias química,
cerâmica, de refratários, de isolantes, de pigmentos e como fundentes e abrasivos. Os
materiais de uso na construção civil ocorrem
dispersos amplamente na folha Pimenteiras.
Destacam-se os largos depósitos aluvionares
do rio Cabixi, onde encontram-se espessos
depósitos de areia e seixo. Nos demais rios e
igarapés da região ocorrem extensas planícies aluvionares com alto potencial para areia
e argila, como está bem destacado pela aerogeofísica, onde anomalias gamaespectrométricas no canal do K, Th e U delimitam de forma precisa os depósitos aluvionares ricos em
material argiloso e arenoso. A grande maioria
das argilas atualmente exploradas para fabricação de tijolos é oriunda da alteração das
rochas básicas da região como metagabros e
anfibolitos. Depósitos de saibro que podem
ser utilizados como material para revestimento de estradas e para aterros estão associados aos maciços graníticos amplamente distribuídos na região. Da mesma forma, carapaças lateríticas desmanteladas que produzem
cascalho laterítico distribuem-se dominante-
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mente na planície do Guaporé, a SSW da folha Pimenteiras.
A brita provém da moagem de granitos
como ocorre atualmente na pedreira do Andreatta, RO-370, km 12. Além desta área de
exploração existem outros tantos maciços
graníticos que oferecem características próprias tanto em volume, textura e facilidade de
acesso para a sua exploração. Nesse contexto, alguns maciços graníticos possuem características estéticas favoráveis para utilização
como rocha ornamental. Dentre esses, destacam-se os granitos tardi a pós tectônicos situados entre os municípios de Colorado d’Oeste
e Cerejeiras.
VI. 3- Potencial Econômico
Não obstante a pequena atividade extrativa mineral praticada atualmente no domínio
da Folha Pimenteiras, são boas as perspectivas futuras em função da potencialidade destacada pela ambiência geotectônica da região
atrelada aos dados geoquímicos e geofísicos
amplamente favoráveis. Nesse sentido, procurou-se agrupar os recursos minerais com os
ambientes geotectônicos e a sua favorabilidade em relação a associação petrotectônica de
um determinado ambiente. Desta forma, no
ambiente de fundo oceânico o qual predomina
na folha Pimenteiras, associado às rochas
características desse ambiente como metabasaltos, anfibolitos, metaultramáficas, gnaisses
calcissilicáticos, metacherts e formações ferro-manganesíferas bandadas, intercaladas a
uma sucessão turbidítica, compõe uma seqüência metavulcano-sedimentar tipo greenstone, onde são registradas inúmeras ocorrências de ouro, além de garimpos atualmente
inativos. As mineralizações primárias de ouro
estão associadas a veios de quartzo encaixados em rochas metabásicas e xistos, afetadas
por zonas de cisalhamento dúctil. A paragênese mineral do ouro é com sulfetos (pirita,
calcopirita), manganês, carbonato e turmalina.
A tipologia do depósito permite caracterizar o
processo mineralizante como hidrotermal relacionado a veios de quartzo tardios mesotermais vinculados, provavelmente, as intrusões dos granitos tardi-tectônicos da Suíte

Intrusiva Alto Escondido. Ocorrências de ouro
associadas à depósitos secundários encontram-se amplamente distribuídos nos aluviões
dos rios Escondido, Cabixi, Enganado e alguns de seus afluentes. Portanto, a existência
dessas ocorrências e depósitos associados
aos litotipos acima referidos, aliados com as
anomalias de As, Ag, Sb e Zn, abre-se a
perspectiva de um grande potencial na área
de abrangência do paleo-ambiente de fundo
oceânico.
Ocorrências de cristas de formações ferríferas bandadas geralmente associadas com
manganês também estão disseminadas no
pale-ambiente de fundo oceânico. Em superfície, as cristas não são muito extensas por
apresentarem-se segmentadas pela deformação superimposta e também pela espessa
cobertura regolítica que as recobrem. Entretando, no levantamento aeromagnetométrico
apresentam anomalias contínuas que sugerem continuidade lateral e em profundidade
das mesmas, e dessa forma, os depósitos de
ferro podem ser ampliados. De qualquer forma, torna-se necessária a avaliação dos teores de ferro presentes nas referidas formações para se ter a economicidade dos mesmos.
