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APRESENTAÇÃO

O conhecimento geológico do território brasileiro constitui um instrumento indispensável para o planejamento e para
a implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável dos recursos minerais, petrolíferos e
hídricos subterrâneos do país e, simultaneamente, fonte de dados imprescindível para o conhecimento do meio físico tendo
em vista a execução de estudos de zoneamento ecológico-econômico e de gestão ambiental do território nacional.
É com esta premissa que a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, através da CPRM-Serviço Geológico do Brasil têm a grata satisfação de disponibilizar a comunidade técnico-científica,
aos empresários do setor mineral e à sociedade em geral os resultados alcançados pelo PROJETO RIO MACHADINHO FOLHA RIO MACHADINHO (SC.20-X-C). Executado pela CPRM-Serviço Geológico do Brasil, Residência de Porto Velho
(REPO), o projeto apresenta o estado da arte do conhecimento geológico e de recursos minerais na escala 1:250.000 de uma
área de 18.000 km2, abrangendo no Estado de Rondônia os municípios de Machadinho d´Oeste, Vale do Anari, Ariquemes,
Cujubim, Rio Crespo, Itapuã d´Oeste, Theobroma e Ji-Paraná, e no Estado de Mato Grosso o extremo oeste do Município
de Colniza.
O desenvolvimento deste produto envolveu compilação e integração de dados, 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, dados laboratoriais e posterior elaboração de mapas, texto explicativo e de um sistema de informações geográficas
(SIG). Todos estes dados estão hospedados no banco de dados corporativo da CPRM (GEOBANK).
Este produto é mais uma ação do PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL (PGB) que vem desenvolvendo trabalhos
em todas as regiões do país e cujo objetivo é proporcionar o incremento do conhecimento geológico do território brasileiro,
como parte do PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC.
Com mais este lançamento, a CPRM-Serviço Geológico do Brasil dá continuidade à política governamental de atualizar
o conhecimento geológico do país, seja através dos levantamentos geológicos básicos nas escalas 1:250.000 e 1:100.000
e dos levantamentos aerogeofísicos de alta resolução, com linhas de vôo espaçadas de 500m, ou ainda pela integração da
geologia e dos recursos minerais em mapas dos Estados da Federação nas escalas 1:500.000 e 1:1.000.000, contribuindo
desta forma com o resgate e a caracterização do conhecimento geológico como uma obra de infraestrutura de fundamental
importância para o desenvolvimento regional e importante subsídio básico à formulação de políticas públicas e de apoio à
tomada de decisão dos investimentos.
Manoel Barretto da Rocha Neto
DIRETOR-PRESIDENTE

RESUMO

Este relatório contém os resultados obtidos no Projeto Rio Machadinho, executado pela CPRM-Serviço Geológico do Brasil, através da Residência de Porto Velho (REPO), fazendo parte das atividades do Programa Geologia
do Brasil-PGB e do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC. Este projeto consistiu no mapeamento geológico,
na caracterização dos recursos minerais e na prospecção geoquímica regional da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C),
escala de 1:250.000, localizada na porção norte/nordeste do Estado de Rondônia e extremo noroeste do Estado de
Mato Grosso. A área desta folha encontra-se inserida no contexto evolutivo do sudoeste do Cráton Amazônico, mais
precisamente da Província Geocronológica Rio Negro-Juruena (1,80-1,55 Ga) de Tassinari & Macambira (1999) ou na
Província Geocronológica Rondônia-Juruena (1,82-1,54 Ga) de Santos et al. (2003).
As rochas que afloram na área da Folha Rio Machadinho foram geradas, principalmente, durante sucessivos
eventos geológicos que ocorreram no Paleoproterozóico, Mesoproterozóico e Neoproterozóico, mais precisamente
no intervalo entre 1,78-0,98 Ga. Nesta folha ocorrem, subordinadamente, rochas que representam manifestações
magmáticas de natureza ultramáfica (kimberlitos e rochas afins) ocorridas no Mesozóico, mais precisamente no
Cretáceo. Cobrindo as rochas do embasamento cristalino da Folha Rio Machadinho ocorrem diversos produtos de
intemperismo e de sedimentação formados durante o Cenozóico.
O Paleoproterozóico (Estateriano) da Folha Rio Machadinho está representado por duas associações de rochas
ortoderivadas geradas em ambiente de arco magmático, onde o conjunto situado na porção leste da folha é composto por ortognaisses tonalíticos, quartzo-dioríticos e monzograníticos, com assinatura cálcio-alcalina de médio a alto
potássio, metamorfisados em alto grau e relacionados ao Complexo Juruena (~1,78-1,77 Ga). O conjunto situado na
porção oeste da folha é constituído por ortognaisses tonalíticos, enderbíticos e quartzo-dioríticos, subordinadamente
monzo/sienograníticos, além de metatonalitos e granulitos máficos, com assinatura cálcio-alcalina de médio a alto
potássio, metamorfisados em alto grau, e relacionados ao Complexo Jamari (~1,75-1,73 Ga). Uma associação de rochas paraderivadas em alto grau metamórfico ocorre nas regiões centro-sul e centro-leste da folha, sendo constituída
por paragnaisses (granada-sillimanita-cordierita gnaisses migmatizados, migmatitos pelíticos, gnaisses kinzigíticos e
calciossilicáticos), anfibolitos e granulitos (pelíticos, máficos e félsicos). Estas rochas fazem parte do Complexo Quatro
Cachoeiras (~1,67-1,63 Ga), cuja evolução tem sido associada a um evento orogenético ainda pouco conhecido.
Ocorrem, ainda, espacialmente associados às rochas do Complexo Quatro Cachoeiras, diversos corpos de granitóides
do tipo S com cordierita, englobados na Suíte Intrusiva Itamarati.
O Mesoproterozóico, mais precisamente o Calimmiano, está representado por uma suíte magmática rapakivítica, pós-orogênica a anorogênica, de ambiente intraplaca, tipo A, com assinatura geoquímica sub-alcalina, metaluminosa a peraluminosa, denominada de Suíte Intrusiva Serra da Providência (~1,57-1,53 Ga), constituída por monzo/
sienogranitos porfiríticos (piterlitos e viborgitos), charnockitos, mangeritos, monzonito e rochas máficas (gabros, noritos e diabásio), com litótipos que variam de isotrópicos a milonitizados e/ou gnaissificados, submetidos a condições
de médio a alto grau metamórfico nas zonas deformadas.
No Mesoproterozóico, os períodos Ectasiano e Esteniano são marcados por rochas geradas e/ou retrabalhadas
durante a Orogênese Rondoniana-San Ignácio (ou Orogênese Candeias) e durante a Orogênese Nova Brasilândia. As
rochas que datam destes períodos são paragnaisses, metaturbiditos (intercalações de xistos e quartzitos) e xistos, em
geral intemperizados, e pertencentes à Formação Igarapé Quinze (idade de sedimentação de 1,36 Ga) e por granitóides anatéticos incluídos na Suíte Intrusiva Igarapé Água Azul (1,13 Ga). O período Esteniano é marcado por uma
suíte magmática pós-orogênica, com assinatura geoquímica sub-alcalina a alcalina, composta sieno/monzogranitos
porfiríticos, alkali-fesdspato granitos e subordinadamente quartzo monzonitos, isotrópicos, englobados na Suíte Intrusiva Santa Clara (~1,08 Ga). Associam-se aos granitos desta suíte mineralizações primárias de Sn, W, Nb, Ta e F.
O final do Mesoproterozóico, início de Neoproterozóico (Esteniano/Toniano), é marcado na área mapeada por
uma importante fase extensional que culminou com a formação de uma bacia sedimentar intracratônica, do tipo

sinéclise (IS), denominada de Bacia de Rondônia (ou Bacia Palmeiral). Os produtos sedimentares desta bacia estão
representados pela Formação Palmeiral, constituída por arenitos arcoseanos e arenitos feldspáticos estratificados, com
níveis conglomeráticos, de idades máximas de sedimentação entre 1,03-1,02 Ga. Manifestações magmáticas associadas a esta fase extensional ocorreram no Toniano, sendo estas representadas por uma suíte magmática anorogênica,
constituída por sieno/monzogranitos porfiríticos, alkali-fesdspatos granitos e alkali-fesdspatos sienitos, isotrópicos,
relacionados à Suíte Intrusiva Rondônia (~0,98 Ga), a qual hospeda mineralizações primárias de Sn, W, Nb, Ta e F.
O Mesozóico, mais precisamente o Cretáceo, está representado por diversos corpos de kimberlitos subaflorantes e que fazem parte da Província Kimberlítica Ariquemes.
O Cenozóico na região mapeada está representado por extensos perfis de intemperismo (perfis lateríticos), representados por horizonte mosqueado e por crosta laterítica ferruginosa, cobertos por solos. Neste período foram formados os depósitos eluvionares e coluvionares, situados ao longo de encostas de morros e de paleovales, e depósitos
paleoaluvionares e aluvionares distribuídos ao longo de planícies fluviais, os quais hospedam, por vezes, importantes
mineralizações secundárias de Sn, W e Au.
O arcabouço estrutural do domínio dúctil da Folha Rio Machadinho apresenta diversas feições que possibilitaram a sua subdivisão em dois domínios denominados de Domínio Roosevelt-Juruena e Domínio Jamari. O Domínio
Roosevelt-Juruena aprensenta trends estruturais em geral E-W, enquanto que o Domínio Jamari apresenta conjuntos
estruturais com trends bem definidos e com direções preferenciais segundo as direções NE-SW e NW-SE, sendo este
subdividido nos subdomínios Núcleos Preservados, Compressivo-Oblíquo Ariquemes, Compressivo Vale do Anari,
Compressivo-Oblíquo Igarapé do Inferno e Transpressivo Sinistral Ji-Paraná - Cujubim. Foi possível, ainda, associar a
origem destes subdomínios aos eventos orogenéticos que afetaram o sudoeste do Cráton Amazônico e que promoveram o intenso retrabalhamento crustal das rochas pré-existentes.
A evolução geotectônica do segmento do sudoeste do Cráton Amazônico abrangido pela Folha Rio Machadinho encontra-se associada, primeiramente, à evolução de dois arcos magmáticos, denominados de Arco Magmático
Juruena (1,78-1,77 Ga) e Arco Magmático Jamari (1,76-1,74 Ga). Ainda no contexto do Paleoproterozóico (Estateriano) existe uma associação de rochas paraderivadas em alto grau metamórfico e que ocorrem ao longo de faixas
irregulares e descontínuas, intrusionadas pelas diversas gerações de granitóides pós-tectônicos a anorogênicos. Estas
ocorrem, ainda, como megaxenólitos/xenólitos dentro das rochas graníticas da Suíte Intrusiva Serra da Providência.
Este conjunto predominantente paraderivado e em alto grau, denominado de Complexo Quatro Cachoeiras, teve seus
protólitos sedimentares depositados em aproximadamente 1660 Ma (Payolla et al., 2002), considerada como a idade
máxima de sedimentação. A deformação e o metamorfismo que afetaram as rochas do Complexo Quatro Cachoeiras
ainda não estão bem compreendidos, entretanto, estes podem estar associados a um evento tectono-metamórfico
ocorrido entre 1,66-1,63 Ga, muito embora exista indícios de campo que sugerem que estas rochas também foram
deformadas e metamorfisadas durante os eventos tectônicos mais jovens que 1,50 Ga.
Na área da Folha Rio Machadinho encontram-se os registros de pelo menos três eventos orogenéticos, sendo o
primeiro no intervalo de 1670-1630 Ma (Estateriano), denominado de Orogênese Quatro Cachoeiras (ou Evento Metamórfico Quatro Cachoeiras) e que consiste na Fase Dn, Metamorfismo M1 (alto grau metamórfico, fácies anfibolito
alto a granulito). O segundo em 1371-1319 Ma (Ectasiano), denominado de Orogênese Rodoniana-San Ignácio (ou
Orogênese Candeias), correspondendo a Fase Dn+1, Metamorfismo M2 (médio a alto grau metamórfico, no fácies
anfibolito médio a granulito). O terceiro e último em 1180-1100 Ma (Esteniano), denominado de Orogênese Nova
Brasilândia (Sunsás-Nova Brasilândia), consiste na Fase Dn+2, Metamorfismo M3 (fácies anfibolito médio a superior,
exibindo feições indicativas de retrometamorfismo). Três grandes episódios magmáticos pós-orogênicos a anorogênicos estão registrados na área em estudo, sendo o primeiro com geração de maciços graníticos no intervalo entre
1,57-1,50 Ga (Suíte Intrusiva Serrra da Providência) e os dois últimos com geração de maciços e corpos graníticos em
aproximadamente 1,08 Ga (Suíte Intrusiva Santa Clara) e em 0,98 Ga (Suíte Intrusiva Rondônia). A estes dois últimos
eventos magmáticos ácidos se encontram associados importantes depósitos primários de Sn, W, Nb, Ta e F, com destaque para os depósitos de Oriente Novo, Primavera, Jacundá, Potosi, Pedra Branca, Rio Branco e Igarapé Manteiga.

ABSTRACT

This report shows the results of the Projeto Rio Machadinho (Machadinho River Project) which was run by
CPRM - Geological Survey of Brazil, through the office of Porto Velho, as a part of the activities of Brazil’s Geology
Program (PGB) and Federal Government´s Growth Acceleration Program (PAC). This project consisted of geological
mapping, characterization of mineral resources and regional geochemical prospecting of the Machadinho River map
sheet (SC.20-X-C), at a 1:250,000 scale, located on the northeast portion of the state of Rondônia and far northwest
of the state of Mato Grosso. The area of the map sheet is part of the evolutional context of the southwestern Amazon
Craton, more precisely in the Rio Negro - Juruena Geochronological Province (1.80 to 1.55 Ga) of Tassinari & Macambira (1999) or in the Rondônia - Juruena Geochronological Province (1.82 to 1.54 Ga) of Santos et al.(2003).
The rocks that outcrop in the area of the Machadinho River map sheet were mainly generated during successive
geological events that occurred in the Paleoproterozoic, Mesoproterozoic and Neoproterozoic eras, more precisely
from 1.78 to 0.98 Ga. In the analyzed map sheet, it was seen a subordinate occurrence of magmatic rocks that shows
manifestations of ultramafic nature (kimberlites and related rocks) occurred in the Mesozoic era, more precisely in the
Cretaceous period. Covering the crystalline basement rocks of the Machadinho River map sheet, several products of
weathering and sedimentation formed during the Cenozoic take place.
The Paleoproterozoic (Statherian) Machadinho River map sheet shows two associations of orthoderived rocks,
generated in the magmatic arc environment. The set located in the eastern portion is composed of monzogranitic,
tonalitic and quartz-diorite orthogneisses, showing an alkaline calcium medium to high potassium signature, high-grade metamorphosed and related to the Juruena Complex (1.78 to 1.77 Ga), whereas the set located in the western
portion consists of tonalitic, enderbitic and quartz-dioritic orthogneisses. There is a subordinate monzosienogranitic
occurrence, signed with medium to high potassium calcium alkaline metamorphosed at high grade, and related to the
Jamari Complex (1.75 to 1.73 Ga). An association of paraderived rocks at high metamorphic grade appears in the central - south and east - central region, composed of paragneisses (migmatized garnet-cordierite-sillimanite gneisses,
pelitic migmatites, kinzigitic and calciossilicatic gneisses), amphibolites and granulites (pelitic, mafic and felsic), which
are part of the Quatro Cachoeiras Complex (1.67 to 1.63 Ga). Its evolution has been associated with an orogenetic
event, which is mostly unknown. There were also several bodies of S-type granites with cordierite spatially associated
with the Quatro Cachoeiras Complex rocks, within Itamarati Intrusive Suite.
The Mesoproterozoic era, more precisely Calymmian period, is represented by a magmatic rapakivitic suite,
post-orogenic to anorogenic, intraplate environment, type A, with geochemical signature sub-alkaline, metaluminous
to peraluminous, named Serra da Providência Intrusive Suite (1.57 to 1.53 Ga), consisting of porphyritic monzo/sienogranites (viborgites and pyterlites), charnockites, mangerites, quartz-monzonite and mafic rocks (gabbro, diabase
and norite), with lithotypes ranging from the isotropic to milonitized/gneissified, which were submitted to conditions
of medium to high metamorphic grade on the deformed areas.
In the Mesoproterozoic era, the Stenian and Ectasian periods are marked by rocks generated and / or reworked
during the Rondonian - San Ignacio Orogeny (or Candeias Orogeny) and during the Nova Brasilândia Orogeny. The rocks dating from this period are paragneisses, metaturbidites (interbedded schists and quartzites) and schists, generally
weathered, which belong to the Igarapé Quinze Formation (sedimentation age of 1.36 Ga). There are also anatetic
granitoids found in the Água Azul Intrusive Suite (1.13 Ga).The Stenian period is marked by a post-orogenic magmatic
suite, with a geochemical signature sub-alkaline to alkaline, made of porphyritic sienomonzogranites, alkali granites
and isotropic subordinate feldspar-quartz-monzonite, included in Santa Clara Intrusive Suite (1.08 Ga). Primary mineralization of Sn, W, Nb, Ta and F are associated with the granites of that suite.
The late Mesoproterozoic era or early Neoproterozoic (Stenian/Tonian) in the mapped area is distinguished
by an important extensional phase that peaked with the formation of an intracratonic sedimentary basin, syneclise

type, called Rondonia’s Basin (Palmeiral Basin). The sedimentary products are represented by the Palmeiral Formation,
consisting of sandstones and feldspathic sandstones laminated with conglomeratic levels, with a sedimentation age
about 1.03 to 1.02 Ga. Magmatic manifestations associated with this extensional phase occurred in Toniano, which
are represented by an anorogenic magmatic suite, consisting of porphyritic sieno/monzogranites, isotropic alkali-feldspars granites and isotropic alkali-feldspars syenites, related to Rondônia Intrusive Suite (0.98 Ga), which hosted
primary mineralization of Sn, W, Nb, Ta and F.
The Mesozoic era, more precisely the Cretaceous period is represented in the map sheet by several bodies of
sub-outcropping kimberlites and associated rocks that are a part of the Ariquemes kimberlitic Province.
The Cenozoic era is marked in the map sheet by the presence of extensive weathering profiles (lateritic profiles), represented by mottled horizon and ferruginous lateritic crust, covered with soils. In this period, the eluvial and
colluvial deposits that are located along hillsides and paleovalley were formed, and also paleo-alluvial and alluvial
deposits, which are distributed along river plains that at times shelter important secondary mineralization of Sn, W,
Au and topaz.
The structural framework of the ductile domain of the Machadinho River map sheet has several features that
allowed its division into two domains: Roosevelt Juruena Domain and Jamari Domain. The Roosevelt-Juruena Domain
shows general E-W structural trends, while Jamari Domain has well-defined structural trends sets and directions according to the preferred NE-SW and NW-SE. The latter is subdivided into subdomains: Preserved Cores, Compressive-Oblique Ariquemes, Compressive Vale do Anari, Compressive-Oblique Igarapé do Inferno and Transpressive Sinistral
Ji-Paraná - Cujubim. It was also possible to associate the origins of these subdomains to the orogenetic events that
affected the southwest Amazon Craton and that brought about the intense crustal reworking of the pre-existing rocks
in the area.
The geotectonic evolution of the southwestern segment of the southwestern Amazon Craton in the area covered by this study is primarily associated with the evolution of two magmatic arcs, named Juruena Magmatic Arc
(1.78 to 1.77 Ga) and Jamari Magmatic Arc (1.76 to 1.74 Ga). Still in the context of Paleoproterozoic (Estateriano)
there is an association of paraderived rocks that occur as irregular and discontinuous bands, invaded by several generations of post-tectonic granitoids to anorogenic. These paraderived rocks occur also as xenoliths and megaxenoliths
within granitic rocks of the Serra da Providência Intrusive Suite. This set of paraderived rocks (paragneiss), high-grade
metamorphosed, is called the Quatro Cachoeiras Complex and it had its sedimentary protolith deposited around
1660 Ma (Payolla et al., 2002), which is considered to be the maximum age of sedimentation. The deformation and
metamorphism that affected the rocks of the Quatro Cachoeiras Complex are not well understood, however, this may
be associated with a tectono-metamorphic event occurred between 1.66 to 1.63 Ga, even though there were signs
observed on the field research that suggest that those rocks were also deformed and metamorphosed during tectonic
events that happened before 1,50 Ga.
The area of the Machadinho River map sheet shows records of at least three orogenetic events, the first one
taking place from 1670 to 1630 Ma (Statherian), called Quatro Cachoeiras Orogeny (or Quatro Cachoeiras metamorphic events), which is in Phase Dn, M1 metamorphism (metamorphic high grade, high amphibolite facies to granulite). The second one occurred from 1371 to 1319 Ma (Ectasian), named Rondonian-San Ignacio Orogeny (or Candeias
Orogeny). It corresponds to Phase Dn+1, M2 metamorphism (medium to high grade metamorphism in the medium
amphibolite facies to granulite). The third and last of them happened from 1180 to 1100 Ma (Stenian) and it is called
Nova Brasilândia Orogeny, and it is in Phase Dn+2, M3 metamorphism (medium to high metamorphism grade in the
mid to upper amphibolite facies, showing features that are indicative of retro-metamorphism). Three major magmatic
post-orogenic to anorogenic episodes are recorded in the study area, the first being the generation of massive granite
from 1.57 to 1.50 Ga (Serra da Providência Intrusive Suite) and the other two being the generation of massive bodies
and granite at about 1.08 Ga (Santa Clara Intrusive Suite) and 0.98 Ga (Rondônia Intrusive Suite). Associated to these
two latter magmatic acid events are important primary deposits of Sn, W, Nb, Ta and F, where the deposits of Oriente
Novo, Primavera, Jacundá, Potosi, Pedra Branca, Rio Branco and Igarapé Manteiga standout.
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1 - INTRODUÇÃO

1.1- Histórico

da CPRM e WEBMAP, que integram o sistema GEOBANK
(Banco de Dados da CPRM).

Os primeiros levantamentos geológicos básicos na
região norte/nordeste do Estado de Rondônia foram realizados, na década de 70, mediante a execução do Projeto Província Estanífera de Rondônia (Isotta et al., 1978)
e do Projeto RADAM, Folha Porto Velho – SC.20 (Leal et
al., 1978). Na década de 90, foram realizados trabalhos
de cunho regional, sendo que nesta época foi lançada,
pela CPRM, através do Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil-PLGB, a primeira versão do
Mapa Geológico do Estado de Rondônia (Scandolara et
al., 1999).
Dando continuidade ao mapeamento geológico
básico do território brasileiro, foi implantado pelo Governo Federal a partir de 2003, o Programa de Geologia do
Brasil – PGB, sendo que no período de 2003 a 2007, a
CPRM retrabalhou os dados geológicos de seus produtos
finalizados e armazenados em suas bases de dados, utilizando-se de novas técnicas e ferramentas de geoprocessamento e de banco de dados, sintetizando as informações geológicas existentes em Sistemas de Informações
Geográficas (SIG), sendo que neste período, abrangendo
a região norte/nordeste de Rondônia, foram lançados os
produtos Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Folha
SC-20 – Porto Velho (Rizzotto et al., 2004) e o Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado de Rondônia em
ambiente de Sistemas de Informações Geográficas – SIG
(Quadros & Rizzotto, 2007).
Em continuidade ao Programa de Geologia do
Brasil – PGB e fazendo parte do Projeto Cartografia da
Amazônia e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, a região norte/nordeste do
Estado de Rondônia foi contemplada pelo Projeto Rio
Machadinho, cujos dados apresentados neste trabalho,
encontram-se estruturados em um Sistema de Informações Geográficas–SIG, com mapas geológico e de recursos minerais na escala 1:250.000 e um texto explicativo
dos mapas. As informações geológicas obtidas durante
a execução do Projeto Rio Machadinho será disponibilizada, também, na INTERNET (site: www.cprm.gov.br)
para consulta e download, através das bases de dados

-1-

1.2 – Objetivos
O Projeto Rio Machadinho teve como objetivo principal o mapeamento geológico, o levantamento e a caracterização dos recursos minerais e a prospecção geoquímica regional da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C), escala
1:250.000, visando à definição e individualização das unidades litoestratigráficas, caracterização do arcabouço estrutural, definição dos ambientes tectônicos e da evolução
geológica da região, além da caracterização do potencial
mineral da área em estudo. Os dados obtidos durante a execução deste projeto estão sendo disponibilizados em escala
compatível com as demandas da sociedade como um todo,
em especial as do setor mineral.