No contexto das rochas máficoultramáficas representadas por dunitos, peridotitos, serpentinitos e hornblenditos destacam-se os depósitos de níquel do morro do
Leme e Sem Boné. Estas intrusivas apresentam potencial para associações ortomagmáticas de Cu-Ni-Cr e EGP, bem como de óxidos
de Fe-Ti-V. Dados existentes na literatura
(Angeli et al. 1997) indicam que estas rochas
podem ser especializadas em EGP’s leves e
ouro associando-as aos complexos acamadados mundialmente conhecidos. As unidades
Máfico-Ultramáfica Igarapé Hermes e Máficas
Cidade de Colorado apresentam fortes similaridades com àquelas acima citadas, tanto no
aspecto composicional como litoquímico. Portanto, as mesmas são potencialmente favoráveis a conter mineralizações de metais-base e
EGP’s. Ademais, fortes anomalias magnetométricas similares com aquelas produzidas
por essa associação de rochas, ocorrem a-
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baixo da cobertura sedimentar da Bacia do
Guaporé, tornando assim essas anomalias
como alvos potenciais para serem investigados.
No que se refere à alteração de rochas
máfico-ultramáficas hospedeiras de níquel,
como aquelas do morro do Leme e Sem Boné, as mesmas podem ser enquadradas em
três tipos de depósitos vinculados ao manto
de alteração laterítica em climas tropicais
(Brand et al. (1997): os do tipo A, que são depósitos de Ni silicático formados por silicatos
de Ni-Mg (garnierita), nas porções mais profundas do saprólito; tipo B, depósitos de Ni
silicático, distribuído nas argilas esmectíticas
(nontronita) da parte superior do saprólito e,
tipo C, depósitos de óxi-hidróxidos de Fe no

contato saprólito-pedólito. Nesse contexto,
crostas lateríticas ocorrem por vezes capeando corpos máfico-ultramáficos em diversas
áreas na folha Pimenteiras, preferencialmente
a sudeste da respectiva folha e também crostas lateríticas que se sobrepõem a anomalias
magnéticas bipolares.
De forma similar são citados na literatura os depósitos minerais formados a partir do
processo sistema mineralizador laterítico (Biondi, 2003), na forma de concentração residual de substâncias químicas a partir de rochas ultrabásicas (fig.134). Como exemplo,
citam-se os depósitos de Niquelândia (GO),
Vermelho (Serra dos Carajás-PA) e Morro do
Níquel (MG), além de outros.

Figura 134- Diagrama ilustrativo do processo mineralizador laterítico
residual e/ou supergênico segundo modelo de Biondi (2003).
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VII - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O mapeamento geológico permitiu individualizar várias unidades até então inseridas
no indiviso Complexo Xingu ou Complexo Basal, ambos tidos como de idade arqueana.
Entretanto, os estudos dessa vasta região
fronteiriça com o Mato Grosso e Bolívia indicam uma geologia diversificada evoluída a
partir do Ectasiano até os tempos atuais.
O embasamento da área está representado por uma associação de rochas de fundo
oceânico constituída dominantemente por anfibolitos bandados, metagabros, hornblenditos
(metapiroxenitos), serpentinitos e metabasaltos subordinados. A composição geoquímica
dessas rochas máficas em muito se assemelha aos Basaltos de Arco de Ilhas Oceânicos
e com leve tendência para com os Basaltos
de Ilha Oceânica (IOB). Os metagabros acamadados mostram-se preservados da deformação regional (megapods), constituindo lentes amendoadas por várias dezenas ou centenas de metros, com foliação metamórfica
incipiente nas partes centrais do corpo e parcialmente milonitizados nas bordas do mesmo. Apresentam texturas cumuláticas e estrutura de fluxo magmático. Bandas estreitas de
cisalhamento promoveram a transformação
dos piroxênios em agregados de anfibólio, de
textura granoblástica e de grão grosso. Em
algumas faixas dos maciços observa-se uma
variação textural das rochas onde as feições
ígneas são substituídas por feições metamórficas, indicando uma heterogeneidade deformacional, onde os corpos comportaram-se
como resistatos à deformação.
Os dados isotópicos das rochas máficas
estudadas indicam uma origem dos magmas
a partir de um manto empobrecido (DMM endmember) com valores de €Nd(T) que variam
de 0,0 a +5,2 e €Sr (T)= -5,0 a –30,7, os quais
também são indicativos de uma origem juvenil
em ambiente intraoceânico.