1.3 - Localização e Acesso
A Folha Rio Machadinho está localizada na porção
norte/nordeste do Estado de Rondônia e extremo noroeste de Mato Grosso, abrangendo uma área de 18.000 km2
situada entre os meridianos 63º 00’ W e 61º 30’ W e os
paralelos 10º 00’ S e 9º 00’ S (fig. 1.1).
O acesso à área, a partir de Porto Velho, é feito por
via rodoviária (BR-364) que apresenta bom estado de conservação, com pistas asfaltadas e duplicadas em trechos
próximos às áreas urbanas das cidades. O acesso aéreo é
dificultado por não haver vôos regulares de Porto Velho para
a região de interesse. Ariquemes, cidade situada a sudoeste da folha e distante aproximadamente 198 km de Porto
Velho, no sentido Porto Velho-Vilhena, é a principal cidade
base para as atividades de campo. Por sua importância e
facilidade de acesso, Ariquemes serve de referência para ser
ter acesso à Folha Rio Machadinho. Outra possibilidade de
acesso à área se dá pelo município de Rio Crespo, que está
localizada a 200 km da capital do estado, com deslocamento no sentido Porto Velho-Rio Crespo. Mais uma possibilidade de acesso à área, via estrada com pavimentação asfáltica,
pode ser através da cidade de Jaru, via Theobroma e Vale do
Anari, que tem melhor acesso para a realização de trabalhos
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de campo na porção sudeste da área. Ainda existe a possibilidade de acesso à área a partir da BR-364, utilizando-se a
estrada que dá acesso à cidade de Cujubim.
A cidade de Machadinho d’Oeste é importante,
estrategicamente, por estar localizada na tríplice fronteira,
próximo aos limites entre os estados de Rondônia, Mato
Grosso e Amazonas, no extremo nordeste de Rondônia,
sendo necessário passar por ela para conseguir o acesso rodoviário ao setor leste da Folha Rio Machadinho,
principalmente à porção área abrangida pelo Estado de
Mato Grosso, sendo ainda necessário atravessar de balsa o rio Machado.
A principal rodovia estadual da área é a RO-267
que está parcialmente asfaltada e em bom estado de
conservação. Ela corta boa parte da região sul e centro-sul da folha, ligando os municípios de Ariquemes a Machadinho D’oeste, via distrito do 5º BEC. Outra rodovia
estadual bastante importante é a RO-133, que está asfaltada, sendo uma importante via de ligação entre as
cidades de Jaru (no eixo da BR-364) e Vale do Anari, a
sul, e a cidade de Machadinho d’oeste, a norte, sendo
uma importante via para se ter acesso às várias estradas
municipais (linhas e vicinais) que cortam perpendicularmente a rodovia RO-133.

1.4 – Métodos e Produtos
Os procedimentos utilizados na execução do Projeto

Rio Machadinho compreenderam diversas etapas, abaixo
descritas:

1.4.1 – Levantamento Bibliográfico e Aquisição
de Dados
Consistiu no levantamento bibliográfico sobre a
geologia e os recursos minerais da área da Folha Rio Machadinho, com dados constantes em relatórios técnicos,
capítulo de livros, artigos técnicos e resumos em anais de
congressos e simpósios de geologia, artigos em revistas e
periódicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Utilizou-se de dados obtidos a partir de consultas as
bases de dados geológicos, geocronológicos e de recursos minerais do Sistema GEOBANK da CPRM. Utilizou-se,
também, de informações contidas no Projeto Ji-Paraná
(CPRM, 1975), Projeto Província Estanífera de Rondônia,
Projeto RADAM, Mapa Geológico do Estado de Rondônia
(versão 1999), Projeto Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo - Folha Porto Velho (SC.20), no Projeto Sistema de
Informações Geográficas: Geologia e Recursos Minerais
do Estado de Rondônia (2007) e no Mapa Geológico e de
Recursos Minerais do Estado de Rondônia (versão 2007)
(fig. 1.2). Utilizou-se, ainda, as informações dos projetos
de aerogeofísica (magnetometria e gamaespectrometria),
contratados e executados para a CPRM no período de
2008 a 2010, onde parte destes recobre a área mapeada
(fig. 1.3).

Figura 1.1 – Mapa de localização da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C).
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Figura 1.2 – Principais projetos geológicos consultados e a parte deles
que abrange a Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C).

Figura 1.3 – Principais projetos aerogeofísicos consultados e a parte
deles que abrange a Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C).
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1.4.2 – Levantamento Geológico e de Recursos
Minerais, Prospecção Geoquímica e Geocronologia
O mapeamento geológico da Folha Rio Machadinho consistiu, basicamente, na realização de perfis contínuos ao longo das estradas, ramais e caminhos existentes
e ao longo dos principais rios navegáveis (rio Machado
e parte do rio Machadinho). Quando necessário, foram
realizados, também, caminhamentos para coleta de materiais ao longo das drenagens e nos topos de colinas
e morros. Em geral, as atividades campo consistiram na
descrição pontual de afloramentos em cortes e leitos de
estradas, pedreiras, cascalheiras, minas, garimpos, leito
e margens de drenagem, lajedos, campos de blocos e
matacões, encostas e topos de elevações e em cachoeiras, com densidade de malha de amostragem compatível
com mapeamento na escala de 1:250.000, totalizando
1.320 estações de campo (afloramentos descritos e pontos de controle). Para orientar as descrições dos afloramentos foram utilizadas as técnicas usuais aplicadas em
mapeamento geológico, aliadas aos procedimentos técnicos orientativos, constantes nos manuais técnicos da
CPRM. O levantamento geoquímico consistiu na coleta
de sedimento de corrente (SC) e de concentrado de bateia (CB) em estações ao longo das drenagens, previamente selecionadas, abrangendo área com aproximadamente 13.744 km2, obtendo-se uma densidade média de
uma amostra/51 km2 para SC e uma amostra/84 km2 para
CB, totalizando 436 amostras (SC+CB).
As atividades de campo do Projeto Rio Machadinho foram realizadas, em geral, em etapas de vinte dias
de trabalho, ocorridas durante os períodos de verão amazônico (final de maio a início de dezembro) e no período compreendido entre junho de 2007 e setembro de
2009. Os trabalhos de campo consistiram na descrição de
afloramentos, com coleta ou não de amostras de rocha
para a realização de estudos petrográficos, geoquímicos
e geocronológicos, no cadastramento e descrição dos jazimentos minerais e na coleta de sedimentos de corrente
e de concentrados de bateia visando à prospecção geoquímica regional. As amostras de rochas e de sedimentos
de corrente coletadas e selecionadas para análises químicas, foram enviadas para análise no ACME Analytical
Laboratories Ltd., Vancouver, Canadá, enquanto que as
amostras de concentrado de bateia coletadas durante
o projeto foram preparadas e analisadas no laboratório
de sedimentologia da CPRM de Porto Alegre, onde as
amostras de concentrado de bateia foram submetidas a
análises mineralométricas semiquantitativas em lupa binocular.
Dos diversos materiais rochosos coletados no campo, foram selecionadas quatro amostras de granitos isotrópicos para a realização de estudos isotópicos pelo método de datação por evaporação de Pb de monocristais
de zircão no Laboratório de Geologia Isotópica – Pará-Iso,
do Instituto de Geociências da Universidade Federal do
Pará. Amostras de rochas deformadas e metamorfisadas
(ortoderivadas e paraderivadas) foram encaminhadas

para datação U-Pb (2 amostras) e Sm-Nd (2 amostras)
no Laboratório de Geologia Isotópica (LGI-UFRGS) com
equipamento MC-ICPMS (Neptune) com Microssonda à
Laser acoplada (New Wave UP 213), pelo método de análise pontual (ou in situ) em zircões com o equipamento
LA-MC-ICP-MS. Foram selecionadas dezessete amostras
de rocha para datação geocronológica no Laboratório de
Geocronologia do Instituto de Geociências, Universidade
de Brasília (UNB), sendo seis amostras pelo método U-Pb
(LA-ICP-MS) e onze amostras pelo método Sm-Nd.

1.4.3 – Elaboração do Sistema de Informações
Geográficas – SIG
A elaboração do produto Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C) em Sistema
de Informações Geográficas – SIG consistiu em quatro
etapas distintas.
A primeira etapa, a que demandou maior tempo
de trabalho, foi realizada em conjunto com as atividades de mapeamento geológico e prospecção geoquímica. Esta consistiu na digitalização e edição dos arquivos
vetoriais (polígonos, linhas e pontos), em formato shape
file, com suas respectivas tabelas de atributos contendo
as informações textuais específicas de cada tema. Foram
realizadas interpretações geológicas direta na tela do
computador, tendo como suporte os dados raster´s dos
produtos de sensores remotos (imagens de satélite, radar,
fotografias aéreas e mapas aerogeofísicos) e os dados vetoriais pontuais georreferenciados e com as informações
de campo e de laboratório (análises petrográficas, químicas e geocronológicas). A elaboração dos mapas temáticos digitais dos temas relacionados à geologia, recursos
minerais e geoquímica, foram materializados gradativamente sobre a base cartográfica da Folha Rio Machadinho
(SC.20-X-C), escala 1:250.000, elaborada pelo do DSG e
posteriormente ajustada ao mosaico GEOCOVER, as imagens do SRTM - Shuttle Radar Topographic Mission, e
atualizadas com base em imagens LANDSAT TM7 e imagens de RADAR (SAR-SIPAM). Para tanto foram empregadas às ferramentas de geoprocessamento dos softwares
ArcGIS da ESRI e ENVI, Oasis Montaj da Geosoft. A elaboração dos mapas temáticos envolveu, também, o emprego do suporte interpretativo oferecido pelos arquivos
vetoriais georreferenciados dos projetos existentes, com
ênfase aos pontos de afloramentos disponíveis na base
de dados AFLORA da CPRM e a utilização dos arquivos
raster das imagens de satélite LANDSAT 5 e 7, do mosaico
GEOCOVER, do modelo digital do terreno (MDT-SRTM) e
de mapas aerogeofísicos (gamaespectrometria e magnetometria). Durante esta etapa, os dados adquiridos no
campo e oriundos das cadernetas de campo (pontos de
afloramento, recursos minerais e de amostragem geoquímica) foram inseridos no GEOBANK da CPRM através dos
aplicativos AFLORA e FCAMPO. As informações referentes
às unidades litoestratigráficas novas ou redefinidas e as
informações dos estudos geocronológicos foram, também, inseridas no GEOBANK da CPRM.
A segunda etapa consistiu na elaboração dos ma-4-
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pas de impressão (layout de impressão) com emprego
dos softwares ArcGIS da ESRI e de acordo com os Manuais Técnicos da CPRM (manuais da DEGEOB, DIGEOP,
DICART e DISERE) e sua exportação final no formato GeoPDF, o qual integra o DVD-ROM com todos os dados do
Projeto Rio Machadinho. Nesta etapa foram elaborados
os mapas (cartas) geológico e de recursos minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C) na escala de 1:250.000.
A terceira etapa correspondeu à elaboração do
Sistema de Informações Geográficas – SIG, mediante a
utilização do software ArcExibe, de responsabilidade da
CPRM, que opera como visualizador e permite realizar algumas tarefas de geoprocessamento, manipular arquivos
de diversas composições e realizar pesquisa, além de permitir realizar conexões com outras bases de dados. Por
meio deste é possível modificar diretórios de trabalho do
DVD-ROM, anexar novos arquivos e dados, e criar projetos de interesse específico.
A quarta etapa consistiu na realização de rotinas
de abertura do DVD-ROM com emprego dos softwares
FLASH e FRONT PAGE para elaborar os arquivos em formato HTML com suas conexões com os produtos em pdf
(mapa geológico, mapa de recursos minerais e a nota
explicativa da Folha Rio Machadinho) e conseqüente alimentação e organização dos dados e disponibilização em
um DVD-ROM com o SIG.

1.4.4 – Conteúdo do Sistema de Informações
Geográficas – SIG
As informações constantes no Sistema de Informações Geográficas – SIG da Folha Rio Machadinho
(SC.20-X-C) estão representadas por mapas temáticos no
formato shape file e tif e são apresentadas em valores
geodésicos com datum WGS 84, onde no SIG as informações podem ser acessados com o software ArcExibe, com
suas diversas possibilidades de conexões com o GEOBANK
que conta com tecnologias agregadas de disponibilização e armazenamento de dados vetoriais associando as
entidades gráficas ao conjunto de tabelas Oracle, com
interações em tempo real de mapas temáticos.
O SIG da Folha Rio Machadinho compreende os
seguintes temas:
• Base Cartográfica – Base Planimétrica digital
obtida da carta impressa Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C), publicada em 1980 pelo DSG, ajustada às imagens do
Mosaico GeoCover - 2.000, ortorretificado e georreferenciado segundo o Datum WGS84, de imagens ETM+ do
Landsat 7 resultante da fusão das bandas 7,4,2 e 8, com
resolução espacial de 14,25 metros. Esta base foi editada
e atualizada pela CPRM através da Divisão de Cartografia
– DICART e da ASSPRO-DRI/REPO mediante a utilização
de dados atualizados e disponibilizados pelo SIPAM-RO e
IBGE. Elaborada para atender ao mapeamento temático
do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, esta base contem
diversos temas, tais como, hidrografia, vias de acesso, cidades, localidades, áreas protegidas, pista de pouso, etc.
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• Litoestratigrafia (Geologia) – Mostra a distribuição em área das unidades litoestratigráficas da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C), onde as informações
sobre cada unidade litoestratigráfica estão contidas na
tabela de atributos, vinculada à arquitetura do shape file
do tema, com os dados textuais da tabela oriundos do
GEOBANK (tema litoestratigrafia), o que permite, desta
forma, uma padronização dos dados textuais, a partir das
bibliotecas contidas no GEOBANK. Os polígonos das unidades estratigráficas foram ajustados ao mosaico GEOCOVER de imagens orbitais LANDSAT do período de 1999
e 2000, com resolução original de 14,25 m, e as imagens
do SRTM - Shuttle Radar Topographic Mission, com resolução original de 90 m, ambos disponibilizados pela
NASA (National Aeronautics and Space Administration),
o que proporcionou avanço na precisão cartográfica dos
limites e contatos geológicos. As unidades litoestratigráficas que constam no mapa geológico são identificadas,
nas tabelas de atributos e nos mapas de impressão, por
letras-símbolo específicas, as quais correspondem às eras
e aos períodos do tempo geológico, abreviatura do nome
da unidade e o tipo de magmatismo predominante. As
primeiras letras identificam as eras e períodos geológicos
(p. ex., PP = Paleoproterozóico, MP = Mesoproterozóico,
NP = Neoproterozóico, K = Cretáceo, N = Neógeno e
Q = Quaternário). Os números, na seqüência, indicam a
subdivisão dos períodos ou época (p. ex., o número 4 no
Paleoproterozóico corresponde ao Estateriano, e o 1 no
Quaternário ao Pleistoceno). As últimas letras com um,
dois, três ou quatro dígitos abreviam o nome da unidade
litoestratigráfica (p. ex., ja = Complexo Jamari, ro = Suíte
Intrusiva Rondônia, sc = Suíte Intrusiva Santa Clara, etc.).
Em unidades de rochas ígneas, entre os códigos alfa-numéricos iniciais, indicativos da idade, e as letras finais de
abreviatura do nome da unidade, são inseridos símbolos
que representam o tipo de magmatismo predominante
(p. ex., g = plutonismo félsico, d = plutonismo máfico).
• Recursos Minerais – Pontos dos jazimentos
minerais, acrescidos de informações sobre tipos de substância, toponímia, status econômico (mina ou garimpo),
grau de importância (depósito ou ocorrência), agrupamentos das substâncias em classes (minerais metálicos,
rochas e minerais industriais, gemas, etc.).
• Estrutural (Estruturas Geológicas) – Exibe as
estruturas geológicas regionais dúcteis e rúpteis interpretadas por análise de imagens de sensores remotos e de
dados de campo. As principais estruturas reconhecidas
foram falhas ou zonas de cisalhamento indiscriminadas,
falhas ou zonas de cisalhamento inversas ou de empurrão
(compressivas), falhas ou zonas de cisalhamento transcorrentes sinistrais, lineamentos magnéticos, diques e
traços de superfície “S”.
• Tectônico - Apresenta a compartimentação
tectônica da área mapeada, subdividida em províncias,
domínios, subdomínios estruturais, com as suas respec-
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tivas denominações de faixas, entidades geotectônicas e
ambiente tectônico, definidos a partir da integração das
unidades litoestratigráficas segundo a sua gênese e ambiente de formação, suportado pelos dados geológicos,
geocronológicos, estruturais, geofísicos e geoquímicos.
• Geocronológico – Reúne os principais dados
sobre a idade das unidades litoestratigráficas obtida com
o emprego dos métodos U-Pb, Pb-Pb e Sm-Nd. Os dados
resultam de novas datações obtidas durante a execução
do Projeto Rio Machadinho.
• Kimberlitos - Base de dados com informações
sobre a posição geográfica de corpos de kimberlito na Folha Rio Machadinho, extraídas das Cartas Geológicas do
Brasil ao Milionésimo (Rizzotto et al., 2004), Folha SC.20
(Porto Velho), e cedidos à CPRM pela De Beers do Brasil
Ltda.
• Modelo Digital do Terreno (MDT) – O documento contém o Mosaico do Modelo Digital do Terreno
(MDT) do SRTM - Shuttle Radar Topographic Mission da
Folha Rio Machadinho, com resolução de 30 m, processado com emprego do software ENVI, versão 4.2. Dados
originais gerados pela NASA e pela National Imagery and
Mapping Agency – NIMA, com armazenamento e disponibilização gratuita pelo United States Geological Survey/
Eros Data Center - USGS/EDC.
• Mapa de Integração Geologia X Modelo Digital do Terreno (MDT) do SRTM - Este mapa é a imagem integrada do Mapa Geológico da Folha Rio Machadinho com o Modelo Digital do Terreno (MDT) do SRTM,
gerada a partir da fusão automática com emprego do
software ENVI (versão 4.3).
• Aeromagnetometria – Os mapas aeromagnetométricos (Magnético Campo Total, Primeira Derivada
Vertical e Sinal Analítico) resultam do emprego de dados
do campo magnético total reduzido do International Geomagnetic Reference Field – IGRF, em relevo sombreado, gerado a partir de dados dos Projetos Rio Machado e
Rondônia Central (dados inéditos da CPRM). A integração
dos dados foi executada com emprego do software OASIS Montaj® da GEOSOFT®. A unidade de medida usada
foi o nanoTesla (nT).
• Aerogamaespectrometria – O mapa contém
os dados de Contagem Total Canais do Th, K e U, e Ternário, em relevo sombreado, gerado a partir de dados dos
Projetos Rio Machado e Rondônia Central (dados inéditos
da CPRM). A integração dos dados foi realizada com o
software OASIS Montaj® da GEOSOFT®.
• Projetos Consultados – Estes mapas mostram
a localização geográfica dos principais projetos de levantamento/reconhecimento geológico básico e aerogeofísicos (magnetometria e gamaespectrometria) realizados
no Estado de Rondônia e que abrangem a Folha Rio Ma-

chadinho (SC.20-X-C), utilizados como fonte de informação para o projeto.
1.4.5 - Elaboração de Mapas para Impressão
Foram gerados os mapas (cartas) geológico e de
recursos minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C)
para impressão, na escala 1:250.000, em arquivos digitais em formato PDF, em Projeção Cartográfica UTM,
Zona 20S, datum WGS 84, cujos parâmetros estão indicados especificamente em cada mapa. Os seguintes mapas estão disponíveis para impressão: Mapa Geológico,
que mostra a distribuição em área e o empilhamento das
unidades litoestratigráficas da Folha Rio Machadinho e o
Mapa de Recursos Minerais, que apresenta os jazimentos
minerais individualizados por substância e com a indicação do seu agrupamento mineral, status/grau de importância e modo de ocorrência, além dos cartogramas dos
principais elementos dos sedimentos de corrente e as zonas geoquímicas anômalas.

1.4.6 – Elaboração da Nota Explicativa
O texto explicativo sobre a geologia, recursos minerais e prospecção geoquímica da Folha Rio Machadinho visa auxiliar aos usuários o melhor entendimento
da geologia e da potencialidade mineral da folha, e o
entendimento dos mapas geológico e de recurso minerais. O texto é objetivo e sintetiza, de forma descritiva e
interpretativa, o conhecimento sobre a geologia da região. Contém figuras e tabelas para ilustrar partes do seu
conteúdo e está organizado em capítulos que abordam,
principalmente, os temas geologia, recursos minerais, estrutural, metamorfismo e evolução geológica e geoquímica prospectiva. O capítulo de geologia contém a descrição das unidades litoestratigráficas, com ênfase nos
seus conteúdos litológicos, estruturais, idade e ambiente
de formação. O capítulo sobre recursos minerais apresenta e descreve as substâncias minerais da área mapeada e individualiza as regiões potencialmente favoráveis
para ocorrências minerais de interesse econômico, com
os bens minerais agrupados segundo classes utilitárias.
O capítulo sobre a evolução geológica aborda os eventos
tectono-magmáticos e os modelos geotectônicos propostos para a evolução da porção sudoeste do Cráton
Amazônico, com ênfase a área mapeada. O capítulo de
geoquímica prospectiva apresenta os resultados da prospecção geoquímica regional, realizado a partir da coleta
e do estudo de concentrados de bateia e de sedimento
de corrente, com a identificação das associações e zonas
geoquímicas anômalas.

1.5 - Aspectos Socioeconômicos
A Folha Rio Machadinho (SC-20-X-C) está localizada na porção norte/nordeste do Estado de Rondônia,
abrangendo integralmente ou parcialmente os municípios de Machadinho d´Oeste, Vale do Anari, Ariquemes,
Cujubim, Rio Crespo, Itapuã d´Oeste, Theobroma e Ji-6-
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-Paraná, e no Estado do Mato Grosso abrange o extremo
oeste do Município de Colniza (fig. 1.1).
A folha corresponde a uma área de 18.000 km2,
sendo que aproximadamente 5000 km2 de área foram
parcialmente mapeadas ou não se teve acesso, por correspondem às unidades de conservação (reservas biológicas, florestas nacionais, reservas extrativistas, etc.). A Folha Rio Machadinho faz fronteira com o Estado do Mato
Grosso, a nordeste e está próxima ao limite dos estados
do Amazonas e Rondônia, a norte, havendo ligação por
estradas com os mesmos.
Dentre as cidades citadas acima, Ariquemes é a
principal cidade da região, mesmo não sendo a maior
economicamente e em números de habitantes, perdendo
para Ji-Paraná, que por sua vez tem apenas uma pequena porção de seu território inserido na área do projeto,
razão pela qual não foi considerada a principal cidade.
Ariquemes está localizado a sudoeste da folha, aproximadamente a 198 km de Porto Velho, no sentido Porto
Velho - Vilhena. A cidade de Machadinho D’oeste é a segunda cidade em grau de importância no âmbito da folha e está estrategicamente localizada na tríplice fronteira
(próximo aos limites entre os Estados de Rondônia, Mato
Grosso e Amazonas).
Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, 2009) as populações dos municípios inseridos na Folha Rio Machadinho são as seguintes: Ariquemes (85.541 habitantes), Machadinho D’oeste
(33.159 habitantes), Cujubim (14.889 habitantes), Rio
Crespo (3.290 habitantes), Vale do Anari (9.100 habitantes), Theobroma (10.325 habitantes), Ji-Paraná (111.010
habitantes), Colniza (12.971 habitantes), perfazendo um
total de 280.285 habitantes distribuídos nos oito municípios, somando, aproximadamente 15,6 habitantes/ km2.
Em relação ao número de indústrias, as cidades
que estão localizadas ao longo da BR-364, como Ariquemes e Ji-Paraná apresentam o maior número de indústrias
com 233 e 329, respectivamente, colocando Ji-Paraná em
segundo lugar no estado, no que diz respeito à quantidade de indústrias, perdendo apenas para Porto Velho,
capital do Estado. A soma de todas as cidades inseridas
na área do projeto corresponde a 21,57 % das indústrias
do Estado (fonte: INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL, 2005).
Estas cidades têm sua economia assentada no
tripé: agropecuária, indústria extrativista de recursos naturais e indústria extrativista de recursos minerais, com
destaque para pecuária de gado bovino para corte e leite, agricultura (arroz, café, milho, soja, mandioca, cacau,
banana, etc.), indústria extrativa de madeira e produção
mineral, como cassiterita, topázio e rochas ornamentais,
principalmente. Na região encontram-se várias minas e
cooperativas de garimpeiros atuando na extração de cassiterita como principal produto. Ariquemes e Ji-Paraná se
destacam nesse segmento, assim como nos outros. Em
Ji-Paraná está instalada uma indústria de beneficiamento
de granitos para rocha ornamental que constitui um dos
principais itens da exportação do Estado de Rondônia.
Apresentando, também, um grande número de exportação de carne bovina (fonte: Marinalva, 2007). Em todo
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o Estado de Rondônia, a forte indústria da madeira teve
uma queda em sua produção nos últimos anos, em razão
do maior rigor dos órgãos governamentais, associada a
ações, muitas vezes de caráter nacional, voltadas ao combate da extração irregular de madeira.