Intercalados a esses litótipos ocorrem
formações ferríferas bandadas, formações
manganesíferas e gnaisses calcissilicáticos,

ambas
representantes
de
sedimentação/precipitação química de fundo oceânico.
Fazendo parte desse ambiente extensional
(bacia back-arc) também ocorrem uma repetitiva e monótona associação de xistos e paragnaisses derivados, respectivamente, de
pelitos e arenitos impuros (grauvacas) de uma
provável sequência turbidítica de mar profundo. Portanto, essa associação de rochas é
interpretada como remanescentes de uma
bacia oceânica, a qual foi posteriormente deformada por um sistema compressivo derivativo de uma tectônica colisional (crosta oceânica x arco de ilha) ectasiana gerando zonas
de cisalhamento de extensão regional (Faixa
Alto Guaporé), desenvolvidas em condições
metamórficas na transição de médio para alto
grau. Associado ao metamorfismo de médio
grau extenso magmatismo vinculado a uma
convergência nordeste.
Dois episódios de deformação foram reconhecidos: o primeiro produziu zonas de cisalhamento de alto grau, de direção predominante NW com forte mergulho e lineação de
estiramento down-dip. O segundo, produziu
um deslocamento transpressivo sinistral de
direção ENE, com lineação de estiramento
oblíqua e de médio grau metamórfico. Ambos
episódios deformacionais foram quase que
conteporâneos com extenso magmatismo bimodal ácido-básico. Fundidos tardios associados a uma tectônica dúctil-rúptil se instalaram ao longo de empurrões de direção NESW, os quais deformam a trama dúctil préexistente e antecedem o evento extensional
que se seguiu com a deposição dos Grupos
Nova Brasilândia e Aguapeí à nor-noroeste e
sudeste, respectivamente, da região estudada.
Durante a instalação da Faixa Alto Guaporé ocorreu o posicionamento de vários corpos de granitóides, os quais são marcadores
de três fases distintas da deformação. Os
granitos sintectônicos são intrusivos nos xistos, paragnaisses e anfibolitos do Complexo
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Colorado, e suas feições sugerem magmatismo quase que contemporâneo com as máficas. Os granitóides, por sua vez, são cortados
por diques de aplitos e raros pegmatitos.
Composicionalmente são representados por
variedades de granitóides que vão desde sienogranito até tonalitos. Entretanto, predominam os sienogranitos e monzogranitos, seguidos dos granodioritos e raros tonalitos.
Apresentam como principal característica, uma forte trama de fluxo magmático, com
ou sem superposição de deformação no estágio “subsólidus”. Essas feições, aliadas às
características texturais sugerem colocação
destes corpos em regime compressional desde sin até tardi-cinemáticos. Amostras datadas pelo método U-Pb (convencional e shrimp) forneceram idades de 1340 ± 3 Ma
(MSWD=0,17). O valor de €Nd(T=1,3 Ba) é de
+2,3 e idade TDM= 1,51, sugestivo de fonte
juvenil com protólito de curta residência crustal.
Os granitos tardi-tectônicos apresentam
contato claramente discordante com as rochas do embasamento. São granitos stricto
senso, homogêneos, leucocráticos, com incipiente trama de fluxo magmático, granulação
fina, de coloração acinzentada, esbranquiçada a levemente rosada. Apresentaram idade
de cristalização em 1332 ± 3 Ma e o valor de
€Nd(T=1,3 Ba) é de +1,55 e idade TDM=
1,58, indicando assinatura isotópica juvenil
com protólito de curta residência crustal.
A terceira fase distinta de alojamento de
corpos graníticos no interior da Faixa Alto
Guaporé é marcada pelos granitos póstectônicos. Estes ocorrem como boulders
subarredondados, exibindo contato abrupto
discordante, tangenciando o bandamento
gnáissico e/ou foliação metamórfica dos
gnaisses e xistos do Complexo Colorado.
São rochas que variam composicionalmente de sienogranito a álcali-feldspato granito, leucocráticos, granulação fina, de estrutura
maciça, textura porfirítica a equigranular hipidiomórfica, dominantemente isotrópicos, e
raramente com uma discreta trama planar
originada no estágio “solidus”.

As análises U-Pb em zircões de microclínio granito, forneceu idade de 1235 ± 3 Ma
(MSWD=0,65), interpretada como o tempo de
cristalização da rocha. Além disso, uma série
de determinações geocronológicas pelo método 40Ar-39Ar, foram executadas em rochas
representativas do fundo oceânico e de granitos intrusivos deformados. A idade média
ponderada é de 1319 ± 10 Ma e é interpretada como a melhor estimativa da época de resfriamento metamórfico regional da Faixa Alto
Guaporé.
Portanto, a utilização integrada dos dados geológicos, geocronológicos e geofísicos
permitiu definir um importante evento tectonomagmático, de natureza acrescionária e colisional, na região sudeste de Rondônia, suportado pelos dados isotópicos de Sm-Nd que
indicam uma acresção de crosta juvenil durante o período ectasiano. Regionalmente,
esse evento está materializado pela Faixa
Alto Guaporé, a qual apresenta similaridades
com as entidades tectônicas já previamente
definidas como Cinturão de Cisalhamento
Guaporé (Santarém et al., 1992), Faixa Orogênica Policíclica Guaporé (Scandolara et al.,
1999) e Cinturão Móvel San Ignácio (Litherland et al., 1989), as quais se superpõem espacialmente. Granitos de alojamento contemporâneo e de características similares aos
aqui apresentados, ocorrem desde o extremo
oeste de Rondônia, passando pela região
central do estado, além de vários corpos no
setor oriental do pré-cambriano boliviano.
Nesse contexto, citam-se os granitos possivelmente sintectônicos da unidade Lomas
Maneches, os quais indicaram idades de 1334
± 3 e 1319 ± 6 Ma (Santos et al., 2006) e aqueles denominados de granito San Rafael
(1334 ± 12 Ma) (Boger et al., 2005). Já para
os granitos pós- tectônicos do sudeste de
Rondônia, seus correlatos são os granitos
San Javier, de idade de 1275 ± 7 Ma (Santos
et al., 2006).
Portanto, os dados combinados da região sudeste de Rondônia com aqueles do oriente boliviano sugerem uma compartimentação tectônica muito similar, senão a mesma,
edificada pela Faixa Alto Guaporé ou Cinturão
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Móvel San Ignácio, em resposta a uma orogenia colisional crosta oceânica versus continente(subducção oblíqua tipo B) em tempos
ectasianos (~1,3 Ba). A acresção de crosta
oceânica está materializada, em parte, pela
cristalização do metagabro (RO-10), o qual
indica a idade mínima de abertura do oceano
ectasiano (1352 ± 4 Ma), enquanto que o alojamento do granito sintectônico (GR-94) é
marcador do início do fechamento desse oceano, por volta de 1340 Ma.
A definição do ambiente geotectônico
como sendo de uma bacia oceânica intrusionada por rochas graníticas e gabróicas fornece para a área em apreço uma potencialidade
metalogenética para metais base (Cu-NiEGP’s) e ouro. Não obstante o mapeamento
sistemático na escala 1:250.000 realizado na
folha Pimenteiras, com o auxílio da prospecção geoquímica e do levantamento aerogeofísico, algumas dúvidas ainda persistem no que
se refere aos recursos minerais da área.
A região abrangida pela Folha Pimenteiras mostra uma diversidade no potencial mineral, englobando desde metais base, ouro,
ferro e manganês até materiais de emprego
direto na construção civil como areia, seixo,

brita, argila, rocha ornamental e material de
revestimento de estradas.
A título de recomendações, sugere-se a
investigação de anomalias magnéticas bipolares em areas de cobertura sedimentar do vale
do Guaporé, anomalias estas semelhantes a
aquelas produzidas pelos serpentinitos mineralizados a níquel do extremo sudeste da folha. Adicionalmente, sugere-se um programa
de prospecção de ouro ao longo de toda a
Faixa Alto Guaporé, apoiado pelos resultados
de prospecção geoquímica, no qual destacam-se áreas anômalas para o referido elemento. Por fim, recomenda-se aos administradores e legisladores dos governos estaduais e municipais, que delimitam áreas de proteção para que se possam salvaguardar os
mananciais de água que abastecem as cidades, de forma a proteger e restabelecer as
matas ciliares assim como evitar o assoreamento dos igarapés e rios da região. Com o
aumento expressivo da atividade agrícola,
principalmente com o cultivo da soja, grandes
áreas vegetadas estão sendo substituídas
pela monocultura num processo de morte lenta dos pequenos igarapés e remoção do solo
fértil pelas enxurradas características do inverno amazônico.
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