1.6 – Clima e Fisiografia
O clima da região de acordo com a classificação
de Köppen (1948) é do tipo AW- Clima 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 (RONDÔNIA, 2002).
A precipitação média anual na região nordeste
de Rondônia, mais precisamente no âmbito da Folha Rio
Machadinho gira em torno de 2000-2600 mm. 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 (RONDÔNIA, 2002). No entanto, as medições do índice pluviométrico realizadas pelo convênio
ANA / CPRM nas cidades de Theobroma, Machadinho
d’Oeste e Vale do Anari mostram uma precipitação média variando em torno de 2000-2400 mm/ano, referentes
a 29 anos de medições (1977-2006), aumentando de sul
para norte (Projeto Atlas Pluviométrico do Brasil, CPRM,
2009) (fig. 1.4).
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Figura 1.4 - Mapa mostrando as isoietas anuais médias para o estado de Rondônia, referentes aos anos de 1977-2006. O retângulo corresponde à área estudada pertencente ao
estado de Rondônia (Modificado de Mapa Pluviométrico de Rondônia, CPRM).

Em alguns anos, em poucos dias dos meses de junho, julho e/ou agosto, o Estado de Rondônia encontra-se sob a influência de anticiclones que se formam nas
altas latitudes e atravessam a Cordilheira dos Andes em
direção ao sul do Chile. Alguns destes anticiclones são
excepcionalmente intensos, condicionando a formação
dos sistemas frontais na região Sul do País, que eventualmente deslocam-se na direção da Amazônia, causando
o fenômeno denominado de “friagem”, baixando a temperatura para valores inferiores a 10° C durantes poucos
dias do ano (RONDÔNIA, 2002).
A média anual da umidade relativa do ar varia de
80% a 90% no verão, e em torno de 75%, no outono-inverno. A evapotranspiração potencial (ETP) é alta durante
todo o ano, apresentando valores superiores a 100 mm/
mês (RONDÔNIA, 2002).
A vegetação do Estado de Rondônia apresenta características de três biomas (Floresta Amazônica, Pantanal
e Cerrado) em razão de ser uma área de transição entre
o domínio geomorfológico do Brasil Central e o domínio
geomorfológico Amazônico.
No contexto da Folha Rio Machadinho, predominam a vegetação de Floresta Amazônica, que pode ser
subdividida em Floresta Ombrófila Aberta Submontana,
que é a mais abundante; Floresta Ombrófila Aberta de
Terras Baixas; Floresta Ombrófila Densa Aluvial; Floresta
Ombrófila Densa e Savana / Floresta Ombrófila. Contudo,
essa diversidade de biomas, hoje em dia está limitada a
áreas de proteção ambiental, principalmente. Enquanto

a maior parte da região em torno dessas áreas de proteção foi afetada por atividades antrópicas, com a floresta
substituída por pastos para criação de gado e para a agricultura (RONDÔNIA, 2002).

1.7 – Geomorfologia
Na área coberta pelo mapeamento geológico sistemático, da Folha Rio Machadinho, observou-se que há
pouca mudança na paisagem, sem haver grandes expressões de relevo, com a altitude variando, em relação ao
nível do mar, de 90 m, na calha dos rios a aproximadamente 250 m, no alto dos morros/colinas.
Para a caracterização dos sistemas geomorfológicos utilizados neste relatório e do Mapa Geomorfológico
da Folha Rio Machadinho (fig. 1.5) foi utilizada a classificação adotada Zoneamento Sócio-Econômico de Rondônia (ZEE-Rondônia, 1999). De acordo com o referido trabalho esta folha apresenta o predomínio de morfologias
relacionadas às Unidades Denudacionais, predominando
as do tipo Superfície de Aplanamento (D2), ocorrendo
em segundo plano, relevos residuais em forma de agrupamentos de colinas e morros (D3), normalmente sem
controle estrutural. Destaca-se nesse cenário a região
centro-leste da área que apresenta as maiores expressões
de relevo, com agrupamento de morros e colinas. Essas
feições positivas de relevo são sustentadas por rochas da
Suíte Intrusiva Serra da Providência, na maioria das vezes.
A Superfície de Aplanamento Nível II, que é a uni-8-
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dade geomorfológica mais expressiva da área, com relevo situado abaixo da cota de 300 metros, apresenta seis
subdivisões, que não foram mencionadas nesse trabalho,
em função de diferentes índices de dissecação, presença
e densidade de agrupamentos de inselbergs e campos de
matacões.
Outros relevos denudacionais geralmente estão associados a diferenciações no embasamento, normalmente apresentando-se associados a rochas intrusivas, como
a Suíte Intrusiva Serra da Providência, Suíte Intrusiva Santa Clara e Suíte Intrusiva Rondônia. Em pequenas áreas
ocorrem rochas sedimentares.
As unidades agradacionais apresentam-se principalmente em forma de planícies fluviais (A3), com destaque

para a planície de inundação do rio Machado, que é o rio
mais extenso do Estado de Rondônia. Também ocorre uma
pequena área alagável associada a controle pedológico-litológico, em área de ocorrência de rochas lateritas, e um
lago artificial (A1) construído para uso em áreas de mineração, na região noroeste da área mapeada.
A Tabela 1.1 apresentada a seguir, ilustra a compartimentação e distribuição esquemática dos sistemas
geomorfológicos da folha rio Machadinho, cuja distribuição espacial encontra-se no mapa geomorfológico da
folha Rio Machadinho (Zoneamento Sócio-Econômico de
Rondônia, 1999).
Na figura 1.6 estão ilustradas algumas das feições
geomorfológicas presentes na referida folha.

Tabela 1.1 – Compartimentação geomorfológica da Folha Rio Machadinho.

-9-

Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C)

Figura 1.5 - Mapa Geomorfológico Simplificado da Folha Rio Machadinho (Integração Geomorfologia X MDT/SRTM). Fonte:
modificado de Mapa Geomorfológico da Folha Rio Machadinho - Zoneamento Socioeconômico de Rondônia (1999).
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Figura 1.6 - A, B e C mostram agrupamentos de morros e colinas abertos com colinas/inselbergs baixos. D, superfície de aplanamento (Nível II) com dissecação baixa e nenhum ou esporádicos tors, evidenciando campo de
matacões. E, visão do alto de morro isolado mostrando a superfície de aplanamento e ao fundo, agrupamentos
de morros e colinas. F, tors com agrupamento de morros e colinas ao fundo; G, lago artificial em área de mineração. H, planícies inundáveis mostrando a principal drenagem da área, rio Machado.
-11-
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2 – CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A área em estudo encontra-se localizada na porção
sudoeste do Cráton Amazônico, uma das maiores áreas
cratônicas do mundo, com extensão de 5.600.000 km².
O referido cráton possui maior parte de sua área em território brasileiro, com aproximadamente 4.400.000 km²,
sendo limitado a leste pelo Grupo Baixo Araguaia, a sul e
sudeste pelos grupos Alto Paraguai, Cuiabá e Corumbá e
por rochas geradas durante o Ciclo Orogênico Brasiliano
(900-540 Ma), Pimentel & Fuck, (1992). As rochas geradas durante esse ciclo orogênico é que dizem respeito ao
conceito de cráton, exemplificando uma área estabilizada
no pré-brasiliano. O referido cráton é coberto por bacias
fanerozóicas a leste (Parnaíba), sul (Xingu e Alto Tapajós), sudoeste (Parecis), oeste (Solimões), norte (Tacutu)
e centro (Amazonas). Para alguns autores é evidente que
o embasamento do Cráton Amazônico se estenda sob os
depósitos cenozóicos até a Pré- Cordilheira Andina, devido à presença de rochas com idades mesoproterozóicas
na porção mais oriental do Cinturão Andino (Kroonemberg, 1982; Priem et al., 1989).
Até meados da década de 70, o Cráton Amazônico era tratado como duas unidades geológicas distintas: o Escudo Brasil Central a sul e o Escudo das Guianas
a norte, separados pelas extensas áreas sedimentares depositadas sobre a sinéclise do Amazonas. Em 1974, Amaral correlacionou as duas unidades com base nos dados
geocronológicos da época, em faixas de idades distintas
com orientação aproximadamente norte-noroeste, que
se apresentavam cada vez mais jovens em direção ao oeste. Com base nesses dados, o autor acabou por sugerir
o abandono da subdivisão dos dois escudos e passou a
interpretá-los como parte de uma única “Plataforma”. O
trabalho do referido autor foi pioneiro em caracterizar o
cráton baseado em idades, e subdividiu a região em três
províncias geocronológicas: Amazônia Oriental, Amazônia Central e Amazônia Ocidental.
A partir do modelo proposto por Amaral (1974),
diversos modelos evolutivos foram propostos com o intuito de aperfeiçoar e adaptar o primeiro modelo, sendo
que estes também se basearam, fundamentalmente, em
dados geocronológicos. Dispondo de centenas de dados
Rb-Sr obtidos durante o projeto RADAM Brasil (Leal et al.,
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1978) e Cordani et al. (1979) propuseram modificações
na nomenclatura das províncias geológicas e a introdução da Província Rondoniana. A Província Amazônia Central passou a ser denominada Província Maroni-Itacaiúnas
(2,1 Ga a 1,8 Ga); a Província Amazônia Ocidental (>2,1
Ga) teve sua nomenclatura mantida; a Província Amazônia Ocidental foi subdividida nas províncias Rio Negro-Juruena (1,7 Ga a 1,45 Ga) e Rondoniana (1,4 Ga a 1,1
Ga). Teixeira et al. (1989) introduziram modificações no
modelo de Cordani et al. (1979), com base em um vasto
acervo de idades Rb-Sr e K-Ar, propondo apenas a caracterização da Província Amazônia Central como uma
província propriamente dita, e a reinterpretação das demais como faixas móveis. No mesmo trabalho, os autores, com base em idades U-Pb em zircões da região de
Carajás, obtidas por Gibbs et al. (1986), propuseram o
desmembramento desse conjunto de rochas da Província
Maroni-Itacaiúnas e o agregaram à Província Amazônia
Central. Além dessas modificações, Teixeira et al. (1989)
propuseram a definição da Faixa Móvel Sunsás (1,2 Ga a
0,9 Ga) no extremo oeste do Cráton Amazônico.
Tassinari & Macambira (1999) retomam o conceito
de províncias na subdivisão do Cráton Amazônico, propondo um novo modelo que contava com dados geocronológicos Sm-Nd. Esses autores propuseram a definição
da Província Ventuari-Tapajós (1,9 Ga a 1,8 Ga) definindo-a como um arco magmático situado entre as províncias
Rio Negro-Juruena e Amazônia Central (fig. 2.1). Santos
et al. (1999), Santos et al. (2000) e Santos (2004) reinterpretam a configuração das províncias geocronológicas
do Cráton Amazônico com base em dados U-Pb e Sm-Nd, desmembrando a Província Carajás (3,02 a 2,55 Ga)
da Província Amazônia Central; a definição da Província
Tapajós-Parima a partir do desmembramento dos terrenos da região de Ventuari (Venezuela), mais jovens, da
anteriormente denominada Província Ventuari-Tapajós; a
definição das províncias Rio Negro e Rondônia-Juruena,
anteriormente definidas como uma única província, a Rio
Negro-Juruena. Por fim, os autores estendem os limites
da Província Sunsás mais a leste, avançando sobre o território brasileiro (fig. 2.1).
Outros autores (Hasui et al., 1984 e Costa & Ha-
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sui, 1997) propuseram modelos alternativos com base
em dados geofísicos e estruturais, no qual definem doze
blocos ou paleoplacas de idades arqueanas a paleoproterozóicas, separados por cinturões, nos quais o processo
tectônico predominante seria colisão continental, com
posteriores reativações dessas faixas móveis.
São três as províncias geocronológicas que compreendem o sudoeste do Cráton Amazônico (Teixeira et
al., 1989 e Tassinari & Macambira, 1999), no que diz respeito ao arcabouço geotectônico: Província Rio Negro-Juruena (1800-1000 Ma), Província Rondoniana-San
Ignácio (1450-1250 Ma) e Província Sunsás (1300-1000
Ma). Essas questões podem ser mais bem observadas em
Scandolara (2006), onde há um detalhamento dos aspectos geológicos do sudoeste do Cráton Amazônico.
A área do Projeto Rio Machadinho (Folha Rio Machadinho) abrange uma pequena porção do sudoeste
do Cráton Amazônico, englobando os terrenos Jamari e
parte do Rooselvet (Scandolara, 1999) ou parte do Domínio Jamari e do Domínio Roosevelt-Juruena. Esta área
encontra-se inserida no contexto regional da Província
Geocronológica Rio Negro-Juruena (1,80-1,55 Ga) e na
Província Rondoniana-San Ignácio (1,45-1,3 Ga) de Tassinari & Macambira (1999) ou na Província Geotectônica
Rondônia-Juruena (1,82-1,54 Ga) e, subordinadamente,
na Província Sunsás (1,20-0,99 Ga), conforme Santos et
al. (2000) e Santos (2004), sendo as mesmas formadas
por processos acrescionários e colisionais.
As associações de rochas relacionadas aos processos acrescionários mais antigos registrados na Província
Rondônia-Juruena, com idades entre 1,85 e 1,6 Ga, constituem associações de gnaisses tonalíticos e enderbíticos
de alto grau metamórfico com afinidade química calci-alcalina (Payolla et al., 2002). Dados químicos sugerem
que essas rochas tenham sua gênese associada a um arco
magmático continental com acresção de material juvenil
(ЄNd entre -1,5 e +0,1). As rochas paraderivadas, representadas principalmente por gnaisses aluminosos, associadas aos ortognaisses citados acima, são interpretadas
como tendo sido geradas pelo metamorfismo de alto
grau de sedimentos imaturos depositados em bacias intermontanas, com idades de área fonte (idade máxima de
sedimentação) determinadas em 1673+-2 Ma (Payolla
et al., 2002) e 1675+-12 Ma (Santos, 2004). Intrusões
graníticas anorogênicas do tipo AMCG (1,6 a 1,53 Ga,
Bettencourt et al., 1999), de natureza sub-alcalina, constituem granitos rapakivi, charnockitos, com monzonitos,
mangeritos e gabros associados, relacionadas à Suíte Intrusiva Serra da Providência, são atribuídas a fases tardi- a pós-orogênicas, geradas em ambiente magmático
relacionado a processos de extensão crustal. Apresentam
feições de magmatismo bimodal geradas por processos
de magma mixing e mingling, valores de ЄNd entre -0,6 e
+2,0 e idades modelo (TDM) entre 1,86 e 1,76 Ga indicando fonte de fusão mista, com processos de fusão de
um manto empobrecido e de crosta continental mais antiga para essa suíte pós-orogênica (Santos et al., 2003).
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; Scandolara, 2006), com conotação litoestratigráfica. Outros
trabalhos relacionaram à evolução tectônica aos eventos
Rondoniano-San-Ignácio e Sunsás, resultantes da colisão entre o Cráton Amazônico e a borda leste e sudeste
da Laurentia, durante esta última orogênese (Sadowski
& Bittencourt, 1996; Thover et al., 2002; Thover et al.,
2004).
Bettencourt et al. (2001), constataram pela primeira a existência de um suposto evento tectono-magmático
no período compreendido entre 1650-1630 Ma, baseando-se em dados geocronológicos, os quais sugerem um
magmatismo de arco na porção centro-oriental 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) e posteriormente de Orogênese Quatro Cachoeiras.
As rochas do embasamento do setor ocidental da
Província Rondônia-Juruena (tonalitos, quartzo-dioritos,
granodioritos e paraderivadas) foram intrusionadas pelas
rochas 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 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 e 2010) caracterizaram por meio
de estudos geológicos e geocronológicos um evento
tectono-magmático de abrangência regional balizado no
intervalo de 1350 a 1320 Ma. Rizzotto & Dehler (2007)
denominaram os produtos desse 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. Rizzotto (1999)
definiu o Grupo Nova Brasilândia como sendo representado por uma unidade 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 apre-14-
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sentando 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 à ambiente de margem passiva sucedendo rift.
Ciclos de contração, extensão e magmatismo intraplaca são reconhecidos durante a evolução geológica do Terreno Nova Brasilândia (Rizzotto, 1999). O primeiro ciclo é marcado por extensão continental iniciada
com geração de rift, plutonismo intraplaca, seguida de
sedimentação turbidítica em fase sinéclese, encerrando
com 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 durante fase
de estabilização (Formação Palmeiral), acompanhada de
magmatismo bimodal intraplaca (Rizzotto, 2001), de importante interesse metalogenético. Nessa fase também
ocorreram movimentos laterais de blocos crustais que geraram largas zonas transcorrentes (Zona de Cisalhamento
Transcorrente Rio Branco).
Ao sul da Folha Rio Machadinho, ocorrem zonas
de cisalhamento que possuem direção geral WNW-ESE,
com inflexões para NNE, mergulhos em alto ângulo, 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. Tohver et al. (2005) define essa
entidade tectono-estrutural como sendo a Zona de Cisalhamento Ji-Paraná.
Do ponto de vista metalogenético, destaca-se a
Província Estanífera de Rondônia que foi descoberta em
1952, sendo que desde esta época o estanho, sob a forma de cassiterita, é o principal bem mineral explotado
por empresas de mineração, garimpeiros e cooperativas
de garimpeiros, muito embora outros produtos ganharam importância em função de novas oportunidades de
mercado e passaram a ser explorados, tais como, nióbio,
tântalo, tungstênio e topázio. Os Depósitos primários de
cassiterita, wolframita e columbita-tantalita em Rondônia estão associados, principalmente, aos granitos pós-orogênicos a anorogênicos da Suíte Intrusiva Santa Clara
(1,08 Ga) e a Suíte Intrusiva Rondônia (Younger Granites of Rondônia) (~0,98 Ga). A principal origem destes
depósitos está relacionada a processos hidrotermais que
resultaram em albitização, greisenização, sericitização,
epidotização, potassificação, cloritização e argilização
(Bettencourt, 1992). As mineralizações primárias estão
associadas a sistemas vulcano-plutono e, em geral, ocorrem nas porções apicais das cúpulas das intrusões graníticas e nas encaixantes, como endogreisens e exograisens e
em veios e venulações/stockworks de quartzo, associados
ou não com zinwaldita, topázio, wolframita e columbita-tantalita. Estudos recentes sugerem que alguns dos depósitos da Província Estanífera de Rondônia são do tipo
polimetálicos com Sn, W, Nb, Ta, Zn, Cu e Pb, associados
(Leite Jr., 2002).

Figura 2.1 – Províncias geocronológicas do Cráton Amazônico, segundo Tassinari & Macambira (1999)
em (A) e Santos et al. (2003) em (B).

-15-

Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C)

-16-

Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C)

3 - ESTRATIGRAFIA

3.1 – Aspectos Gerais
As unidades litoestratigráficas que ocorrem na
Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C) e adjacências começaram a ser identificadas e individualizadas durante os
projetos de mapeamentos geológicos executados pela
CPRM nas décadas de 70 e 80, com destaque ao Projeto
Província Estanífera de Rondônia (Isotta et al., 1978).
Posteriormente, estudos de cunho regional visando à
sintetização do conhecimento geológico e dos recursos
minerais foram realizados, na década de 70, através do
Projeto RADAM (Leal et al., 1978) e na década de 90,
pela CPRM, através da primeira versão do Mapa Geológico do Estado de Rondônia (Scandolara et al., 1999).
Entretanto, os avanços no conhecimento geológico e
metalogenético do Estado de Rondônia ocorreram mediante estudos voltados para os granitos estaníferos de
São Lourenço, Oriente Novo, Santa Bárbara, Bom Futuro, Massangana, Potosi, Jacundá, Rio Branco e Igarapé
Manteiga, com destaque aos trabalhos de Klosterman
(1966, 1967 e 1968), Romanini (1982), Frank (1990),
Bettencourt (1992), Leite Jr. (2002), Sparremberg (2003)
e Souza (2003).
Recentemente, no período de 2000 a 2007, a
CPRM revisou os dados de seus produtos finalizados e
armazenados nas suas bases de dados, utilizando-se de
novas técnicas e ferramentas de geoprocessamento e
de banco de dados espaciais, sintetizando as informações geológicas existentes em Sistemas de Informações
Geográficas (SIG) e em banco de dados. Durante este
período, foram lançadas a Carta Geológica do Brasil ao
Milionésimo, Folha SC-20 – Porto Velho (Rizzotto et al.,
2004) e o Mapa Geológico e de Recursos Minerais do
Estado de Rondônia em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas – SIG (Quadros & Rizzotto, 2007) e
o GEOBANK da CPRM. Foram realizados, também neste
período, estudos geocronológicos e petrológicos com
enfoque às mineralizações de estanho (Bettencourt et
al., 1995) e estudos geocronlógicos com enfoque na
evolução geotectônica da região (Bettencourt et al.,
1999; Leite Jr. et al., 2001; Tohver et al., 2001; Payolla
et al., 2001; Payolla et al., 2002; Tohver et al., 2002;
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Payolla et al., 2003a; Payolla et al., 2003b; Tohver et al.,
2005; Scandolara, 2006; Santos et al., 2008). Destaca-se que neste período, o conhecimento geológico da região evoluiu ao nível de dados laboratoriais (petrologia
e geocronologia) e metalogenéticos de detalhe nos maciços graníticos mineralizados à cassiterita, wolframita e
columbita-tantalita, ocorrendo poucos avanços no campo da cartografia geológica regional básica.
Portanto, visando preencher a lacuna da cartografia geológica deficiente da região NE de Rondônia,
a CPRM, através do Projeto Rio Machadinho, realizou
o mapeamento da Folha Rio Machadinho, utilizando-se
das técnicas usuais empregadas nos trabalhos de campo
e de laboratório, aliadas ao manuseio dos dados georreferenciados através das ferramentas de geoprocessamento e, consequentemente, estruturação dos dados
em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas
– SIG, permitindo desta forma a geração de produtos
cartográficos com maior precisão. Somaram-se a este
mapeamento estudos geoquímicos prospectivos, litogeoquímicos, petrográficos e geocronológicos.
A Folha Rio Machadinho compreende um segmento reduzido do sudoeste do Cráton Amazônico,
muito embora, apresente uma geologia diversificada,
onde a maioria das unidades litoestratigráficas já havia
sido definida, parcialmente, durante a execução de projetos de mapeamento geológico anteriores. No entanto,
a cartografia geológica apresentava limitações em função das dificuldades de acesso aos afloramentos existentes na época de suas execuções.
O mapa geológico elaborado durante o Projeto
Rio Machadinho (fig. 3.1 e mapa geológico na escala
1:250.000 em anexo), apresenta modificações significativas na distribuição espacial das unidades litoestratigráficas e no arcabouço tectono-estrutural da região
em estudo, mostrando um contexto geológico até
então desconhecido. Este mapa apresenta uma cartografia geológica mais precisa permitindo, desta forma,
avançar no entendimento dos processos evolutivos da
porção do sudoeste do Cráton Amazônico, assim como,
na individualização dos produtos gerados e/ou retrabalhados durante os eventos orogenéticos que afetaram
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este setor sudoeste do Cráton Amazônico. Nesse novo
contexto, foram cartografadas dezesseis unidades litoestratigráficas materializando, desta forma, trinta e
cinco unidades litológicas, divididas hierarquicamente
em Complexos, Suítes, Grupos, Formações, Unidades e
Fácies. Algumas unidades litoestratigráficas foram redefinidas e/ou subdivididas em unidades e/ou fácies, além
da criação de duas suítes intrusivas e de um grupo. A
criação das novas unidades foi baseada em dados de
campo e de laboratório, levando-se em consideração o
Código de Nomenclatura Estratigráfica. Portanto, em
função dos novos dados foi possível à delimitação das
áreas de ocorrência do Complexo Jamari e ainda subdividi-lo em unidades litológicas, delimitação e subdivisão
das áreas de ocorrência do Complexo Quatro Cachoeiras, bem como, cartografar com mais precisão os corpos
e os maciços graníticos relacionados às suítes intrusivas
Serra da Providência, Santa Clara e Rondônia, e ainda
promover a individualização das fácies dos maciços da

Suíte Intrusiva Serra da Providência. Foi possível, também, mapear grandes áreas de coberturas sedimentares
e dos produtos de intemperismo.
A estratigrafia da Folha Rio Machadinho foi elaborada com base em diversos critérios, tais como: relações de campo, correlações litológicas e estruturais com
as unidades semelhantes que ocorrem nas áreas adjacentes à folha (em Rondônia e no Mato Grosso), dados
geocronológicos (U-Pb, Pb-Pb e Sm-Nd), petrográficos
e geoquímicos, obtidos durante a execução do Projeto Rio Machadinho e, também, mediante a utilização
dos dados geocronológicos disponíveis na literatura (fig.
3.2). A evolução geológica da área alvo deste projeto
ocorreu durante o Paleoproterozóico, Mesoproterozóico e Neoproterozóico, mais precisamente no intervalo
de 1,78-0,98 Ga, com algumas ocorrências de kimberlitos e rochas afins restritos no Mesozóico e com importantes produtos de intemperismo e de sedimentação
gerados durante o Cenozóico.

Figura 3.1 - Mapa geológico simplificado da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C).
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Figura 3.2 - Quadro litoestratigráfico simplificado da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C). Limite
diagonal entre unidades ou fácies não indica empilhamento litoestratigráfico.
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3.2 – Complexo Juruena
O Complexo Juruena é a unidade litoestratigráfica
mais antiga encontrada na Folha Rio Machadinho, porém,
a menos estudada em função das dificuldades de acesso
às suas áreas de exposição e, também, devido ao fato de
que a mesma está inserida no contexto da Reserva Biológica do Jaru (REBIO Jaru), área de proteção ambiental máxima. Este complexo ocorre nas porções sudeste e leste da
área mapeada, mais especificamente nas regiões situadas
na margem direita do rio Machado e abrangida pela bacia hidrográfica do rio Tarumã, no limite entre Rondônia e
Mato Grosso. O estudo desta unidade ficou bastante prejudicado em função de que o acesso à região da bacia do
rio Tarumã não foi autorizado pelo IBAMA o que impossibilitou a obtenção de novos dados geológicos.
Neste cenário, os trabalhos de campo foram realizados ao longo do rio Machado e a individualização desta
unidade litoestratigráfica ficou baseada, sobretudo, em
dados aerogeofísicos do Projeto Rio Machado e mediante
a correlação com a geologia de Mato Grosso, conforme
definida na área da Folha Rio Guariba por Ribeiro & Duarte (2010), os quais evidenciaram no noroeste de Mato
Grosso uma estruturação aproximadamente E-W, com inflexões para NW-SE e NE-SW, que prossegue para oeste,
adentrando na Folha Rio Machadinho, até as imediações
do rio Machado. Ribeiro & Duarte (2010) descreveram o
Complexo Juruena como sendo composto pelas unidades
denominadas de Suíte Plutônica Vitória, Granito São Pedro, Granito São Romão, Granito Apiacás e Suíte Máfica
Vespor, com idades de cristalização (U-Pb e Pb-Pb) entre
1780 Ma e 1775 Ma e idades Sm-Nd modelo em torno
de 2,05 Ga.
Portanto, a decisão de assumir a existência de parte
do Complexo Juruena na porção sudeste e leste da Folha
Rio Machadinho foi baseada na análise dos dados geológicos e geocronológicos do noroeste de Mato Grosso,
análise de imagens LANDSAT e SAR-SIPAM, dados aerogeofísicos do Projeto Rio Machado e com os dados geológicos de campo coletados ao longo do Rio Machado. A
partir da combinação destes dados foi possível, ainda que
preliminarmente, correlacionar às rochas ortoderivadas
mapeadas na porção leste e sudeste da Folha Rio Machadinho, com as unidades Suíte Plutônica Vitória e Granito
São Romão. Foi possível, ainda, estabelecer um importante
limite estrutural/tectônico (front de deformação/metamorfismo) entre o Domínio Jamari e o Domínio Roosevelt-Juruena na porção leste e sudoeste da Folha Rio Machadinho
(ver Capítulo 4) e, consequentemente, estabelecer o limite
oeste atual de ocorrência de rochas associadas ao Complexo Juruena e que apresentam continuidade física com
o segmento crustal deste complexo que se estende desde
a região norte/noroeste de Mato Grosso até o nordeste de
Rondônia.

3.2.1 – Suíte Plutônica Vitória (PPgsr)
A Suíte Plutônica Vitória na região limítrofe Rondônia/Mato Grosso compreende rochas quartzo-feldspáticas

ricas em hornblenda e às vezes ortopiroxênio, foliadas a
gnaissificadas, migmatizadas, com composição tonalítica,
granodiorítica, quartzo-diorítica, enderbítica e subordinadamente anfibolítica, metamorfisada em condições de fácies anfibolito superior a granulito, alcançando condições
de anatexia (fig. 3.3 A). O arcabouço estrutural da Suíte
Plutônica Vitória foi estabelecido com base nos dados de
campo obtidos em perfis ao longo do Rio Machado e com
base na interpretação de dados aerogeofísicos, definindo-se uma estruturação regional dúctil marcada em afloramento por um bandamento gnáissico e por uma foliação
milonítica com trend E-W com inflexões para NE-SW, com
mergulhos variando de subverticais a 40º para NW e N. Na
área da Folha Rio Guariba, Ribeiro & Duarte (2010) caracterizam esta unidade como um conjunto plutônico granodiorítico, tonalítico, enderbítico e diorítico, com quimismo
cálcio-alcalino de médio a alto potássio, dominantemente
metaluminoso, com idades de cristalização (U-Pb LA-ICP-MS em zircão) entre 1787 Ma e 1783 Ma, associado à
evolução do Arco Magmático Juruena (1810 Ma – 1730
Ma).

3.2.2 – Granito São Romão (PP4gsr)
Associa-se também ao Complexo Juruena, ainda
que com ressalvas, o conjunto de rochas ortoderivadas
gnaissificadas e granulitizadas que ocorrem na região
leste e centro-leste da área estudada, expostas em afloramentos na forma de lajes, pequenos morros ou como
xenólitos e megaxenólitos dentro dos granitos da Suíte Intrusiva Serra da Providência, principalmente no contexto
do maciço Machadinho. Tais rochas correspondem a granitos-gnáissicos, gnaisses quartzo-feldspático (composição
monzo/sienogranítica) e granulitos félsicos (fig. 3.3 B e C).
Os granitos-gnáissicos, gnaisses quartzo-feldspáticos e os
granulitos félsicos são em geral leucocráticos e de cor rosa,
rosa/acinzentada a rosa/caramelada e são rochas essencialmente compostas por feldspato alcalino (ortoclásio e
microclíneo), quartzo e menor quantidade de plagioclásio.
Como acessórios, hornblenda, biotita e ortopiroxênio, com
menores proporções de opacos, titanita, apatita, alanita e
zircão. Sericita e/ou epidoto, calcita e clorita ocorrem como
minerais secundários. Macroscopicamente caracterizam-se
por apresentarem granulação fina e fortemente recristalizada, mostrando foliação gnáissica à milonítica, marcada
pela orientação de agregados de minerais máficos e por
porfiroclástos de quartzo (0,5-1,0 cm) na forma de lentes,
podendo evoluir para um micro bandamento milimétrico
a centimétrico descontínuo, localmente dobrado. Muitas vezes, esses porfiroclástos de quartzo monocristalino
e policristalino, perfazem a maior granulação da rocha.
É comum a presença de mobilizados de quartzo de cor
azulada e mobilizados graníticos de granulação média a
grossa, oblíquos à foliação da rocha. Ao microscópio, observa-se textura granoblástica inequigranular interlobulada
orientada a poligonal equigranular, além da textura lepido/
nematoblástica. Comumente mostram textura milonítica,
com forte cominuição de grãos, formando feições do tipo
Manto-Núcleo em cristais de feldspatos.
-20-

Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C)

Figura 3.3 – Aspecto geral das rochas do Complexo
Juruena. Em A, gnaisse tonalítico migmatizado. Em
B, gnaisse de composição monzogranítica. Em C, xenólitos de gnaisse quartzo-feldspático fino e de composição monzogranítica, englobados por monzogranito da Suíte Intrusiva Serra da Providência.

3.3 - Complexo Jamari (PP4ja)
O Complexo Jamari foi proposto inicialmente por
Isotta et al. (1978), em substituição ao termo Complexo
Xingu utilizado por Leal et al. (1978), para a associação
heterogênea de rochas polideformadas e metamorfisadas
em grau médio a alto, constituída por gnaisses, migmatitos, granitos, anfibolitos e granulitos, que ocorrem na
porção centro-oriental de Rondônia, na região das cidades de Ariquemes e Ji-Paraná, e no extremo oeste do
Estado da Rondônia, próximo da divisa com o Acre. Na
concepção original de Isotta et al. (1978), o Complexo
Jamari tem como região tipo os afloramentos ao longo
do curso médio do rio Jamari e áreas vizinhas. Posteriormente, Scandolara et al. (1999) restringiram ao complexo
somente as rochas ortoderivadas, inserindo os paragnaisses, xistos e migmatitos pelíticos no Complexo Gnáissico-Migmatítico Jaru. Posteriormente, Rizzotto et al. (2004)
e Quadros & Rizzotto (2007) mantiveram o Complexo
Jamari como constituído predominantemente por ortognaisses tonalíticos e quartzo-dioríticos, com intercalações
subordinadas de lentes de enderbitos, gnaisses calcissilicáticos e raros anfibolitos, sendo representados, predominantemente por rochas metaplutônicas (vestígios de
raiz de arco magmático?). As rochas paraderivadas, em
suas áreas expressivas de ocorrência, passaram, então,
a constituir outra unidade litoestratigráfica denominada
de Suíte Metamórfica Quatro Cachoeiras, muito embora
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alguns litotipos de paraderivação, que carecem de dados
geológicos conclusivos, continuaram ainda fazendo parte
do Complexo Jamari. Scandolara (2004) descreve o Complexo Jamari como sendo constituído por um conjunto
metaígneo polideformado e por uma sequência de cobertura representada por uma unidade metassedimentar
deformada e metamorfisada nas mesmas condições do
conjunto ígneo.
As rochas ígneas do Complexo Jamari correspondem a um dos episódios magmáticos mais antigos registrados em Rondônia, cujas idades de cristalização se
encontram no intervalo entre 1,73-1,75 Ga (Estateriano).
A deformação e o metamorfismo são vinculados à Orogenia Quatro Cachoeiras de idade entre 1,67-1,63 Ga
(Santos et al., 2008) e Orogenia Candeias (Santos et al.,
2003 e 2008), de idade entre 1,35 a 1,33 Ga.
Na Folha Rio Machadinho, as rochas que constituem o Complexo Jamari estão expostas em afloramentos
localizados, principalmente, nas regiões sudoeste e noroeste da Folha, ocorrendo normalmente em afloramentos
do tipo laje, campo de blocos e matacões, leito e corte de
estradas e leito de drenagens e, por vezes, sustentando
morros alongados sem cobertura vegetal. Este complexo corresponde à parte do embasamento mais antigo da
região central de Rondônia, sendo composto por uma
associação de rochas ortoderivadas de composição tonalítica, enderbítica, quartzo-diorítica e subordinadamente
máfica, sieno/monzogranítica e granodiorítica. Mediante
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a execução do Projeto Rio Machadinho foi possível evoluir
na cartografia geológica, individualizando e agrupando
os litótipos do Complexo Jamari em unidades denominadas de Ortognaisse Ariquemes, Metatonalito Cujubim,
Gnaisses Sienograníticos Cujubim, Jamari (Granulitos Máficos) e Jamari (Anfibolitos) (fig. 3.4). Em algumas regiões
da área mapeada, o Complexo Jamari (PP4ja) foi descrito
na sua forma mais ampla, ou seja, sem a individualização

de suas unidades litoestratigráficas, em função, principalmente, das dificuldades de acesso aos afloramentos
durante as atividades de campo. A unidade Gnaisses Sionograníticos Cujubim foi inserida no Complexo Jamari,
entretanto, estudos adicionais se fazem necessários para
que se possa definir a origem e o melhor posicionamento
estratigráfico desta unidade e se esta tem relação genética ou não com o magmatismo Serra da Providência.

Figura 3.4 – Mapa com a localização das unidades do Complexo Jamari na Folha Rio Machadinho
(SC.20-X-C).

3.3.1 – Ortognaisse Ariquemes (PP4jaar)
Esta unidade encontra-se representada por ortognaisses tonalíticos, enderbíticos e quartzo-dioríticos,
com pequenas lentes de anfibolito associado. De modo
geral, são rochas polideformadas e metamorfisadas em
alto grau metamórfico, ocorrendo em afloramentos na
porção sudoeste da área mapeada, próximo à cidade
de Ariquemes e na região nororeste da área, mais precisamente a sudoeste e noroeste da cidade de Cujubim.
Os ortognaisses apresentam, em geral, cor cinza/escuro
a cinza/caramelado, granulação fina a média, exibindo
bandamento gnáissico milimétrico a centimétrico, que
muitas vezes é pertubado por mobilizados graníticos e
quartzo-feldspático (fig. 3.5 A). Localmente, esses veios/
mobilizados quartzo-feldspáticos definem um bandamento a rocha. Exibem, também, lentes e diques de an-

fibolito estriccionados e bouldinados. São compostos mineralogicamente por quartzo, plagioclásio, hornblenda,
biotita e ± ortoclásio, como minerais essenciais, tendo
como acessórios, opacos (ilmenita e magnetita), zircão,
apatita, alanita, titanita I e granada (fig. 3.6). O ortopiroxênio (hiperstênio) pode ocorrer como varietal e titanita II
como mineral oriundo da alteração de opacos.
Os ortognaisses da região de Ariquemes caracterizam-se por apresentarem um bandamento gnáissico
muito bem desenvolvido, bastante contínuo, retilíneo a
ondulado, localmente dobrado, que é materializado por
intercalações de níveis máficos, dominados pela hornblenda e biotita, com níveis quartzo-feldspáticos (fig. 3.5
B, C, D e E). Ocorrem também mobilizados (fundidos)
quartzo-feldspáticos e graníticos, de granulação média
a grossa, subconcordantes e discordantes a estruturação
da rocha, podendo ter megacristais (10 cm) de feldspa-22-
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to (porfiroblástos). Muitas vezes esses mobilizados estão
dobrados ou estriccionados. De maneira localizada, o
bandamento gnáissico dá lugar a uma foliação gnáissica.
Observam-se núcleos (centimétricos a métricos) parcialmente isentos da deformação mais jovem, que preservam
as deformações mais antigas (Fase Dn), onde é possível
notar o bandamento composicional pretérito da rocha,
ressaltado por mobilizados quartzo-feldspáticos e graníticos dobrados (fig. 3.5 A), envoltos por faixas que imprimem uma nova estruturação (foliação e bandamento) a
rocha, com trend predominante NE-SW, com mergulhos
que variam de suberticais até 70º para SE e NW (Fase
Dn+1). Observa-se ainda nesses núcleos preservados, zonas de cisalhamento transcorrentes sinistrais, ao longo
das quais as tramas miloníticas transpõem a estruturação
gnáissica pretérita (Fase Dn) (fig. 3.5 B, C, D e E). Estas

fases de deformação encontram-se descritas no Capítulo
4 deste relatório.
Microscopicamente, há o predomínio de uma forte textura granoblástica inequigranular poligonal a interlobulada e textura nematolepidoblástica. Assim como,
feições tectono-metamórficas, como antipertitas em cristais de plagioclásio e o arranjo dos subgrãos (em cristais
de quartzo) configurando uma feição do tipo “tabuleiro
de xadrez” (Chessboard), que pode ser usado como um
geotermômetro, para rochas que foram submetidas a
temperaturas acima de 650ºC (Kruhl, 1996). Em acréscimo, a paragênese em equilíbrio entre ortopiroxênio e
hornblenda, a migmatização marcada pela presença de
mobilizados graníticos, sugere que essas rochas foram
submetidas a metamorfismo de alto grau, condizentes
com o fácies anfibolito superior a granulito.

Figura 3.5 - Aspectos gerais do Ortognaisse
Ariquemes. Em A, observa-se gnaisse tonalítico.
Em B, gnaisse tonalítico com bandamento transposto parcialmente por zonas de cisalhamento.
Em C e D, gnaisses tonalíticos mostrando bandamento gnáissico quase que totalmente transpostos por zonas de cisalhamento. Em E, observa-se
gnaisse tonalítico com foliação milonítica e novo
bandamento, sendo que neste caso as estruturas pretéritas foram totalmente transpostas pela
nova estruturação. Afloramentos MQ-14, LP-569
e MQ-12.
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Figura 3.6 - Em A, fotomicrografia de cristais de plagioclásio (Plag) exibindo antipertitas. Em B, fotomicrografia mostrando cristais de Opacos (Op), bordejados por titanita II e Hornblenda (Hbl) compondo a paragênese da rocha. Abreviações dos minerais
conforme Kretz (1983).

Dados isotópicos obtidos em amostras de ortognaisses tonalíticos, quartzo-dioríticos e enderbíticos, da
região de Ariquemes, forneceram idades de cristalização
U-Pb de 1750 ± 24 Ma, 1761 ± 3 Ma (MSWD=0.43)
(Payolla et al., 2002) e 1730 ± 22 Ma (Santos et al.,
2002). Santos (2004) obteve em uma amostra de tonalito a idade de cristalização U-Pb de 1763 ± 19 Ma e a
idade de metamorfismo de 1670 ± 6 Ma, em zircões
recristalizados, reafirmando a existência de evento metamórfico nessa época e que afetou rochas do Complexo
Jamari (Orogênese/Evento Quatro Cachoeiras). Idades-modelo Sm-Nd entre 2,06 a 2,20 Ga, com ЄNd(t) = -1,51
a +0,18 indicam origem mantélica e pouca contribuição
crustal a partir de rochas do Ciclo Transamazônico. Um
segundo evento de metamorfismo superimposto as ro-

chas do Complexo Jamari é marcado por sobrecrescimentos de cristais de zircão, os quais forneceram idades de
recristalização em torno de 1,33 Ga (Santos et al., 2003).
Essa idade pode também estar associada aos processos
de migmatização dos litotipos do Complexo Jamari.
Dados geoquímicos obtidos por Payolla et al.
(2002) nos gnaisses tonalíticos indicam que os mesmos
são metaluminosos a fracamente peraluminosos, cálcio-alcalinos de médio a alto potássio, semelhantes aos granitos de arco vulcânico.
No âmbito da Folha Rio Machadinho foram analisadas quimicamente apenas três amostras de rochas tonalíticas da Unidade Ortognaisse Ariquemes (Tabela 3.1).
São rochas cálcio-alcalinas de alto K e metaluminosas,
conforme ilustrados na figura 3.7 (A) e (B) e na figura 3.8.

Figura 3.7 – Em A, diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971) para o Ortognaisse Ariquemes. Em B, Ìndice de Shand para o
Ortognaisse Ariquemes.
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Figura 3.8 – Diagrama SiO2 versus K2O de Peccerillo & Taylor (1976) para
o Ortognaisse Ariquemes.

No diagrama rocha/condrito observa-se o enriquecimento em terras raras leves, em relação aos terras raras pesados, com discreta anomalia negativa de Eu
(fig. 3.9 A). No diagrama multi-elementar, MORB normalizado (fig. 3.9 B), as amostras apresentam enrique-

cimento em elementos do tipo LIL, em comparação com
os elementos HFS, e uma anomalia negativa de Nb acentuada. Nos diagramas discriminatórios de Pearce et al.
(1984), as três amostras plotam no campo de granitos
pós-colisionais (fig. 3.10).

Figura 3.9 - (A) Diagrama rocha/condrito e (B) diagrama multi-elementar MORB normalizado de amostras do ortognaisse
Ariquemes.
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Figura 3.10 - Ortognaisse Ariquemes nos diagramas discriminatórios de Pearce et al. (1984).

Considerando que essas três amostras (LP-30,
LP-32-A e CC-01-A) são, de fato, representativas da
Unidade Ortognaisses Ariquemes, então se pode afirmar que esta unidade corresponde a granitóides cál-

cio-alcalinos de alto k, de natureza pós-colisonal, submetidos posteriormente a metamorfismo de alto grau.
Os dados químicos desta unidade podem ser visualizados na Tabela 3.1.
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Tabela 3.1 - Dados químicos de rocha total para as amostras do Ortognaisse Ariquemes.
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3.3.2 – Metatonalito Cujubim (PP4jatc)
A Unidade Metatonalito Cujubim, individualizada neste projeto, é representada por metatonalito,
metagranodiorito e quartzo-metadiorito, de cor cinza
a cinza/escura, porfirítica de granulação média, que
ocorrem em afloramentos localizados a NNW da cidade de Cujubim (fig. 3.11) e na região da Mina Jacundá, dentro da Floresta Nacional do Jamari. Estas
rochas apresentam veios e mobilizados graníticos e de
quartzo, dobrados, outros subparalelos a foliação milonítica da rocha (Dn+1). As rochas dessa unidade são
constituídas essencialmente por plagioclásio, quartzo,
hornblenda, biotita, pouco ortoclásio, tendo como
acessórios, titanita, opacos, apatita, zircão e ± alanita
± granada e traços de piroxênio. Como minerais de
alteração, sericita, muscovita, tremolita e epidoto (fig.
3.12). Os cristais de plagioclásio apresentam geminação do tipo albita e albita-periclina, outros sem maclas,
sendo que em geral apresentam-se intensamente sericitizados.
Ao microscópio, observa-se uma textura granoblástica inequigranular, poligonal a interlobulada, sobretudo nos agregados quartzo-feldspáticos e foliação
milonítica. Lentes estiradas de quartzo policristalino,
de textura granoblástica poligonal. Além das texturas
nemato/lepidoblástica e porfiroclástica, mostrando
plagioclásio envolto por agregados máficos (biotita
+ hornblenda) formando níveis anastomosados, com
formação de sombra de pressão em porfiroclástos de
plagioclásio e hornblenda com biotita e quartzo, neoformados.
Uma característica dessas rochas é a forte defor-

mação que as atingiu, gerando uma intensa recristalização dinâmica, imprimindo à rocha um aspecto protomilonítico, ressaltado pela orientação de agregados
máficos, formando níveis anastomosados e porfiroclástos de feldspatos orientados.
As rochas da unidade Metatonalito Cujubim
não possuem paragênese característica de fácies metamórfica, no entanto, algumas feições, como a forte
recristalização dos feldspatos, aparente resquício de
piroxênio envolto por hornblenda, sugerem que essas
rochas alcançaram, pelo menos, o fácies anfibolito. Há
evidências também de retrometamorfismo, observado
pela presença de minerais de alteração característicos
(sericita, muscovita, tremolita e epidoto).
Da região a NNW de Cujubim, foi selecionada
uma amostra de metatonalito (amostra LP-442) para
datação geocronológica pelo método U-Pb (LA-ICP-MS) na Universidade de Brasília (UNB). Os dados isotópicos U-Pb obtidos a partir da análise de 17 grãos
de zircão, os quais apresentaram razões Th/U variando
de 0,21 a 0,39, forneceu a idade de 1758,7±4,1 Ma
(1759±4 Ma), interpretada como a idade de cristalização da rocha (fig. 3.13). Uma amostra de metatonalito
(amostra RE-370) foi selecionada para estudos isotópicos de Sm-Nd. Esta amostra apresentou um padrão
associado à TDM paleoproterozóicas (2,39 Ga), εNd(0)
com valor de -18,77, εNd(T) com -3,27 calculado para
T=1,73 Ga e 147Sm/144Nd com valores de 0,12, sendo
esta assinatura isotópica Sm-Nd no mesmo padrão das
apresentadas pelas rochas do Complexo Jamari, permitindo fazer uma associação preliminar destas rochas
como pertencentes à evolução do Arco Magmático Jamari (ver Capítulos 4 e 7).

Figura 3.11 - Em A e B detalhe dos metatonalitos da
região a NNW da cidade de Cujubim e relacionados
ao Complexo Jamari, Unidade Metatonalito Cujubim. Afloramento RE-366
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Figura 3.12 – Em A, fotomicrografia de hornblenda-biotita metatonalito, mostrando a textura granoblástica, lepidonematoblástica e porfiroclástica da rocha que está relacionada à Unidade Metatonalito Cujubim. Abreviações dos
minerais conforme Kretz (1983).

Figura 3.13 - Diagrama concórdia do Metatonalito Cujubim
(amostra LP-442, Linha LH B-86, noroeste de Cujubim).

Para estudos de litogeoquímica, foram selecionadas para análise duas amostras do Metatonalito
Cujubim (RE-370 e RE-366), as quais apresentaram seguintes resultados e que podem ser visualizados individualmente na Tabela 3.2.
Estas amostras plotaram no campo das rochas
cálcio-alcalinas de alto K, conforme ilustrado na figura
3.14 (A) e na figura 3.15 e no campo metaluminoso
conforme o diagrama da figura 3.14 (B). No diagrama rocha/condrito observa-se o enriquecimento em
ETRL, em relação aos ETRP, com anomalia negativa de
Eu (fig. 3.16 A). No diagrama multi-elementar, MORB
normalizado (fig. 3.16 B), as amostras apresentam en-
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riquecimento em elementos do tipo LIL, em comparação com os elementos HFS, e uma anomalia negativa
de Nb acentuada. Nos diagramas discriminatórios de
Pearce et al. (1984), as duas amostras plotam no campo de granitos pós-colisionais (fig. 3.17), entretanto,
ocupam o campo dos granitos de ambiente intraplaca
(WPG), quando comparadas com os diagramas da Unidade Ortognaisse Ariquemes.
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Figura 3.14 – Em A, diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971) para os Metatonalitos Cujubim. Em B, Ìndice de Shand para os
Metatonalito Cujubim.

Figura 3.15 – Diagrama SiO2 versus K2O de Peccerillo & Taylor (1976) para os Metatonalito Cujubim.
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Figura 3.16 - (A) Diagrama rocha/condrito e (B) diagrama multi-elementar MORB normalizado de amostras dos Metatonalito
Cujubim.

Figura 3.17 - Metatonalito Cujubim nos diagramas discriminatórios de Pearce et al. (1984).
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Tabela 3.2 - Dados químicos das rochas pertencentes ao
Metatonalito Cujubim.
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3.3.3 – Gnaisses Sienograníticos Cujubim
(PP4gjasc)
Esta unidade, individualizada pela primeira vez
neste trabalho, ocorre na região a NNW de Cujubim,
na forma de dois maciços graníticos alongados na direção NE-SW, aparentemente intrusivos na Unidade Ortognaisse Ariquemes, com afloramentos na forma de
lajedos, campo de blocos e matacões, por vezes sustentando pequenos morrotes. É composta por gnaisses
e granito-gnáissicos finamente bandados a foliados, de
cor rosa-caramelado a cinza-acastanhado, finos a médios, equigranulares a porfiroclásticos, leucocráticos
(fig. 3.18). Composicionalmente variam de monzogranitos, sienogranitos a subordinadamente álcali-feldspato granitos. Ao microscópio observa-se uma forte
textura granonematoblástica, granoblástica poligonal
equigranular a granoblástica inequigranular interlobulada, além de porções com textura milonítica com
formação de ribbons de quartzo, textura manto-núcleo
em cristais de feldspatos. São formados por feldspatos alcalino (ortoclásio e microclíneo), quartzo e pouco
plagioclásio, como minerais essenciais. Os acessórios
são hornblenda, biotita, zircão, titanita ± alanita, ±
apatita e opacos. Os minerais de alteração são sericita,
muscovita e clorita. De modo geral, são rochas com
menos de 10 % de minerais máficos. Assemelham-se
texturalmente e composicionalmente aos ortognaisses
do Complexo Juruena.
As rochas que compõem os Gnaisses Sienograníticos Cujubim caracterizam-se por serem bastante deformadas e recristalizadas, mostrando foliação gnáissica, com orientação de agregados máficos,
quartzo-feldspáticos e porfiroclástos, evoluindo para
um bandamento gnáissico bastante contínuo e levemente ondulado (Dn), superimpostos por uma foliação
milonítica com trend variando de N30-70E com mergulhos em torno de 70º para NW (Dn+1). Apresentam
estruturas pretéritas, como dobras e um bandamento
composicional, os quais se encontram transpostos e
rompidos por essa nova estrutura de trend NNE. Mostram muitos mobilizados graníticos e de quartzo, alguns dobrados, como produto de migmatização.
Análises isotópicas Sm-Nd realizadas em duas
amostras (LP-442 e LP-448) de granito-gnáissicos de
composição mozogranítica da região de Cujubim apresentaram dados isotópicos com valores de idades TDM
entre 2,02 e 2,12 Ga, εNd (0) variando de -17,17 a
-17,48, 147Sm/144Nd com valores entre 0,11 e 0,12, εNd
(T) entre -0,46 a 0,60 calculados para o T=1,75 Ga,
indicando fontes com mistura de material mantélico e
crustal, e εNd (T) entre -2,42 a -1,45 calculados para o
T=1,55 Ga, indicando fontes com predomínio de material de retrabalhamento crustal. Estas assinaturas isotópica Sm-Nd são em parte condizente com os padrões
apresentados pelos gnaisses tonalíticos do Complexo
Jamari e em parte similares às encontradas em granitos da Suíte Intrusiva Serra da Providência (Scandolara, 2006). Estudos isotópicos aprofundados precisam
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ser realizados para descartar ou não a possibilidade de
que estas rochas possam fazer parte da Suíte Intrusiva
Serra da Providência ou se estão associadas às fases
mais evoluídas do Arco Magmático Jamari.
Para estudos de litogeoquímica, foram selecionadas para análises três amostras (RE-397, RE-400 e
LP-448) dos Gnaisses Sienograníticos Cujubim, as quais
apresentaram seguintes resultados e que podem ser visualizados individualmente na tabela 3.3. Estas rochas
apresentaram um comportamento geoquímico diferente das rochas das unidades Ortognaisse Ariquemes
e Metatonalito Cujubim. No diagrama TAS plotam no
campo subalcalino (fig. 3.19 A) e apresentam Ìndice de
Shand na transição de metaluminosas a peraluminosas
(fig. 3.19 B). O diagrama rocha/condrito mostra um
padrão uniforme, com enriquecimento em ETRL, pronunciada anomalia negativa de európio e ETRP planas,
com leve empobrecimento na direção dos elementos
mais pesados (fig. 3.20 A). O diagrama multi-elementar, MORB normalizado, apresenta um forte enriquecimento dos elementos LIL em relação aos HSF, com
desenvolvimento de uma anomalia negativa de Nb (fig.
3.20 B). Nos diagramas discriminatórios de Pearce et
al. (1984), as rochas ocupam o campo dos granitos de
ambiente intraplaca (WPG), conforme figura 3.21.

Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C)

Figura 3.18 – Aspectos gerais dos gnaisses e granito-gnáissicos da região de Cujubim. Em A, gnaisses sienogranítico
leucocrático com mobilizados graníticos. Em B, detalhe de uma amostra de gnaisse A. Em C, granito-gnáissico de
composição monzogranítica. Em D, detalhe de granito gnáissico leucocrático com restitos ricos em minerais máficos.
Afloramentos LP-448, RE-400 e RE-397.

Figura 3.19 - (A) Diagramas TAS (Total Álcalis versus Sílica. (B) Índice de Shand para os Gnaisses Sienograníticos Cujubim, conforme diagrama de Maniar & Piccoli (1989).
-34-
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Figura 3.20 - (A) Diagrama rocha/condrito e (B) diagrama multi-elementar MORB normalizado de amostras dos Gnaisses Sienograníticos Cujubim.

Figura 3.21 - Gnaisses Sienograníticos Cujubim nos diagramas discriminatórios de Pearce et al. (1984).
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Tabela 3.3 - Dados químicos das rochas pertencentes aos
Gnaisses Sienograníticos Cujubim.
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3.3.4 – Jamari, granulitos máficos (PP4jag)
Esta unidade foi individualizada na região a norte de Cujubim, durante os trabalhos de mapeamento
geológico do Projeto Rio Machadinho. É constituída
por granulitos máficos, localmente migmatizados, os
quais afloram de maneira restrita e raramente sustentando pequenos morros, sendo cartografado apenas
um corpo na escala do mapeamento. Trata-se de rochas de cor cinza escura, granulação fina a média, de
aspecto maciço ou foliado. Microscopicamente, predomina nos granulitos máficos a textura granoblástica
poligonal equigranular a inequigranular e subordina-

damente, a textura nemato/lepidoblástica. São constituídos por plagioclásio, ortopiroxênio, clinopiroxênio,
± hornblenda, biotita, opacos, epidoto e apatita. Comumente os minerais ferromagnesianos têm formas
xenoblásticas. Os cristais de plagioclásio mostram maclas do tipo albita e albita-periclina. Podem apresentar mais de uma geração de mobilizados quartzo-feldspáticos, mostrando dobras ptigmáticas (fig. 3.22),
indicando condições de alta plasticidade, condizentes
com rochas migmatíticas. Associou-se estas rochas ao
Complexo Jamari apenas com base nas relações espaciais de campo, no grau metamórfico e no estilo da
deformação.

Figura 3.22 – Em A e B, granulito máfico com mobilizados
quartzo-feldspático estriccionados e na forma de dobras
pitgmáticas (Unidade Jamari, granulitos máficos). Afloramento RE-406.

3.3.5 – Jamari, anfibolitos
Os anfibolitos ocorrem como corpos pequenos
e não mapeáveis na escala 1:250.000, aflorando na
forma de pequenos lajedos ou na forma de pequenos
blocos. Mas, no geral, estão associados espacialmente
aos gnaisses tonalíticos do Complexo Jamari (Unidade
Ortognaisse Ariquemes), na forma de lentes métricas
ou de diques estriccionados ou boudinados, subconcordantes e concordantes com a estruturação geral da
rocha (fig. 3.23). Ocorrem, também, como xenólitos
em rochas da Suíte Intrusiva Serra da Providência. Os
anfibolitos apresentam normalmente cor verde/escuro
a preta, granulação fina a média. São constituídos por
plagioclásio, hornblenda, ± clinopiroxênio, ± ortopiroxênio, opacos, biotita e apatita. Observam-se cristais
ígneos de piroxênio transformando-se para hornblenda. Ao microscópio, os cristais possuem um arranjo
granonematoblástico a nemato/lepidoblástico, podendo ter uma foliação milonítica superimposta a um microbandamento descontínuo.
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Figura 3.23 – Gnaisse tonalítico (Gn) com dique de anfibolito (Anf) (Complexo Jamari). Afloramento MQ-19.
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3.4 - Grupo Roosevelt (PP4r)
O primeiro relato da existência de rochas vulcânicas félsicas na região do médio/alto rio Roosevelt
deve-se a Leal et al. (1978), que as correlacionam ao
vulcanismo félsico Iriri do Grupo Uatumã e a denominam de Formação Roosevelt. Rizzotto et al. (1995a),
descreveram uma interdigitação entre vulcânicas e sedimentares na margem esquerda do médio a alto rio
Roosevelt e denominaram de Seqüência Metavulcano-sedimentar Roosevelt. Scandolara et al. (1997) reuniram na Suíte Vulcânica Roosevelt os riolitos, dacitos e
andesitos subordinados e Santos et al. (2000) denominaram essa associação como Grupo Roosevelt.
O Grupo Roosevelt na porção noroeste de Mato
Grosso é representado por rochas metavulcanossedimentares subaquosas que, da base para o topo, compreendem dacitos-riolitos com intercalações de raros
basaltos e tufos, que dão lugar à seqüência intermediária de ignimbritos e conglomerados vulcanoclásticos

subordinados, sotopostos a metargilitos/metassiltitos
interdigitados com metacherts, formações ferríferas
e metatufos. Estas rochas sustentam serras alongadas
E-W marcadas por amplos sinformes e antiformes balizados por cristas verticais.
No contexto da Folha Rio Machadinho, associam-se ao Grupo Roosevelt rochas de baixo grau metamórfico representados por metassiltitos, metarenitos, metapelitos e mica-xistos que ocorrem de modo restrito
e com elevado grau de intemperismo, provavelmente,
como megaxenólitos dentro das rochas graníticas da
Suíte Intrusiva Serra da Providência, mais precisamente
em rochas do maciço Machadinho na região nordeste
da área mapeada (fig. 3.24).
Datação U-Pb (SHRIMP) em zircão de amostra
de metadacito próximo da serra do Expedito em Mato
Grosso, forneceu idade de 1762 ± 6 Ma (Neder et al.,
2000) e de metadacito próximo ao rio Roosevelt, a norte da vila Boa Vista do Pacarana, forneceu idade de
1740 ± 8 Ma (Santos et al., 2000).

Figura 3.24 – Detalhes de amostras de metassedimentos do Grupo Roosevelt que ocorre como megaxenólitos, dentro
de granitos da Suíte Intrusiva Serra da Providência. Em A, metarenito e em B, metapelito com veio de granito intrusivo.
Em A e B rochas intensamente saprolitizadas. Afloramento LP-310.

3.5 - Formação Igarapé Lourdes (PP4il)
A denominação de Formação Igarapé Lourdes
foi utilizada por Quadros & Rizzotto (2007) para descrever a associação de rochas metavulcanossedimentares de idade atribuída ao Paleoproterozóico, apenas
com base em relações estratigráficas com as unidades
espacialmente associadas, e que afloram nas regiões
da Serra da Providência e a leste de Presidente Médici,
em Rondônia, tendo como área-tipo os afloramentos
localizados ao longo do igarapé Lourdes, mais precisamente nas imediações do Posto Indígena da FUNAI.
Esta unidade foi inicialmente correlacionada por Lobato et al. (1966) à Formação Palmeiral e, posteriormente, por Leal et al. (1976) ao Grupo Beneficente,
durante atividades de mapeamento geológico na Serra
da Providência, embora com dúvidas acerca da correlação com este referido grupo. Posteriormente, Soeiro
et al. (1977), durante a execução do Projeto Manganês

na Serra da Providência, também a correlacionaram ao
Grupo Beneficente. Scandolara et al. (1999) mantiveram a denominação de Grupo Beneficente e Rizzotto et
al. (2004) a englobaram no Grupo Roosevelt.
Na área da Folha Rio Machadinho a Formação
Igarapé Lourdes ocorre apenas no extremo sudeste da
área mapeada, mais especificamente no extremo norte
da Serra da Providência. Os litótipos desta formação
foram definidos com base em informações geológicas
oriundas dos projetos Manganês na Serra da Providência (Soeiro et al., 1977) e Centro-Leste de Rondônia
(Kato et al., 1982; Adamy et al.; 1984), haja vista que
não foi descrito nenhum afloramento desta formação
durante a execução deste projeto, em função de que
rochas desta unidade afloram na área da Reserva Biológica do Jaru (REBIO Jaru), onde o acesso à área não
foi autorizado pelo IBAMA. Com base nos dados disponíveis nos relatórios dos projetos da CPRM, destacados acima, e nas informações citadas por Quadros &
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Rizzotto (2007), a Formação Igarapé Lourdes é constituída, na base, por metarenito e metaconglomerado
e, no topo, por metassiltito, metapelito manganesífero
e metassiltito avermelhados, metamorfisados no fácies
xisto verde. Os litotipos metassedimentares ocorrem
em camadas de direção variável entre N-S, NNE-SSW
e NNW-SSE, com mergulhos de 25º para NW ou SW,
até subverticais próximo de falhas tectônicas. As mineralizações associadas à Formação Igarapé Lourdes
compreendem diversas ocorrências de manganês em
metapelitos e em materiais lateríticos (enriquecimento
supergênico), além de ferro em camadas e lentes associadas às formações ferríferas.

3.6 - Complexo Quatro Cachoeiras
Este complexo engloba uma associação de rochas metassedimentares e metamáficas em alto grau
metamórfico, aflorantes na porção central e nordeste
do Estado de Rondônia, principalmente na região de
Jaru e Ouro Preto d’Oeste, ao longo do igarapé Quatro
Cachoeiras, e na região do Vale do Anari e Machadinho d’Oeste. Compreendem biotita-cordierita-granada
gnaisses, gnaisses kinzigíticos, gnaisses calcissilicáticos, sillimanita-granada gnaisses, biotita-quartzo
gnaisses, gnaisses quartzo-feldspáticos finos, anfibolitos e granulitos máficos, com intensidade variável
de migmatização e paragêneses minerais compatíveis
com metamorfismo de alto grau, na transição da fácies
anfibolito superior para o fácies granulito. Inicialmente
estas paraderivadas foram incluídas no Complexo Jamari, sendo que a primeira tentativa de separar estas
supracrustais das ortoderivadas do embasamento foi
realizada por Scandolara et al. (1999), durante a elaboração do Mapa Geológico de Rondônia ao Milionésimo (Versão 1997), incluindo-as no Complexo Gnáissico-Migmatítico Jaru. Rizzotto et al. (2004) definiram
e cartografaram uma alternância de gnaisses orto e paraderivados de extensão e espessura variável, reunindo
os gnaisses paraderivados sob a denominação de Suíte
Metamórfica Quatro Cachoeiras. Posteriormente, esta
nomenclatura foi adotada pela CPRM nos produtos
Carta Metalogenética do Brasil ao Millionésimo, Folha
Porto Velho (SC.20) (Rizzotto et al., 2004) e na versão
do Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado
de Rondônia em ambiente de Sistema de Informações
Geográficas (SIG) (Quadros & Rizzotto, 2007).
Neste atual trabalho, passou-se a adotar a nomenclatura de Complexo Quatro Cachoeiras, em função de que o termo Suíte Metamórfica encontra-se em
desuso e devido ao fato de que esta associação deriva
de protólitos principalmente de natureza sedimentar e
subordinadamente ígnea, afetados posteriormente por
sucessivos processos de retrabalhamento crustal durante os eventos orogenéticos registrados no sudoeste
do Cráton Amazônico.
Na Folha Rio Machadinho, as rochas que compõem o Complexo Quatro Cachoeiras afloram principalmente na porção central da folha, mais especifica-39-

mente na região a sudoeste do Distrito de 5º BEC (5º
Batalhão de Engenharia e Construção), na região do
Distrito de Alto Alegre no município do Vale do Anari,
na região a sul/sudeste do assentamento Amigos do
Campo e na região sul/sudeste de Cujubim. Rochas
deste complexo ocorrem ao longo de faixas descontínuas e que contornam os corpos e maciços graníticos
das suítes intrusivas Serra da Providência e Santa Clara,
fazendo parte das encaixantes destas suítes magmáticas. Rochas correlacionadas a este complexo ocorrem,
também, como xenólitos e megaxenólitos no interior
dos maciços graníticos da Suíte Intrusiva Serra da Providência e eventualmente como xenólitos nas rochas
graníticas da Suíte Intrusiva Santa Clara.
O Complexo Quatro Cachoeiras corresponde a
uma unidade litoestratigráfica de idade paleoproterozóica, fazendo parte do Domínio Jamari, porção oeste
da Província Rondônia-Juruena. Na Folha Rio Machadinho, este complexo é composto por uma associação de rochas paraderivadas, metamorfisadas em alto
grau, classificadas como gnaisses, granulitos e migmatitos pelíticos e kinzigíticos, contendo intercalações de
lentes de rochas calciossilicáticas, boudins e lentes de
granulitos máficos e félsicos. Esta associação apresenta
migmatização em níveis variáveis, gerando leucosomas
graníticos com granada e cordierita, concordantes e
subconcordantes com a estruturação da rocha. Em geral, as rochas do Complexo Quatro Cachoeiras apresentam um bandamento composicional milimétrico,
ressaltado pela alternância de níveis máficos e níveis
félsicos, retilíneos e paralelizados ou dobrados (Fase
Dn), além de uma foliação milonítica superimposta
com trend NE-SW (Fase Dn+1), mais especificamente
de direção geral N20-60E e com mergulhos variando
de subverticais a 70º-80º para NW, sendo esta estrutura planar mais evidente na unidade metapelítica.
A paragênese metamórfica, em conjunto com
feições tectono-metamórficas, indicam que as rochas
do Complexo Quatro Cachoeiras foram metamorfisadas em alto grau, fácies anfibolito superior a granulito, chegando a condições de anatexia. No entanto,
apresentam feições indicativas de retrometamorfismo,
relacionados aos eventos orogenéticos e às intrusões
graníticas mais jovens.
Com base nos trabalhos de campo e de laboratório, durante a execução do Projeto Rio Machadinho,
foi possível fazer a subdivisão do Complexo Quatro Cachoeiras em duas unidades, conforme descritas abaixo:

3.6.1 – Quatro Cachoeiras, metapelitos
(PP4qcp)
A Unidade Quatro Cachoeiras, metapelitos é
a que apresenta maior área de abrangência na Folha
Rio Machadinho, sendo representada por sillimanita-granada-cordierita-biotita gnaisses, gnaisses kinzigíticos, granada-sillimanita-biotita-cordierita granulitos
e migmatitos pelíticos, podendo mostrar, por vezes,
boudins e lentes de granulito máficos e félsicos (fig.
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3.25). Em geral são rochas de cor cinza, cinza-escuro
a cinza-acastanhado, granulação fina a média, constituídas por plagioclásio, quartzo, ortoclásio (pouco
microclíneo), silimanita/fibrolita, cordierita, granada,
titanobiotita, opacos, zircão ± ortopiroxênio, ± apatita, ± zircão, ± rutilo, ± hercinita (espinélio de temperaturas muito elevadas, condizentes com alto grau
metamórfico, comum em rochas de protólito pelítico).
Os minerais máficos ocorrem como acessórios e essenciais. Apresentam mobilizados leucograníticos ricos em
granada, podendo ter porfiroblástos de feldspatos (3
–4 cm), subparalelos a foliação. Podem mostrar pods
e diques de rochas máficas (granulito máfico), boudinados e/ou dobrados, além de mobilizados de quartzo
subparalelos ou truncando a foliação. Microscopicamente, predominam as texturas granolepidoblástica a
granonematoblástica, porfiroblástica, principalmente
com polimorfos de alumínio e textura milonítica superimposta, de modo localizado (fig. 3.26).
Estudos geocronológicos em zircão através do
método analítico U-Pb (SHRIMP) realizados por Payolla
et al. (2002) em uma amostra de paragnaisses do
Complexo Quatro Cachoeiras da região de Machadinho d`Oeste, Rondônia (amostra WB-152 do referido
autor, próxima ao afloramento RE-322 descrito neste projeto) revelaram um espectro amplo de idades
207
Pb/206Pb obtidas em núcleos de zircão ígneos detríticos, variando entre 1940 até 1644 Ma (paleoproterozóicos), com concentrações distintas de idades em
1924 Ma, 1868 Ma, 1844 Ma 1805 Ma, 1769 Ma e
1662 Ma. Idades dos sobrecrescimento que circundam
os zircões detríticos ígneos ficaram entre 1619-1382
Ma, com maior concentração no intervalo 1595-1519
Ma (mesoproterozóicos). Payolla et al. (2002) interpretou as idades obtidas em amostras dos paragnaisses
da região de Machadinho d´Oeste, atribuindo à idade
de 1660 Ma como a idade máxima de deposição dos
protólitos sedimentares que deram origem às rochas
metassedimentares do Complexo Quatro Cachoeiras
e a idade mínima de 1590 Ma, obtidas no sobrecrescimento metamórfico dos zircões. Este mesmo autor
destacou que os protólitos dos paragnaisses do Complexo Quatro Cachoeiras foram metamorfisados e parcialmente fundidos em temperaturas extremamente
altas durante o período de 1,60-1,53 Ga (período do
magmatismo Serra da Providência na concepção de
Bettencourt et al., 1999) e que os diferentes sobrecrescimento metamórfico dos zircões estariam associados
a três discretos eventos metamórficos relacionados
a distintos episódios magmáticos ou com anomalias
magmática-termal quase contínuas que afetaram os
paragnaisses durante o emplacement da Suíte Intrusiva Serra da Providência. Payolla et al. (2003) obtiveram
idades U-Pb de 1545±4 Ma em monazitas em uma
amostra de paragnaisses da região de Machadinho
d´Oeste (amostra WB-152 do referido autor, próxima ao afloramento RE-322 descrito neste projeto) e a
idade de 1542 ± em dois grãos de monazita de uma
amostra da região entre Ariquemes e Cujubim (amos-

tra WB-140, semelhante às amostras LP-59 e RE-478
coletadas neste projeto). Estas idades em monazitas
foram interpretadas como idades de um episódio em
condições metamórficas de alto-grau em 1542 Ma,
que quando associadas com as idades U-Pb em zircões
obtidas por Payolla et al. (2002 e 2003) permitiram
aos referidos autores estabelecer um relação temporal
e espacial entre o magmatismo Serra da Providência
(1,60-1,53 Ga) e o metamorfismo de alta temperatura
e a anatexia no nordeste do Estado de Rondônia. As
idades em zircão detríticos de 1673 ± 2 Ma (Payolla et
al., 2002) e 1675 ± 12 Ma (Santos, 2004) são interpretadas como idades da principal fonte de sedimentos clásticos para a formação dos protólitos das rochas
metassedimentares do Complexo Quatro Cachoeiras.
Santos et al. (2000) através do método U-Pb obtiveram
a idade de 1675 ± 12 Ma obtida em zircão detrítico
extraído de megaxenólito de paragnaisse, incluso em
charnockito associado à Suíte Intrusiva Serra da Providência, em afloramento na BR-364, a sul da Folha Rio
Machadinho, próximo à cidade de Jaru, os quais interpretaram como idade máxima para a rocha e também
como a idade da principal fonte de clástos das rochas
metassedimentares do Complexo Quatro Cachoeiras
(obs.: o termo complexo foi adotado durante o Projeto
Rio Machadinho). Portanto, os protólitos sedimentares
do Complexo Quatro Cachoeiras foram depositados no
intervalo de ~1,67-1,63 Ga (Santos et al., 2003) ou
no intervalo de ~1,66-1,59 Ga (Payolla et al., 2002).
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Figura 3.25 - Complexo Quatro Cachoeiras, metapelitos. Em A, B e C observam-se sillimanita-cordierita-granada
gnaisse. (Afloramentos RE-317, LP-360 e LP-58B). Em D, sillimanita-granada gnaisse em grau elevado de migmatização (migmatitos pelíticos). Em E e F, gnaisses kinzigíticos com porfiroblástos de granada. (Afloramentos
LP-130 e CC-27).
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Figura 3.26 - Fotomicrografias de cordierita-sillimanita gnaisses do Complexo Quatro Cachoeiras, mostrando em A e B
a textura milonítica da rocha (Fm), com porfiroclástos de plagioclásio (Plag). Em C, cristal de plagioclásio com maclas
de deformação, envoltos por níveis de agregados máficos e quartzo. Notar a cominuição mineral acima do cristal de
plagioclásio (Plag). Em D, quartzo (Qtz) associado com fibrolita/sillimanita (Sil).

3.6.2 – Quatro Cachoeiras, calcissilicática
(PP4qcc)
A Unidade Calcissilicática ocorre de maneira restrita na forma de lentes nos paragnaisses ou como xenólitos e megaxenólitos nos granitos da Suíte Intrusiva
Serra da Providência. É constituída predominantemente
por gnaisses calcissilicáticos (fig. 3.27), localmente contendo lentes de anfibolitos. São rochas de cor esverdeada a verde-acinzentado, tendendo a amarronzada nas

“capas” de alteração, de granulação fina e de aspecto
maciço ou bandado, apresentando níveis variados de
migmatização. São constituídos mineralogicamente por
microclíneo, quartzo, diopsídio, titanita, opacos (principalmente Ilmenita), ± granada e tremolita + calcita. Os
cristais de diopsídio são geralmente xenoblásticos. Microscopicamente, apresentam uma textura granoblástica
inequigranular poligonal a interlobulada, orientada. Localmente textura porfiroblástica.
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Figura 3.27 - Complexo Quatro Cachoeiras, calcissilicática.
Em A, gnaisse calcissilicático bandado. (Afloramento RE329). Em B e C rocha clacissilicática maciça. (Afloramento
RE-201).

3.7 – Suíte Intrusiva Itamarati (MP1git)
A Suíte Intrusiva Itamarati, definida neste projeto, engloba as diversas ocorrências de metagranitóides do tipo S com cordierita e/ou sillimanita que foram
mapeados na Folha Rio Machadinho, mais precisamente na da região entre o Vale do Anari e o Distrito do
5º BEC no Município de Machadinho d´Oeste, Rondônia, com ocorrências localizadas a sul do assentamento Amigos do Campo e a sudeste da localidade
de Ouro Verde. Estes metagranitóides associam-se
espacialmente às rochas metassedimentares em alto
grau metamórfico do Complexo Quatro Cachoeiras.
Nas zonas de transição entre os metagranitóides e
os paragnaisses do Complexo Quatro Cachoeiras, os
metagranitóides ainda exibem feições estruturais reliquiares (“estruturas fantasmas”), tais como, bandamento gnáissico e dobras (Fase Dn), as quais tendem
a desaparecer, gradativamente, em direção ao centro
dos corpos graníticos maiores onde as feições ígneas
passam a ser mais evidentes, mesmo nas situações em
que estes granitóides foram submetidos à deformação
e ao metamorfismo em alto grau que é corroborado
pela presença de hiperstênio e hercinita (espinélio de
temperaturas muito elevadas, condizentes com alto
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grau metamórfico). Na região do Vale do Anari, ao
longo das zonas de cavalgamento de alto ângulo de
direção NNE-SSW (ver Capítulo 4, Subdomínio Dúctil
Compressivo Vale do Anari), a trama milonítica (Fase
Dn+1) esta impressa nos paragnaisses do Complexo
Quatro Cachoeiras e nos metagranitóides do tipo S da
Suíte Intrusiva Itamarati, superpondo-se à estruturação
gnáissica (Fase Dn) e ígnea pretérita, sendo que estas
zonas estão associadas a eventos orogenéticos mais
jovens. As fases de deformação mencionadas acima se
encontram descritas no Capítulo 4.
Os metagranitóides da Suíte Intrusiva Itamarati
ocorrem como pequenos corpos na forma de bolsões
lenticulares, concordantes e subconcordantes com a
estruturação regional das encaixantes metassedimentares, das quais derivam por anatexia. Como corpos
maiores, estes ocorrem em formas alongadas, sustentando pequenos morrotes. Os granitóides possuem,
em geral, composição monzogranítica e apresentam
mineralogia característica de rochas peraluminosas,
quando metamorfisadas em alto grau (biotita +cord
ierita+sillimanita+granada). Em geral são formados
por metaleucogranitóides de cor rosada a cinza-caramelado, de granulação média a fina, porfiroclásticos
(fig. 3.28). Macroscopicamente apresentam porfiro-
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clástos subédricos, amendoados a ovalados de plagioclásio e granada, contornados por agregados máficos
e de quartzo recristalizado, imprimindo a rocha uma
foliação milonítica e um bandamento em pequena escala. Apresentam autólitos estirados de microgranito
foliado e restitos máficos. Ao microscópio, predomina a textura granoblástica inequigranular interlobulada, textura milonítica, com cominuição dos minerais,
forte extinção ondulante em várias fases minerais, que
evoluem para subgrãos e novos grãos, formando feições do tipo manto-núcleo em cristais de feldspatos.
Apresentam ainda textura porfiroblástica e cristais de
plagioclásio exibindo maclas polisintéticas e exsoluções
de antipertita. São constituídos essencialmente por feldspato alcalino (ortoclásio e microclíneo), quartzo (às
vezes, azulado) e plagioclásio. Como acessórios, granada, biotita, apatita e opacos. Como varietais, zircão,
monazita, silimanita, espinélio (hercinita). Como minerais secundários ocorrem sericita, epidoto e clorita.
Os dados de campo sugerem, ainda que preliminarmente, que existem pelo menos três etapas de
gerações de granitos peraluminosos (denominadas de
G1, G2 e G3), as quais foram englobadas, neste projeto, na Suíte Intrusiva Itamarati. Entretanto, estudos de
detalhes se fazem necessários para caracterizar melhor
este magmatismo e confirmar ou não esta hipótese. O
posicionamento estratigráfico dos granitóides do tipo
S com cordierita e/ou sillimanita foi estabelecido, inicialmente, apenas com base em dados de campo e nas
relações estratigráficas com as unidades espacialmente
associadas, assumindo-se, portanto, como idade mínima o intervalo de 1,57-1,52 Ga (idade do magmatismo
Serra da Providência) e como idade máxima o intervalo
de 1,67-1,63 Ga (evento metamórfico Quatro Cachoeiras). Uma amostra de metagranitóide com sillimanita
(amostra LP-133), pertencente à geração G3, foi selecionada para datação geocronológica pelo método
U-Pb (LA-ICP-MS) na Universidade de Brasília (UNB).
Os dados isotópicos U-Pb apresentaram dois grupos
de idades bem definidos, onde o primeiro grupo (com
7 grãos de zircão) apresentou razões Th/U variando
de 0,05 a 0,13 e forneceu a idade de 1622±6.1 Ma,
interpretada como herança de uma fonte única, provavelmente de material ígneo (fig. 3.29A). O segundo grupo (com 10 grãos de zircão) apresentou razões
Th/U variando de 0,04 a 0,20 e forneceu a idade de
1553±20 Ma, interpretada como a idade de cristalização da rocha (fig. 3.29B). Este segundo grupo forneceu uma idade mais robusta, entretanto, verifica-se
no diagrama concórdia a existência de dois conjuntos,
sendo um com dois pontos concordantes e outro formando um agrupamento acima da concórdia, sendo
um fato a ser destacado e a ausência de uma transição
entre os dois conjuntos.
Dados de campo e petrográficos preliminares,
associados aos dados disponíveis na literatura, convergem no sentido de que estes granitóides com cordierita podem ser comparados aos granitóides “anatéticos”
peraluminosos tipo CPGs (Cordierite-bearing Peralu-

minous Granitoids) de Barbarin (1996), formados pela
fusão parcial “a seco” (anatexia) de rochas crustais
(meta) sedimentares. No sudoeste do Cráton Amazônico em Rondônia, a origem destes granitóides ainda
é desconhecida, entretanto, como hipóteses preliminares, estes podem ter sido formados a partir da fusão
parcial (anatexia) das rochas paraderivadas do Complexo Quatro Cachoeira (paragnaisses, granulitos pelíticos
e migmatitos pelíticos), durante a evolução final da
Orogênese Quatro Cachoeiras ou durante os processos
de underplating ou partir do calor oriundo da intrusão
de magmas derivados do manto (similar ao modelo de
Barbarin,1996), sendo este dois últimos processos relacionados, possivelmente, ao emplacement dos granitos
da Suíte Intrusiva Serra da Providência, concomitante
com a fusão de uma crosta paraderivada pré-existente.
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Figura 3.28 - Exposições de metagranitóides do tipo “S” (peraluminosos), relacionados à Suíte Intrusiva Itamarati. Em A e
B, detalhes de leucogranitóide com granada que ocorre como um bolsão dentro de paragnaisses do Complexo Quatro Cachoeiras (G1). Em C, vista geral de um afloramento onde se observa um bolsão de metagranitóide a cordierita (G2) dentro
de biotita metamonzogranito porfirítico (G3). Em D, detalhe de granada-sillimanita-cordierita metagranito, porfirítico, foliado
e leucocrático (G2). Em E, detalhe de biotita metamonzogranito porfirítico foliado (detalhe da foto C, G3). Em F, detalhe de
um metagranitóide porfirítico com textura rapakivi, contendo sillimanita (fibrolita) e hercinita (G3). A letra G indica possíveis
etapas (estágios) de geração de granitóides peraluminosos anatéticos. Afloramentos RE-105, LP-184 e LP-133.
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Figura 3.29 – Em A e B, diagramas concórdia de zircão de amostra de metagranitóide peraluminoso da Suíte Intrusiva Itamarati,
mais especificamente da geração G3 (amostra LP-133).
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3.8 – Suíte Intrusiva Serra da Providência (MP1gps, MP1gpc1, MP1gpc2, MP1gpc3,
MP1dpc4, MP1gpu1, MP1gpu2, MP1dpu3,
MP1gpaq1, MP1gpaq2, MP1gpaq3, MP1gpaq4,
MP1dpaq5, MP1gprc1, MP1gprc2, MP1dprc3)
O termo Granito Serra da Providência utilizado
como unidade estratigráfica foi formalizado, primeiramente, por Leal et al. (1976) para intrusões de granitos
com textura rapakivi que afloram na região da Serra da
Providência, próxima da divisa entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. Posteriormente, Tassinari et al.
(1984) passaram a referi-la como Suíte Intrusiva Serra
da Providência e Rizzotto et al. (1995) incluíram nesta unidade gabros, charnockitos e mangeritos. Por sua
vez, Bettencourt et al. (1995) associaram a esta suíte o
Maciço União e o charnockito de Ouro Preto e Scandolara et al. (1999) incluíram nesta unidade vários stocks
deformados e intrusivos no Complexo Jamari.
A Suíte Intrusiva Serra da Providência tem ampla
distribuição na Província Rondônia-Juruena, ocorrendo desde a região do médio curso do rio Juruena, no
oeste de Mato Grosso, estendendo pela região centro-norte de Rondônia, até a divisa Rondônia-Acre, com
ocorrências isoladas no sul do Amazonas. Em Rondônia, ocorre na forma de maciços (stocks) e batólitos
em geral alongados, com destaque para o maior deles,
o batólito Serra da Providência, com aproximadamente 140 km de comprimento por 40 km de largura, o
qual se destaca em imagens de satélite por elevações
morfoestruturais de relevo (agrupamentos de morros
e colinas) que se ressaltam na paisagem. O batólito
Serra da Providência é intrusivo nos complexos Jamari
e Juruena, embora sejam raras as exposições de campo deste contato direto, entretanto, em imagem de
satélite a relação de intrusão é mais facilmente caracterizada e evidenciada por um conjunto de elevações
que se sobressaem em relação ao relevo arrasado do
Complexo Jamari. Segundo Rizzotto et al. (1995), este
batólito possui quatro fácies representadas por monzogranito porfirítico (piterlitos) com viborgito subordinado, monzogranito porfirítico, monzogranito pórfiro
e sienogranito granofírico.
O magmatismo Serra da Providência é tido como
pós-orogênico a anorogênico, correspondendo um
episódio magmático mesoproterozóico do Calimmiano
que, possivelmente, perdurou por período superior a
50-70 Ma. Com o avanço no estudo deste magmatismo é possível estabelecer os pulsos magmáticos com
melhor precisão e estabelecer os intervalos de tempo
deste magmatismo, como também avaliar as questões
de cogenecidade x contemporaneidade dos diversos
corpos, maciços e batólitos, englobados na Suíte Intrusiva Serra da Providência. Considera-se, atualmente,
que a fase mais antiga, representada por biotita sienogranito porfirítico, tem idade de cristalização U-Pb de
1606 ± 24 Ma, seguida por hornblenda-biotita monzogranito de 1573 ± 15 Ma (Bettencourt et al. 1999).

-47-

Uma amostra de piterlito e outra de viborgito forneceram idades de cristalização idênticas de 1566 ± 5 Ma
e 1566 ± 3 Ma, respectivamente. Um fácies de biotita
sienogranito pórfiro forneceu idade de cristalização de
1554 ± 47 Ma. Uma fase do magmatismo, representada pelo quartzo-sienito do Maciço União, forneceu
idade de 1532 ± 5 Ma (Bettencourt et al. 1999). A
fase mais jovem do magmatismo Serra da Providência está representada pelos ortognaisses monzo/sienograníticos da região de Ariquemes (Suíte Intrusiva Rio
Crespo), com idade de cristalização em torno de 1500
Ma (Bettencourt et al., 2006). As idades TDM da suíte
variam de 1,76 a 1,89 Ga. As deformações dúcteis e os
eventos metamórficos que afetaram, em grande parte,
as rochas da Suíte Intrusiva Serra da Providência, em
Rondônia, ocorreram em ~1,33 Ga, associado à Orogenia Rondoniana-San Ignácio (ou Candeias) (Scandolara et al., 1999; Silva et al., 2002; Santos et al., 2002)
e possivelmente em ~1,11 Ga, associado à Orogenia
Nova Brasilândia (Sunsás-Nova Brasilândia).
Na área da Folha Rio Machadinho a Suíte Intrusiva Serra da Providência encontra-se representada por
quatro maciços e parte de um batólito, denominados
informalmente de Maciço Machadinho, Maciço União
(5º BEC), Maciço Aquariquara e Maciço Rio Crespo,
além da parte extremo norte do Batólito Serra da Providência (fig. 3.30). A forma e os contornos originais
destes maciços foram obliterados, em grande parte,
pelos eventos tectono-metamórficos mais jovens, os
quais promoveram a aglutinação desses maciços graníticos, dificultando a delimitação mais precisa dos
mesmos. Na área mapeada, as rochas da Suíte Intrusiva Serra da Providência ocorrem em afloramentos na
forma de lajes e morros, algumas vezes orientados e
alongados, podendo destacar-se no relevo formando
“cristas” e morrotes, configurando as maiores elevações da área. São rochas intrusivas nos ortognaisses do
Complexo Jamari e em paragnaisses e granulitos kinzigíticos do Complexo Quatro Cachoeiras.
Com base no controle de campo e nas características litológicas e texturais, aliadas aos dados de sensores remotos, aerogeofísicos e petrográficos (composição e textura), foi possível cartografar diversas fácies
nos maciços graníticos, sendo o Maciço Aquariquara
subdividido em fácies 1,2,3,4 e 5, Maciço União (5º
BEC) em fácies 1,2 e 3, Maciço Machadinho em fácies
1,2,3 e 4 e Maciço Rio Crespo em fácies 1,2 e 3 (Tabela
3.4). Para o Batólito Serra da Providência não foi adotada a metodologia de subdivisão em fácies em função
da sua ocorrência está limitada na porção sudeste da
Folha Rio Machadinho e em área de acesso restrito,
por se tratar de uma reserva biológica (REBIO Jaru).
Destaca-se nesta abordagem que existem, em parte,
similaridades entre os fácies dos diversos maciços da
Suíte Intrusiva Serra da Providência, principalmente, no
que se refere às litologias e os aspectos texturais dos
fácies individualizados.
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Figura 3.30 – Mapa de localização dos maciços graníticos da Suíte Intrusiva Serra da Providência

Na Folha Rio Machadinho, a Suíte Intrusiva Serra da Providência representa uma associação do tipo
MCG, com características rapakivíticas, constituída por
litotipos que variam de isotrópicos a deformados (milonitizados/gnaissificados), sendo esta deformação associada à Fase Dn+1 (ver Capítulo 4). Esta suíte magmática engloba diversas faciologias com predomínio de
rochas graníticas porfiríticas que incluem biotita monzogranitos (viborgitos/piterlitos), biotita sienogranitos,
hornblenda-biotita monzogranitos, biotita sienogranitos porfiríticos, charnockitos, rochas gabróicas e mais
raramente quartzo-monzonitos porfiríticos e mangeritos, apresentando normalmente magnetismo fraco a
forte. Nos litotipos metamorfisados em médio a alto
grau, predominam gnaisses monzograníticos, gnaisses
quartzo-feldspáticos finos, augen gnaisses, metagranitóides, metacharnokitos e metamáficas. Nos maciços graníticos da Suíte Intrusiva Serra da Providência
é comum à presença de enclaves e autólitos máficos,
xenólitos e megaxenólitos de gnaisses (paragnaisses e
ortognaisses) e anfibolitos. As texturas mais comuns
são a porfirítica, que perfaz uma relação de 10-50 %
de pórfiros em relação à matriz, podendo ter megacristais de feldspato alcalino com até 15 cm, subédricos a
ovalados, facilmente encontrados no Maciço Machadinho, Fácies 2, seguida pelas texturas rapakivi e poiquilítica (fig. 3.31, fig. 3.32, fig. 3.33 e fig. 3.34). De
maneira restrita, mobilizados graníticos (produtos de
migmatização/anatexia) são observados em litótipos

submetidos ao metamorfismo de alto grau, principalmente nos maciços Rio Crespo e subordinadamente no
Aquariquara.
Os representantes máficos e metamáficos dessa suíte são (meta) gabros, (meta) gabros-noritos, noritos e diabásios, chegando a formar anfibolitos, nas
porções mais metamorfisadas. Apresentam cor cinza-escura a preta e granulação fina a média, podendo
mostrar texturas ofíticas e subofíticas.
Dos maciços individualizados no Projeto Rio
Machadinho, ressalta-se que estes, em geral, apresentam características litológicas similares. Entretanto,
algumas características texturais e deformacionais são
próprias de cada maciço, em função do seu posicionamento e da sua localização em relação aos fronts,
faixas e as zonas de cisalhamento, desenvolvidas nas
regiões de maior concentração da deformação da Fase
Dn+1, onde os processos metamórficos se deram em
condições de médio a alto grau, alcançando o fácies
granulito, com a deformação marcada por zonas de
cavalgamento oblíquas com trend principal da foliação milonítica NE-SW e mergulhos variando de subverticais a 70º para NW, com lineação de estiramento
mergulhando em torno de 50º para 260-280 Az. Nestas zonas, a deformação e o metamorfismo estão relacionados a eventos tectono-metamórficos mais jovens,
os quais afetaram grande parte das rochas da Suíte
Intrusiva Serra da Providência.
Nos maciços Machadinho e União (5º BEC) (fig.
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3.31 e fig. 3.32), as rochas monzograníticas a sienograníticas têm cor cinza, cinza/rosado, rosa/avermelhado e rosa/acinzentado. São, em geral, rochas porfiríticas de granulação média a grossa, mostrando enclaves
e autólitos máficos, muitas vezes estirados, além de xenólitos com dimensão centimétrica a métrica (fig. 3.31
F). As texturas, predominantemente, são poiquilítica e
rapakivítica, podendo formar viborgitos (fig. 3.31 B,
C, D, E, F e G) e piterlitos (fig. 3.32 C e D), sendo que
alguns viborgitos apresentam quartzo azulado (fig.
3.31 D). Os charnockitos têm cor verde-caramelado a
verde escuro, de granulação média a grossa, normalmente equigranulares (fig. 3.32 A), com cristais bem
euédricos de feldspato alcalino mostrando pertitas do
tipo “filete”, os quais gradam para monzogranitos de
cor rosada. As rochas máficas e metamáficas (Tabela
3.4) têm cor cinza-escura a preta, de granulação fina
a média e podem mostrar textura ofítica/subofítica
(fig. 3.31 H) e granonematoblástica, nos exemplares
metamorfisados. Nestes maciços, as rochas variam de
isotrópicas a protomilonitizadas e gnaissificadas, onde
ainda observam-se núcleos preservados das deformações dúcteis mais jovens, superimpostas. De modo
localizado ocorrem estreitas faixas ultramiloníticas,
afetando até os núcleos preservados da deformação
regional mais jovem.
O Maciço Aquariquara, o mais complexo de todos, foi englobado na Suíte Intrusiva Serra da Providência, entretanto, suspeita-se de que parte das rochas
incluídas neste maciço, mais especificamente a fácies
Aquariquara 2 (Tabela 3.4 e Mapa Geológico da Folha Rio Machadinho), possa pertencer a outro contexto geológico o qual necessita ser melhor pesquisado
mediante estudos complementares. No Maciço Aquariquara, predominam litótipos bastantes deformados
e metamorfisados (Tabela 3.4), representados por
metamonzogranitos milonitizados, metasienogranitos
gnaissificados a milonitizados, metacharnokitos milonitizados e anfibolitos (fig. 3.33). Apresentam uma
foliação milonítica que predomina em quase todas as
fácies do maciço (fig. 3.33 B e D) e foliação gnáissica,
subordinada, gradando para um bandamento gnáissico descontínuo. Essas foliações são materializadas pela
orientação de agregados de minerais máficos, agregados quartzo-feldspáticos, muitas vezes recristalizados,
e orientação de porfiroclástos de feldspatos, que foram
desenvolvidas ao longo de uma faixa compressional,
composta por diversas zonas de cisalhamento compressivas de alto ângulo e com direção geral NNE-SSW
(N05-15E), e mergulhos, predominantemente, variando de subverticais até 65º para NW. A lineação de estiramento mineral de alto ângulo, mergulhando em
torno de 50º-60º para 260-280 Az. No Maciço Aquariquara, Fácies 2, observam-se mobilizados graníticos
subparalelos e oblíquos à foliação da rocha.
O Maciço Rio Crespo, descrito anteriormente
por Payolla et al. (2002) como Suíte Intrusiva Rio Crespo, é o mais deformado e metamorfisado dos maciços
da Suíte Intrusiva Serra da Providência, com predomí-49-

nio de gnaisses monzograníticos, gnaisses quartzo-feldspáticos finos, augen-gnaisses, metamonzogranitos
porfiríticos, metacharnokitos, metagabros e metamangeritos/metacharnockitos granulitizados (fig. 3.34 e
Tabela 3.4). Neste maciço é comum o desenvolvimento de um bandamento gnáissico em alguns litótipos
e a presença de mobilizados graníticos como produto
de migmatização, entretanto, ainda é possível observar as feições ígneas reliquiares das rochas (autólitos
e enclaves estirados, texturas porfiríticas preservadas
parcialmente). A deformação e o metamorfismo neste
maciço estão associados à Fase Dn+1, M2 (ver Capítulo 4), destacando que o metamorfismo foi de alto
grau, alcançando o fácies granulito e a condição de
fusão parcial das rochas (anatexia). A deformação está
representada por zonas de cavalgamento oblíquas com
trend da foliação com direção NE-SW (N05-15E) e mergulhos variando de subverticais a 50-80º para NW ou
SE, com lineação de estiramento caindo em torno de
50º para 260-280 Az ou 100-120 Az, sendo comum
à presença de zonas de cisalhamento transcorrente
sinistrais com o mesmo trend (ver Subdomínio Dúctil
Compressivo-Oblíquo Ariquemes, Capítulo 4).
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Tabela 3.4 – Descrição dos fácies dos maciços graníticos relacionados à Suíte Intrusiva Serra da Providência na Folha Rio Machadinho.
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Microscopicamente, as rochas da Suíte Intrusiva
Serra da Providência apresentam no contexto geral dos
maciços, predominantemente, texturas mimerquíticas,
granofíricas e micropertítica. Nas zonas deformadas/
metamorfisadas dos maciços graníticos dominam as
texturas granoblástica, lepidonematoblástica, porfiroclástica, mostrando feições do tipo manto-núcleo
(figs. 3.35, 3.36 e 3.37), sombra de pressão e cauda
de recristalização, além de feições texturais sugestivas
de grau metamórfico elevado, como antipertitas em
plagioclásio, pertitas metamórficas em cristais de ortoclásio e cristais de plagioclásio com maclas em cunha.
A mineralogia essencial das rochas que compõem essa unidade é dominada pela presença de
quartzo, feldspato alcalino (microclíneo e ortoclásio) e
plagioclásio (fig. 3.38), podendo ter titanobiotita/biotita e hornblenda em quantidades significativas. Os minerais acessórios são biotita / titanobiotita (fig. 3.36),
hornblenda, opacos (magnetita e/ou ilmenita), apatita, zircão, titanita, alanita, ortopiroxênio (hiperstênio)
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e clinopiroxênio. Como minerais de alteração, clorita,
muscovita, sericita, epidoto, actinolita, calcita e argilo-mineral. Em particular um fácies do Maciço Aquariquara apresenta quantidades anômalas de minerais
máficos (> 20 %), sendo constituído por hornblenda-biotita monzogranito a quartzo-monzonito com muito opaco (ilmenita e magnetita) e titanita.
Em relação ao metamorfismo, as texturas, feições tectono-metamórficas e paragênese mineral (piroxênio transformado pra hornblenda), sobretudo em
rochas máficas, indicam que essas rochas, quando metamorfisadas, foram submetidas a condições de alto
grau metamórfico, condizentes com fácies anfibolito
a anfibolito superior/granulito, muito embora apresentem paragênese indicativa de retrometamorfismo,
como pode ser visto na tabela acima. A presença de
mobilizados graníticos indica que estas rochas foram
submetidas à fusão parcial durante o pico do evento
metamórfico.
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Figura 3.31 – Aspectos de campo dos granitos da Suíte Intrusiva Serra da Providência, Maciço Machadinho.
Em A, afloramento na forma de lajedo. Em B e C, detalhes de biotita monzogranito viborgítico. Em C, notar
megacristal de feldspato alcalino. Em D, viborgito isotrópico com quartzo azulado. Em E, biotita monzogranito
viborgítico protomilonítico. Em F, biotita monzogranito viborgítico com xenólitos. Em G, biotita monzogranito
viborgítico protomilonítico com enclaves máficos estirados. Em H, rocha máfica gabróica.
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Figura 3.32 – Aspectos de campo dos granitos da Suíte Intrusiva Serra da Providência, Maciço União (5º BEC). Em A e B,
charnockito isotrópico equigranular. Em C e D, biotita monzogranito porfirítico protomilonítico/milonítico (piterlito), com
textura rapakivi e autólito máfico estirado em C. Em E, aspecto geral de afloramento na forma de laje e blocos. Em F, biotita
monzogranito porfirítico milonitizado. Notar porfiroclástos com calda de recristalização.

-53-

Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C)

Figura 3.33 – Aspectos de campo dos metagranitos e metamáficas da Suíte Intrusiva Serra da Providência, Maciço Aquariquara. Em A, aspecto geral de afloramento na forma de laje. Em B, biotita metamonzogranito porfirítico de granulação
grossa, foliação subvertical (Flm) e lineação de alto ângulo (Lx) (Fácies 1). Em C, detalhe de uma amostra de metasienogranito gnaissificado fino (Fácies 2). Em D, biotita monzogranito porfirítico protomilonítico com autólito de mesma composição (Fácies 3). Em E, vista em planta de B. Em F, metamáfica (Fácies 5).
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Figura 3.34 - Rochas pertencentes à Suíte Intrusiva Serra da Providência, Maciço Rio Crespo. Em A, gnaisse quartzofeldspático de composição monzogranítica. Em B e C metamonzogranito milonitizado a bandado, mostrando bandas
de granulação fina e bandas porfirítica de granulação grossa (augen-gnaisse). Em D, metacharnockito granulitizado.
Em E e F, gnaisses quartzo-feldspático fino com mobilizados graníticos concordantes e subconcordantes. Afloramento
CC-3.

-55-

Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C)

Figura 3.35 - A) Fotomicrografia mostrando cristais de plagioclásio(Plag) com forte extinção ondulante com presença de
subgrãos, constituindo uma estrutura do tipo Manto - Núcleo; B) Estrutura Núcleo – Manto nos cristais de ortoclásio
micropertítico (Or) (Maciço Rio Crespo). Abreviações dos minerais conforme Kretz (1983).

Figura 3.36 - A) Fotomicrografia mostrando a coloração avermelhada da titanobiotita (Bt) coexistindo com Hornblenda
(Hbl), indicando que a temperatura não ultrapassou 800ºC. Presença de opacos (Op); B) Porfiroclásto de microclina (Mc),
em volta, matriz quartzo-feldspática com textura granoblástica (Maciço Rio Crespo). Abreviações dos minerais conforme
Kretz (1983).

Figura 3.37 - Fotomicrografia mostrando a textura poligonal em metagabro devido a processos de recristalização. A)
Cristal de plagioclásio (Plag); B) Hornblenda (Hbl) poligonal (Maciço Rio Crespo). Abreviações conforme Kretz (1983).

-56-

Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C)

Figura 3.38 - Fotomicrografia (nicóis X) de biotita metamonzogranito (viborgito), mostrando a textura porfiroclástica com cristal de microclina (Mc), no
centro, com extinção ondulante e maclas difusas, bordejado por cristais de
biotita (Maciço Machadinho). Abreviações conforme Kretz (1983).

Novos dados isotópicos U-Pb em zircão e Sm-Nd
rocha total da Suíte Intrusiva Serra da Providência, obtidos através do Projeto Rio Machadinho, forneceram
idades concordantes com as existentes na literatura.
Os novos dados geocronológicos U-Pb (LA-ICP-MS) são
derivados de uma amostra de charnockito da pedreira da GRAMAZON, no Distrito do 5º BEC, pertencente
ao Maciço União, Fácies 2 (amostra LP-42), a qual o
intercepto superior da concórdia forneceu a idade de
1547 Ma ± 19/-9 Ma (MSWD=0,16), sendo interpretada como idade de cristalização da rocha (fig. 3.39),
de uma amostra (LP-81) de biotita metamonzogranito milonitizado da Linha LH C-70, próximo da cidade do Vale do Anari, pertencente ao Maciço Aquariquara, Fácies 1, forneceu a idade de 1536 Ma ± 22
Ma (MSWD=0,17), sendo interpretada como idade
de cristalização da rocha (fig. 3.40) e de uma amostra (RE-111 A) de metasienogranito da Linha LH C-66,
pertencente ao Maciço Aquariquara, Fácies 2, a qual
o diagrama concórdia forneceu a idade de 1557 ± 17
Ma (MSWD=0,51) (fig. 3.41).
Os novos dados isotópicos Sm-Nd Rocha Total
são oriundos da análise de nove amostras da Suíte
Intrusiva Serra da Providência, sendo duas do Maciço
União, quatro do Maciço Rio Crespo, duas do Maciço
Machadinho e uma do Maciço Aquariquara, as quais
quando analisadas em conjunto apresentam um espectro de valores de idades TDM (1,68 a 2,05 Ga), εNd(0)
variando de -14,40 a -20,09, εNd(T) variando de
2,32 a -1,95 quando recalculados para T=1,53 Ga, e
147
Sm/144Nd com valores entre 0,09 e 0,11. Analisando
as amostras por maciços, observou-se pelas características dos dados isotópicos, uma distribuição das idades
em grupos definidos, onde o Maciço Rio Crespo com
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TDM (1,83 a 2,02 Ga), Maciço União com TDM (1,68 a
1,75 Ga), Maciço Machadinho com TDM (1,84 a 2,05
Ga) e uma amostra do Maciço Aquariquara com TDM
(1,91 Ga). As assinaturas isotópicas Nd, principalmente as relacionadas aos valores positivos a fracamente
negativos de εNd(1,53) (idade de cristalização) denotam
uma participação de fontes mistas para o magmatismo da Suíte Intrusiva Serra da Providência, sendo este
de fonte juvenis de manto depletado com forte contribuição de crosta antiga reciclada que atuaram como
reservatórios geoquímicos das rochas que compõem o
Domínio Jamari.

Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C)

Figura 3.39.- Diagrama mostrando concórdia dos zircões do charnockito do Maciço União, Fácies 2 (Amostra
LP-42, Pedreira do 5º BEC).

Figura 3.40 - Diagrama mostrando concórdia dos zircões de biotita metamonzogranito do Maciço Aquariquara, Fácies 1 (Amostra LP-81, Linha LH C-70, Vale do Anari).
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Figura 3.41 - Diagrama mostrando concórdia dos zircões de metasienogranito do Maciço Aquariquara, Fácies 2 (Amostra RE-111A, Linha LH C-66, Vale do Anari).

Os dados geoquímicos de Rizzotto et al. (1995) mostram que as rochas da Suíte Intrusiva Serra da Providência,
mais especificamente do Maciço Serra da Providência, possuem de 68% a 72% de SiO2 e >8% de K2O + Na2O, são
subalcalinas, metaluminosas a fracamente peraluminosas,
e razões FeOt/FeOt + MgO = 0,70-0,99 e K/Rb = 100300. São pobres em MgO (< 0,5%), Al2O3(<14%) e Sr (<
120 ppm). O conteúdo de ETRL é elevado (200 x condrito),
os ETRP apresentam um moderado enriquecimento (20 x
condrito) e possuem anomalia negativa de Európio. Assim,
a suíte granítica se assemelha aos granitos rapakivi e sua
assinatura geoquímica é compatível com granitos do tipo A.
Para estudos litoquímicos das rochas da Suíte Intrusiva Serra da Providência, coletadas durante o mapeamento
geológico da Folha Rio Machadinho, foram selecionadas
para análise geoquímica vinte e oito amostras de rochas
provenientes dos maciços Machadinho, União (5º BEC), Rio
Crespo e Aquariquara (Tabela 3.5, Tabela 3.6 e Tabela 3.7).
Especificamente para as amostras do maciço Aquariquara,
Fácies 2 (total de seis amostras), o tratamento nos diagramas foi realizado separadamente das demais amostras, em
função de que estas apresentaram um comportamento diferente em relação à saturação em alumina e, portanto, os
resultados obtidos serão mostrados mais à frente. Do mesmo modo, o maciço Rio Crespo (total de cinco amostras)
teve seus dados tratados de modo singular, devido ao fato
de que vários autores assumem esse maciço como produto de um magmatismo mais jovem do que o magmatismo
que gerou as rochas da Suíte Intrusiva Serra da Providência.
Deste modo, seus dados em gráficos e tabela serão exibidos
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separadamente.
As dezessete amostras restantes da Suíte Intrusiva
Serra da Providência (amostras dos maciços Machadinho,
União e parte do Aquariquara) foram analisadas nos diagramas e mostram tratar-se de granitóides subsolvus, a dois
feldspatos, evoluídos a partir de um magma granítico hidratado (aspecto corroborado pela presença de anfibólio e
de biotita). As amostras analisadas geoquimicamente plotam na interface entre os campos subalcalino e alcalino (fig.
3.42 A). São rochas predominantemente metaluminosas,
com algumas amostras plotando no campo de rochas peraluminosas (fig. 3.42 B). O padrão de terras raras, condrito
normalizadas (fig. 3.43), fracionado, apresenta enriquecimento da ETRL, anomalia negativa de Eu e ETRP levemente
deplecionadas. No diagrama multi-elementar do tipo spider, MORB normalizado (fig. 3.44), observa-se um padrão
de enriquecimento dos elementos LIL e uma pronunciada
anomalia negativa de Nb, sinalizando com um ambiente de
geração análogo a um arco vulcânico. Quando plotadas nos
diagramas de Pearce et al. (1984), as amostras analisadas
das rochas da Suíte Intrusiva Serra da Providência ocupam
o campo destinado a granitóides de ambientes intra-placa
(WPG), conforme pode ser visto nos diagramas da Figura
3.45. Situação similar se observa quando essas rochas são
plotadas nos diagramas da Figura 3.46, nos quais elas ocupam plenamente o campo dos granitóides do tipo A. No
diagrama de Eby (1992) (fig. 3.47), esses granitos plotam
no campo A2, destinado a granitóides tipo A gerados a partir da reciclagem de material crustal, por underplating.
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Figura 3.42 - Em A, rochas da Suíte Serra da Providência no diagrama TAS. Em B, Índice de Shand da Suíte Serra da
Providência, de acordo com o diagrama de Maniar & Piccoli (1989).

Figura 3.43 - Padrão de terras raras, rocha condrito, de
rochas da Suíte Serra da Providência.

Figura 3.44 – Rochas da Suíte Serra da Previdência no
diagrama multi-elementar, MORB normalizado.

Figura 3.45 - Rochas da Suíte Serra da Providência nos diagramas de Pearce et al. (1984).
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Figura 3.46 - Rochas da Suíte Serra da Providência nos diagramas Zr+Nb+Ce+Y versus FeOT/MgO e Zr+Nb+Ce+Y
versus (K2O+Na2O)/CaO de Whalen et al. (1987).

Figura 3.47 – Rochas da Suíte Serra da Providência no diagrama de Eby (1992).
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O comportamento do conjunto de dados analisados dos maciços Machadinho, União, Rio Crespo e
parte do Aquariquara apontam para uma suíte granítica do tipo A, com possibilidades de ter sido gerada
a partir de reciclagem crustal, em decorrência de fenômenos de underplating, tardiamente à evolução de

um provável ambiente do tipo orógeno acrescionário.
Trata-se, possivelmente, de uma atividade magmática
granítica tardia à evolução de um orógeno, decorrente
de fenômenos de distensão e intumescimento mantélico. A Tabela 3.5 detalha os dados químicos das amostras analisadas.

Tabela 3.5 - Dados químicos das rochas dos maciços Machadinho, União e Aquariquara.
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Os dados de litoquímica do maciço Aquariquara
(Aquariquara, Fácies 2) são referentes a seis amostras,
descritas petrograficamente como metagranitos gnaissificados, submetidos a metamorfismo de médio a alto
grau, com a presença de dois feldspatos, portanto subsolvus.
O tratamento dos dados litogeoquímicos revela
que a relação álcalis vs. sílica das amostras analisadas são
características de rochas subalcalinas e do ponto de vista
da saturação em alumina, são peraluminosas (fig. 3.48 A
e B). O diagrama rocha/condrito mostra que se tratam de
rochas enriquecidas em terras raras leves, com pronun-

ciada anomalia negativa de európio (Eu) e com padrão
de terras raras pesados relativamente planas (fig. 3.49 A).
O diagrama multi-elementar, MORB normalizado, mostra um padrão enriquecido no espectro dos elementos
LIL e pronunciada anomalia negativa de Nb (fig. 3.49 B).
Quando plotadas nos diagramas discriminatórios de Perce
et al (1984), as amostras ocupam o campo dos granitos
intraplaca (WPG) (fig. 3.50). Nos diagramas de Wahlen
et al. (1987) as amostras também ocupam o campo de
granitóides tipo A (fig. 3.51). No diagrama de Eby (1992)
as amostras ocupam o campo de granitóides tipo A2 (fig.
3.52), ou seja, com maior contribuição crustal.

Figura 3.48 – Em A, Diagrama TAS (total álcalis versus sílica). Em B, Índice de Shand para os metagranitos do maciço
Aquariquara, conforme diagrama proposto por Maniar & Piccoli (1989);

Figura 3.49 – Em A, diagrama rocha/condrito dos metagranitos do maciço Aquariquara. Em B, diagrama multi-elementar,
MORB normalizado, dos metagranitos do maciço Aquariquara.
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Figura 3.50 - Metagranitos do maciço Aquariquara nos diagramas discriminatórios de Pearce et al. (1984).

Figura 3.51 - Metagranitos do maciço Aquariquara nos diagramas discriminatórios de Whalen et al. (1987). OGT (granitos
tipo I e tipo S); FG (granitos tipo I e tipo S, altamente fracionados).

Figura 3.52 - Metagranitos do maciço Aquariquara no diagrama de Eby (1992)
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Tabela 3.6 - Dados químicos das rochas do maciço Aquariquara (fácies 2).
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Para estudos litoquímicos foram analisadas cinco
amostras do maciço Rio Crespo. Os resultados revelaram
que as rochas são subalcalinas e metaluminosas (fig. 3.53
A e B). Em relação ao diagrama de terras raras, condrito
normalizado, mostra um forte enriquecimento em ETRL e
terras raras pesadas levemente deplecionadas (fig. 3.54
A). O diagrama multi-elementar, MORB normalizado,
mostra um forte enriquecimento em elementos LIL e depleção em elementos HSF (fig. 3.54 B). Observa-se nesse
diagrama uma pronunciada anomalia negativa de Nb.
Nos diagramas discriminatórios de Pearce et al. (1984), as
amostras se posicionam no campo de granitos intraplaca

(WPG), muito próximo ao vértice com os campos de plote
de granitos de ambiente de arco vulcânico (fig. 3.55). O
comportamento de granitóides de ambiente intraplaca se
repete nos diagramas discriminatórios de Whalen et al.
(1987), de acordo com diagramas da Figura 3.56. Considerando que o quimismo dessas rochas aponta para sua
geração em um provável ambiente do tipo intraplaca,
as mesmas foram plotadas no diagrama da Figura 3.57,
proposto por Eby (1992). De acordo com esse diagrama
essas rochas não seriam geradas a partir de material juvenil e sim da reciclagem de material crustal. A Tabela 3.7
detalha os dados químicos das amostras analisadas.

Figura 3.53 - Em A, Diagrama TAS. Em B, Índice de Shand do maciço Rio Crespo, conforme diagrama
proposto por Maniar & Piccoli (1989).

Figura 3.54 – Maciço Rio Crespo. Em A, Diagrama rocha/condrito. Em B, Diagrama multi-elementar,
MORB normalizado.

Figura 3.55 - Amostras do maciço Rio Crespo nos diagramas discriminatórios de Pearce et al. (1984).
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Figura 3.56 - Rochas do maciço Rio Crespo nos diagramas discriminatórios de Whalen et al. (1987). OGT
(granitos tipo I e tipo S); FG (granitos tipo I e tipo S altamente fracionados).

Figura 3.57 - Rochas do maciço Rio Crespo no diagrama de Eby 1992.

De acordo com os resultados obtidos do Maciço Rio
Crespo (denominado de Suíte Intrusiva Rio Crespo em trabalhos anteriores), os protólitos teriam sido gerados em um
ambiente do tipo intraplaca. Entretanto, as rochas apresentam também algumas características indicativas de geração
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em um ambiente do tipo arco (p. ex. anomalia negativa de
Nb). Assim, pode-se interpretar como sendo rochas geradas
em um ambiente orogênico, posteriormente à colisão, sendo o magma-fonte fruto da fusão parcial de rochas do arco.
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Tabela 3.7 - Dados litoquímicos das rochas do Maciço Rio Crespo.
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3.9 – Formação Igarapé Quinze (MP23iq)
A Formação Igarapé Quinze, definida pela primeira
vez neste trabalho, é materializada por um conjunto litológico predominantemente paraderivado e, subordinadamente,
ortoderivado associado espacialmente e que ocorre formando
uma faixa alongada na direção NW-SE (em tono de N40ºW),
com aproximadamente 35 km de largura a qual abrange,
principalmente, a região SSW da Folha Rio Machadinho. Sua
área-tipo corresponde aos afloramentos de corte de estrada situados às margens da RO-257, distantes de 45 km e 65 km de
Ariquemes, em direção a Machadinho d´Oeste. Afloramentos
representativos desta formação, também são encontrados em
cortes de estradas situados na RO-133, aproximadamente a 9
km a sul da cidade do Vale do Anari e em afloramentos no final das linhas LH C-54 e LH C-58, situados a oeste da RO-133.
Os limites da Formação Igarapé Quinze com as unidades mais antigas representadas pelo Complexo Jamari, Complexo Quatro Cachoeiras e Suíte Intrusiva Serra da Providência,
são tectônicos e difíceis de serem estabelecidos no campo em
razão do elevado grau de intemperismo em que se encontram as rochas desta formação e, também, devido à grande
espessura das coberturas de solo. No entanto, em função das
mudanças bruscas das litologias e do trend estrutural desta
faixa, em relação às demais áreas adjacentes, aliada ainda à
presença, nas áreas limítrofes, de rochas extremamente deformadas e cisalhadas/milonitizadas, com ocorrências de filonitos derivados de rochas orto e paraderivadas, indicam que os
contatos desta formação com as rochas do embasamento são
predominantemente tectônicos e desenvolvidos ao longo de
grandes zonas de cisalhamento transcorrentes sinistrais.
A Formação Igarapé Quinze é composta predominante por uma associação metapsamo-pelítica materializada por
paragnaisses, intercalações de quartzito micáceos com rochas
xistosas, metaturbiditos, lentes e boudins de anfibolito (fig.

3.58). Associado a estas rochas ocorrem, também, mobilizados graníticos e quartzosos na forma de pods, diques e corpos
lenticulares e amendoados (estriccionados). Os paragnaisses e
os quartzitos intercalados com xistos são os mais abundantes.
As rochas deste grupo apresentam um elevado grau de intemperismo (são rochas intensamente saprolitizadas) e muitas
vezes mostram o desenvolvimento de um perfil de intemperismo controlado, principalmente, pelas estruturas pretéritas das
rochas (xistosidade, bandamento gnáissico e foliação).
Os paragnaisses têm cor predominantemente avermelhada (cor de intemperismo) e são caracterizados por apresentar uma estrutura bandada, com níveis contínuos, ligeiramente anastomosados, formados por leitos quartzo-feldspáticos
(caulinizados) e leitos máficos, ricos em minerais micáceos
dando um aspecto xistoso a rocha (fig. 3.58 e fig. 3.59). Mineralogicamente são formados por quartzo, feldspato, mica
(biotita e muscovita), podendo ter sillimanita, de maneira
restrita. Comumente encontram-se porfiroblástos “fantasmas” de granada envoltos pela foliação. Ainda há presença
da vermiculita que ocorre, especificamente no afloramento
LP-16 e possivelmente está relacionada à alteração hidrotermal da biotita a baixa temperatura (↓ 350º), ao longo das
zonas de cisalhamento ou em função de intrusões graníticas
mais jovens que intrudiram as rochas da referida unidade. As
bandas quartzo-feldspáticas variam de milimetro a centimetro
(50 cm) e podem mostrar porfiroblástos (fig. 3.59 B) lenticulares de feldspato caulinizado com até 5 cm, contornados por
níveis ricos em minerais micáceos, dando um aspecto anastomosado à foliação. Por vezes o bandamento mostra-se dobrado (fig. 3.58 A). É comum a presença de mobilizados de
quartzo (podendo conter cristais grossos de muscovita e/ou
turmalina) na forma de veios e bolsões, de forma subparalela
ou truncando o bandamento gnáissico. Assim como, lentes
de anfibolito e mobilizados graníticos.

Figura 3.58 - Saprólitos de paragnaisses da Formação Igarapé Quinze, aflorantes na RO-257 a aproximadamente 50 km a leste
de Ariquemes. Em A, paragnaisses com níveis xistosos (R1), dobrados e contendo mobilizados graníticos caulinizados. Em B,
paragnaisses (R1) com prováveis corpos de anfibolitos intemperizados e aparentemente boudinados (R2).
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Figura 3.59 – Em A e C, aspectos gerais dos saprólitos de paragnaisses da Formação Igarapé Quinze (LP-13). Em B detalhe de A, onde se observa o elevado grau de intemperismos destas rochas. Em D detalhe de C, mostrando mobilizados
graníticos caulinizados, subconcordantes ao bandamento gnáissico (RO-257).

Os anfibolitos, em geral muito intemperizados,
ocorrem como lentes ou boudins concordantes a subconcordantes com a estruturação regional, fazendo com
que o bandamento/foliação dos paragnaisses contorne
os mesmos. Possuem dimensões centimétricas a métricas
(0,4 - 3 m).
As intercalações quartzitos e xistos ocorrem de
maneira rítmica e normalmente formam faixas verticalizadas, de dimensões centimétricas a métricas de quartzito
micáceo, fino a médio, com níveis manganesíferos secundários (de origem supergênica) e faixas xistosas dominadas por minerais micáceos, quartzo e feldspatos disseminados ou como agregados granoblásticos na forma de
lentes ou níveis estirados. Comumente estas rochas apresentam mobilizados quartzosos e graníticos, dispostos
paralelos a subparalelos à foliação regional. Localmente,

os xistos apresentam foliação crenulada (fig. 3.60 A).
Os prováveis metaturbiditos têm cor avermelhada
(cor de intemperismo) e são caracterizados pela ritmicidade de níveis (2 – 15 cm) de metarenitos magnéticos e
níveis de metapelitos com até 40 cm de espessura, podendo apresentar dobras que vão de suaves a apertadas
(fig. 3.60 B).
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Figura 3.60 - Metassedimentos intemperizados da Formação Igarapé Quinze. Em A, detalhe de quartzo-mica xisto crenulado (afloramento RE-123). Em B, provável metaturbidito
compostos por intercalações de quartzito (R1) com xisto (R2) (afloramento RE-52).

Os mobilizados graníticos, interpretados como granitos de fusão (anatexia), apresentam cor esbranquiçada
devido a fortes processos de caulinização dos feldspatos
e ocorrem em geral como lentes, pods e corpos mais ou
menos tabulares ou lenticulares de dimensões centimétricas
a métricas, concordantes a subconcordantes com a estruturação regional dos paragnaisses e das sequências ritmicas (fig. 3.61 A). São equigranulares de granulação média
a grossa e composição, aparentemente, monzogranítica.
Os corpos maiores, associado a esta geração de granitos,
foram parcialmente mapeados e individualizados no mapa
geológico da Folha Rio Machadinho e englobados na Suíte Intrusiva Igarapé Água Azul. Os mobilizados quartzosos
possuem agregados de muscovita e/ou cristais de turmalina
preta e ocorrem de maneira subconcordante à estruturação
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regional dos paragnaisses e quartzitos/xistos ou truncando a mesma na forma de bolsões, lentes e veios (fig. 3.61
B). Estes indicam que houve pelo menos duas gerações de
mobilizados, sendo o primeiro associado a condições metamórficas de alto grau com geração de granitos de anatexia
e a outra geração associada a condições retrometamórficas
de baixo grau com geração de mobilizados “pegmatóides”
com quartzo, muscovita e turmalina.
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Figura 3.61 – Gerações de mobilizados associados à Formação Igarapé
Quinze. Em A, mobilizados graníticos (indicado pela seta vermelha) e em
B, mobilizados com quartzo e agregados de megacristais de muscovita.

As rochas que compõem a Formação Igarapé Quinze encontram-se intensamente cisalhadas (milonitizadas),
sendo que esta milonitização se superpõe a uma xistosidade pré-existente. De um modo geral a estrutura milonítica
apresenta uma variação no seu trend regional, sendo NW-SE na porção central da faixa, mais precisamente em torno
de N40ºW, com mergulho 75º tanto para SW como para
NE, tendendo para N-S nos limites SE e NE da faixa, com valores de mergulho de 40º até 80º para W e NW. A lineação
de estiramento mineral ao longo da faixa é de baixo ângulo, predominantemente, com valores entre 15º e 25º, sugerindo movimentação transcorrente, quando combinada
com a geometria geral das zonas de cisalhamento. Alguns
indicadores cinemáticos como arrastos de foliação, posicionamentos dos corpos boudinados ou dobrados, convergem
no sentido de se tratar de um segmento transpressivo sinistral.
O grau metamórfico à qual as rochas da Formação

Igarapé Quinze foram submetidas não foi claramente estabelecido em função de que as rochas que o compõem esta
unidade encontram-se intensamente intemperizadas e saprolitizadas, não permitindo a coleta de amostras para confecção de lâminas petrográficas. Portanto, com base apenas
em observações de campo, onde foi possível observar em
amostras de mão a presença de minerais indicativos de grau
metamórfico médio a alto, tais como a silimanita, além de
outras feições condizentes com grau metamórfico médio a
alto, tais como estiramento dos feldspatos, presença de mobilizados graníticos como resultantes de processos de fusão
parcial (migmatização) das rochas paraderivadas, e ainda
ocorrência de rochas anfibolíticas, foi possível afirmar que
o metamorfismo que afetou as rochas da Formação Igarapé Quinze é condizente pelo menos com o fácies anfibolito
superior. Entretanto, a presença da vermiculita, mineral de
temperaturas < 350º C, associado a mobilizados quartzosos tardios e a bolsões de quartzo com muscovita e tur-72-
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malina, sugerem a atuação de processos retrometamórficos
tardios nesta formação.
Devido à importância geológica da Formação Igarapé Quinze, no contexto evolutivo da área mapeada, foi
selecionada uma amostra de xisto (amostra LP-123 A) desta
formação, coletada na região a sul da cidade de Vale do
Anari, para análises geocronológicas pelo método U-Pb (LA-ICP-MS) na Universidade de Brasília (UNB). Os dados isotópicos U-Pb obtidos a partir da análise de 37 grãos de zircão,
os quais apresentaram razões Th/U variando de 0,05 a 0,83,
permitiu a elaboração de um histograma com a distribuição
das probabilidades das idades 207Pb/206Pb desta amostra (fig.
3.62). O histograma da probabilidade cumulativa apresentou um intervalo de idades entre 1940 e 1330 Ma (idades
paleo-mesoproterozóicas) com picos de concentrações de
idades em 1876 Ma, 1826 Ma, 1740 Ma (maior pico de
concentração), 1629 Ma, 1558 Ma, 1470 Ma e 1367 Ma
(fig. 3.62). As análises que definiram o pico de maior concentração (1740 Ma) consistem principalmente de idades
207
Pb/206Pb entre 1755 Ma (n=7) e 1709 Ma (n=6), portanto, de áreas fontes paleoproterozóicas e relacionadas ao
Complexo Jamari, Província Rondônia-Juruena. Dados obtidos nos intervalos de concentração entre os picos de idades
207Pb/206Pb no intervalo entre 1876 e 1826 sugerem a
contribuição de zircões detríticos oriundo de áreas fontes
paleoproterozóicas, provavelmente oriundas da erosão de
rochas da Província Ventuari-Tapajós (Tassinari & Macambira, 1999) ou Província Tapajós-Parima (Santos, 2003). Um
conjunto de idades obtidas em 3 grãos de zircão, com destaque para dois grãos com razões Th/U moderadas a altas
(entre 0,47-0,45), apresentaram picos de idades 207Pb/206Pb
entre 1503-1554 Ma, insinuando que estes zircões detríticos são oriundos, provavelmente, da erosão rochas de áreas-fontes relacionadas à Suíte Intrusiva Serra da Providência. O conjunto mais novo encontrado, com pico de idades
207
Pb/206Pb em 1367 Ma (n=3) e razões Th/U> 0,1 (entre
0,11 e 0,16), propõe uma contribuição de zircões detríticos
oriundos de áreas-fontes mais jovens, com idades compatíveis com as encontradas na Suíte Laje e na Suíte Intrusiva Teotônio. Destaca-se, ainda, que foi encontrado somente um
grão de zircão ígneo detrítico o qual apresentou um núcleo
com idade arqueana com pico em 2787 Ma.
Os resultados geocronológicos U-Pb apresentados
pela amostra LP- 123A indicam que os protólitos sedimentares da Formação Igarapé Quinze receberam contribuições
de áreas fontes de diversas idades, mas especificamente de
áreas-fontes compostas por rochas com zircões de idades
no intervalo entre 1940 e 1335 Ma (idades paleo-mesoproterozóicas), com exceção de um único zircão com idade arqueana. Portanto, com base no pico da componente
mais jovem identificada em zircão detrítico de origem ígnea,
considera-se a idade de 1367 Ma como a idade máxima
da sedimentação dos protólitos sedimentares da Formação
Igarapé Quinze (fig. 3.62). A interpretação dos novos dados geocronológicos apresentados pela amostra LP-123 A
(afloramento situado a sul do Vale do Anari), aliada aos dados geológicos de campo, sugerem a existência de unidade
metassedimentar mesoproterozóica (Ectasiano/Esteniano),
com contribuição detrítica de rochas do Complexo Jamari,
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Quatro Cachoeiras e da Suíte Intrusiva Serra da Providência
(1,50-1,55 Ga), além de rochas relacionadas, provavelmente, às suítes intrusivas Santo Antônio e Teotônio.
Os dados isotópicos U-Pb (LA-ICP-MS) obtidos em
uma amostra de xisto da Formação Igarapé Quinze (amostra LP-123 A), com idade máxima de sedimentação em 1367
Ma, quando combinados com os dados isotópicos U-Pb (LA-ICP-MS) oriundos da análise da amostra LP-16 de granito
de anatexia da Suíte Intrusiva Igarapé Água Azul, com idade
de cristalização de 1138 ± 8 Ma, intrusivo nos metassedimentos da Formação Igarapé Quinze (ver item 3.9, Capítulo
3), permitiram interpretar que na área mapeada ocorreu um
episódio de sedimentação, que proporcionou a deposição
dos protólitos da Formação Igarapé Quinze, e um evento
de deformação/metamorfismo regional, com geração de
granitos de anatexia (Suíte Intrusiva Igarapé Água Azul), os
quais afetaram as rochas da Formação Igarapé Quinze. Estes processos geológicos (sedimentação, deformação, metamorfismo e anatexia) ocorreram no intervalo de tempo
entre 1367 Ma e 1138 Ma. Os episódios de deformação/
metamorfismo/anatexia ocorreram em aproximadamente
1,13 Ga e foram, neste projeto, relacionados ao Ciclo Orogenético Sunsás, mais especificamente à Orogênese Nova
Brasilândia. Entretanto, o episódio de sedimentação que
ocorreu no Ectasiano/Esteniano ainda não está bem avaliado na área mapeada, necessitando ainda de estudos mais
detalhados para que se possa estabelecer, com precisão, o
período e o ambiente de sedimentação e a partir daí fazer
correlações estratigráficas mais precisas com as unidades
metassedimentares já reconhecidas na região, tais como,
com o Grupo Nova Brasilândia (Formação Migrantinópolis)
ou com o Complexo Colorado (Unidade Metapelítica) ou
com a Formação Igarapé Lourdes ou até mesmo estabelecer
um novo episódio de sedimentação e a sua relação com
a fase de abertura que antecederam os eventos orogenéticos mesoproterozóicos registrados no sudoeste do Cráton
Amazônico (Orogêneses Rondoniana San Ignácio ou Orogênese Nova Brasilândia).
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Figura 3.62 – Histograma da probabilidade cumulativa para todas as análises da
amostra LP-123A, mostrando os picos das principais idades obtidas para a Formação
Igarapé Quinze.

3.10 – Suíte Intrusiva Igarapé Água Azul (MP3γaa)
A Suíte Intrusiva Igarapé Água Azul, cartografada
neste trabalho, corresponde a um conjunto de pequenos
corpos graníticos sintectônicos foliados, interpretados como
granitos de fusão parcial (anatexia), que ocorrem na forma
veios centimétricos estriccionados e concordantes a subconcordantes com a estruturação regional. Ocorrem, também,
como bolsões na forma de pods e como pequenos corpos
graníticos lenticulares, sendo estes em geral intrusivos nas
rochas paraderivadas (gnaisses e quartzitos / xistos) que
compõem a Formação Igarapé Quinze e das quais derivam,
em parte, por anatexia (fig., 3.63). São granitóides em geral
intemperizados e de cor esbranquiçada, devido a fortes processos de caulinização dos feldspatos, são equigranulares de
granulação média a grossa e apresentam composição, aparentemente, monzogranítica. Os corpos maiores associados
a esta geração de granitos, foram em partes mapeados e
individualizados no mapa geológico da Folha Rio Machadinho e inseridos na Suíte Intrusiva Igarapé Água Azul, com
destaque ao pequeno corpo de granito foliado, mapeado a
porção SSW, próximo das cabeceiras do Igarapé Água Azul,
região de interflúvio entre os rios Anari e Machadinho.
Devido a suas relações de campo com a Formação
Igarapé Quinze, foi selecionada uma amostra de um bolsão
de granito da Suíte Intrusiva Água Azul para datação pelo
método U-Pb (LA-ICP-MS) na Universidade de Brasília (UNB)
(fig. 3.63 A). Os dados isotópicos U-Pb de zircão da amostra LP-16 (fig. 3.64), forneceram três conjuntos de idades,
onde os dois conjuntos mais antigos apresentaram idades

de 1583 ± 8 Ma (MSWD=0,24) (total de 5 zircões) e 1504
± 5 Ma (MSWD=1,4) (total de 3 zircões), sendo estas interpretadas como idades de zircões herdados. O conjunto mais
novo de zircões apresentou a idade de 1138 ± 8 Ma (fig.
3.64 B), oriunda da análise de 18 grãos de zircão, interpretada como idade de cristalização da fusão granítica (idade
dos granitos anatéticos) e, também, como a idade do clímax
do metamorfismo regional ao longo da faixa NW-SE, onde
se encontram as rochas da Formação Igarapé Quinze e da
Suíte Intrusiva Igarapé Água Azul. Esta idade inédita obtida
pelo método U-Pb no Domínio Jamari, permite interpretar
que a deformação e o metamorfismo regional ao longo
desta faixa de trend NW-SE, os quais afetaram os protólitos
da Formação Igarapé Quinze e culminaram com a geração
de granitos anatéticos da Suíte Intrusiva Água Azul, estão
relacionados ao Ciclo Orogenético Sunsás, mais especificamente como um reflexo da Orogênese Nova Brasilândia,
dentro do Domínio Jamari.
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Figura 3.63 – Afloramento de corte de estrada na RO-257, entre
Ariquemes e 5 BEC, mostrando corpos graníticos lenticulares, relacionados à Suíte Intrusiva Igarapé Água Azul, intrusivos em metassedimentos
da Formação Igarapé Quinze e dispostos de forma concordante e subconcordante com a estruturação regional (Afloramento LP-16). Em A, o
círculo vermelho indica, aproximadamente, o local de onde foi coletada
uma amostra (LP-16) para datação U-Pb em zircão, cujos resultados encontram-se detalhados na Figura 3.62. Em B, forma geral lenticular dos
corpos graníticos, onde a coloração esbranquiçada é produto de caulinização dos feldspatos, durante os processos de intemperismo.
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Figura 3.64 – Em A, diagrama com todos os dados geocronológicos de zircões de uma amostra de granito de
anatexia da Suíte Intrusiva Igarapé Água Azul, que ocorre associado aos paragnaisses da Formação Igarapé
Quinze. Em B, diagrama concórdia somente com o grupo de cristais de zircão (n=18) que forneceram a idade
de 1138 Ma (1137.9±7.9 Ma), considerada como a idade de cristalização do granito anatético.
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3.11 – Suíte Intrusiva Santa Clara (MP3γsc)
A denominação inicial de Suíte Santa Clara se deve
a Bettencourt et al. (1997), que com base em dados geocronológicos, agruparam os maciços graníticos de Santa
Clara, Oriente Velho, Oriente Novo e Manteiga sob esta
denominação, os quais haviam sido em parte descritos,
anteriormente, por Kloosterman (1967) sob a denominação de Complexo de Oriente e Isotta et al. (1978) sob a
denominação de Maciço Oriente Novo.
A Suíte Intrusiva Santa Clara possui ampla distribuição nas porções oeste, centro-oeste, centro-sul e
centro-leste da Folha Rio Machadinho. Os novos dados
de campo, petrográficos, geocronológicos e de sensores

remotos, recentemente adquiridos durante a execução
do Projeto Rio Machadinho, permitiram a delimitação
de diversos corpos e maciços, principalmente na região
entre as cidades de Ariquemes, Cujubim, Machadinho
d´Oeste e Vale do Anari, os quais foram relacionados à
Suíte Intrusiva Santa Clara (fig. 3.65). No mapa geológico
da Folha Rio Machadinho, encontram-se individualizados
dezessete maciços graníticos subcirculares a subalongados, com destaque para os maciços Santa Clara, Oriente Novo, Oriente Velho, Jacundá, Massaranduba, Retiro,
Moisés, Manteiga, Primavera, Montenegro, Jararaca e
Jatuarana. Da totalidade dos maciços identificados, três
foram delimitados apenas com base em dados aerogeofísicos.

Figura 3.65 – Mapa de localização dos maciços graníticos da Suíte Intrusiva Santa Clara na Folha Rio Machadinho.

A Suíte Intrusiva Santa Clara ocorre geralmente na forma de corpos semicirculares a semialongados, aflorantes ou
subaflorantes, que sustentam pequenos morros, muito embora alguns corpos não apresentem nenhuma expressão de
relevo e ocorrem em regiões de topografia aplainada e arrasada, que são cobertos por espessos pacotes de solo residual.
É comum, também, nas áreas de ocorrências dos corpos e
maciços desta suíte, o padrão de drenagem atual ser do tipo
radial. Os principais afloramentos desta suíte são na forma
de blocos e matacões (fig. 3.66 A e fig. 3.67 A) em meio ao
terreno arrasado ou na meia-encosta e no topo dos morros.
Apresenta contatos intrusivos com os ortognaisses do Complexo Jamari (1,75 Ga), paragnaisses do Complexo Quatro
Cachoeiras (~1,67-1,63 Ga) e com os granitos/metagranitos
da Suíte Intrusiva Serra da Providência (1,57-1,52 Ga), no en-77-

tanto, contatos diretos raramente são observados no campo.
Esta Unidade é constituída por granitóides de cor rosada, acinzentada e avermelhada, granulação média a grossa, raramente finos, variando de equigranulares a porfiríticos
(fig. 3.66 e fig. 3.67), não magnéticos, por vezes exibindo
textura rapakivi. Composicionalmente corresponde a alkali-feldspato granito, hornblenda-biotita monzogranito, biotita
monzogranito, biotita-hornblenda sienogranito e biotita-quartzo monzonito. Segundo Bettencourt et al. 1999, ainda
existem albita granitos e alkali-feldspato sienitos. São granitos
isotrópicos, localmente exibindo feições de deformação rúpteis (fraturas e falhas). Mineralogicamente são constituídos
por feldspato alcalino (microclíneo e ortoclásio), quartzo,
plagioclásio, biotita e hornblenda, como minerais essenciais.
Como minerais acessórios, podem ter, também, biotita e hor-
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nblenda, apatita, zircão, opacos I, alanita, titanita I. Fluorita e turmalina podem aparecer como varietais. Os minerais
secundários mais frequentes são sericita / muscovita, clorita,
opaco II, titanita II, epidoto e argilo-minerais. A forte alteração dos minerais é uma característica das rochas dessa suíte,
principalmente dos feldspatos que se encontram fortemente
sericitizados e transformados para argilo-mineral. Outra característica comum a alguns maciços é uma deformação rúptil impressa nas rochas.
Em escala mesoscópica, texturas porfiríticas ocorrem

com freqüência, representada por cristais euédricos a subédricos de feldspato alcalino, seguidas pela textura rapakivi, de
modo mais restrito. Estruturas do tipo schieliren, enclaves e
autólitos máficos são comuns (fig. 3.66 e fig. 3.67). Podem
exibir, também, foliação de fluxo magmático. Diques de leucogranito medindo 7- 20 cm de largura, veios de quartzo
e de microgranito ocorrem de maneira localizada. Microscopicamente, predomina uma textura granular, seguida pelas
texturas granofírica, mimerquítica e micropertítica (fig. 3.67 E
e F). Localmente, simplequititos em cristais de biotita.

Figura 3.66 – Em A, aspecto de campo de biotita sienogranito na forma de blocos e matacões, sem expressão de relevo. Em B, biotita sienogranito médio a grosso cortado por dique de microgranito. Em C, biotita monzogranito, mostrando enclave máfico. Em D, biotita-quartzo monzonito de granulação média a grossa. Em E, biotita alkali-feldspato
granito, fino, equigranular. Notar textura schieliren no alto da foto. Em F, biotita sienogranito porfiróide, de granulação
fina e fenocristais de feldspato alcalino.
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Figura 3.67 – Em A, afloramento na forma de blocos e matacões de biotita sienogranito médio a grosso; B) Hornblenda-Biotita sienogranito grosso, porfirítico e bastante fraturado. Em C, biotita alkali-feldspato granito, porfirítico, com
fenocristais de feldspato-alcalino bem euédricos. Em D, biotita sienogranito, médio, porfirítico. Notar autólito máfico
englobando cristal euédrico de feldspato alcalino. Em E, fotomicrografia (nicóis X) de hornblenda-biotita monzogranito,
mostrando a textura granular da rocha. Em F, fotomicrografia (nicóis X) de hornblenda-biotita sienogranito, mostrando
cristal de alanita associado à hornblenda, ao centro e pórfiro de ortoclásio micropertítico à esquerda, com sua superfície
bastante alterada para argilo-mineral. Abreviações: Bt (biotita), Or (ortoclásio), Horn (hornblenda) e Al (alanita).
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Quimicamente corresponde a uma suíte subalcalina a
alcalina nos fácies mais evoluídos, de natureza metaluminosa,
intraplaca e do tipo A. Nos maciços mineralizados observam-se diferentes estilos de mineralizações de Sn, W, Nb, Ta, Cu,
Pb, Zn e F, em stockworks, em greisens, lodes de quartzo-cassiterita e quartzo-cassiterita-wolframita, veios de quartzo-topázio-fluorita, pegmatitos com albita, microclínio, berílio,
topázio, molibdenita e cassiterita (Bettencourt et al., 1999).
Dados isotópicos U-Pb em zircão disponíveis na literatura (Bettencourt et al., 1997), indicaram a idade de
1081±50 Ma para o Maciço Santa Clara, 1080±27 Ma para
o Maciço Oriente Novo e 1082±5 Ma para o Maciço Manteiga. Novos dados Pb-Pb (evaporação de Pb de monocristais de
zircão) obtidos durante este mapeamento, revelaram idades
de cristalização semelhantes, sendo 1086±2 Ma no Maciço
Oriente Velho, 1082±3 Ma no Maciço Retiro, 1087±11 Ma
no Maciço Massaranduba e 1087 ± 8 Ma no Maciço Oriente
Novo. Os resultados obtidos pelo método Pb-Pb (evaporação)
para as quatro amostras de granitóides isotrópicos (amostras
LP-58A, LP-283, RE-34A e RE-156) da região abrangida pelo
Projeto Rio Machadinho mostram uma grande coerência em

termo de reprodutibilidade das idades (fig. 3.68, fig. 3.69,
fig. 3.70 e fig. 3.71). De fato, elas giram em torno de 1085
Ma, mostrando que são similares quando se leva em conta
os desvios analíticos. Tal fato, associado com a precisão sobre
as idades (desvios inferiores a 11 Ma) confere ao conjunto
uma boa exatidão, permitindo afirmar que são rochas contemporâneas. Além disso, por serem rochas que não apresentam feições de deformação e metamorfismo, é possível
admitir que as idades obtidas sejam consideradas como as
dos grãos analisados e, consequentemente, da intrusão dos
corpos amostrados. Por fim, algumas dessas amostras apresentam grãos (herdados) que parecem dominantemente provir de unidades mais antigas e cujas idades podem, apenas,
ser consideradas como “idades mínimas” para esses grãos.
A Suíte Intrusiva Santa Clara engloba a última geração
de granitóides pós-orogênicos do sudoeste do Cráton Amazônico, relacionados ao ciclo (pós-) Sunsás, mais precisamente, aos eventos magmáticos pós-orogênese Nova Brasilândia
(1180-1100 Ma, Esteniano). Associa-se a esta suíte magmática rapakivítica os depósitos de estanho de Oriente Novo, Primavera, Jacundá, Rio Branco e Manteiga.

Figura 3.68 - Diagrama de idades 207Pb/206Pb dos cristais de zircão da amostra LP-58A.
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Figura 3.69 - Diagrama de idades 207Pb/206Pb dos cristais de zircão da amostra LP-283.

Figura 3.70 - Diagrama de idades 207Pb/206Pb dos cristais de zircão da amostra RE-34A.
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3.71 - Diagrama de idades 207Pb/206Pb dos cristais de zircão da amostra RE-156.

A análise litoquímica da Suíte Intrusiva Santa Clara foi
realizada em vinte amostras de granitos, coletadas durante o
mapeamento da Folha Rio Machadinho. Os resultados analíticos mostram que se trata de granitos subsolvus, subalcalino,
metaluminosos a levemente peraluminosos (fig. 3.72 A e B),
quando utilizado o índice de Shand, conforme o diagrama
de Maniar & Piccoli (1989) e diagrama TAS. Mostram um enriquecimento em ETRL, com anomalia negativa de Eu e ETRP
relativamente planas (fig. 3.73 A), no diagrama rocha/condrito. Apresentam, também, enriquecimento em elementos
LIL em relação aos HSFE e anomalia negativa de Nb (fig. 3.73

B), no diagrama multi-elementar MORB normalizado. Quando plotados no Diagrama de Pearce (fig. 3.74), essas rochas
caem no campo dos granitóides intraplaca (WPG), corroborando a natureza intraplaca pelo diagrama de Whalen et al.
(1984) (fig. 3.75). Os Granitos da Suíte Intrusiva Santa Clara
são granitóides do tipo intraplaca (WPG), os mesmos foram
plotados no diagrama de Eby (1992) para definir a natureza
da fonte (fig. 3.76). Todas as amostras plotam no campo A2,
sendo, portanto, oriundos de um magma em cuja gênese
houve significativa participação de material crustal. Os dados
químicos estão detalhados na Tabela 3.8.

Figura 3.72 – Em A, Índice de Shand para os granitos da Suíte Intrusiva Santa Clara, conforme diagrama de Maniar
& Piccoli (1989). Em B, Diagrama TAS (Total Álcalis versus Sílica).
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Figura 3.73 – Em A, Diagrama rocha/condrito e em B, diagrama multi-elementar MORB normalizado de amostras
Granitos da Suíte Intrusiva Santa Clara.

Figura 3.74 - Granitos da Suíte Intrusiva Santa Clara nos diagramas discriminatórios de Pearce et al. (1984).

Figura 3.75 - Granitos da Suíte Intrusiva Santa Clara nos diagramas discriminatórios de Whalen et al. (1987). OGT
(granitos tipo I e tipo S), FG (granitos tipo I e tipo S altamente fracionados).

Figura 3.76 - Granitos da Suíte Intrusiva
Santa Clara no diagrama de Eby (1992).
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Tabela 3.8 - Dados químicos das rochas graníticas da Suíte Intrusiva Santa Clara.
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3.12 – Formação Palmeiral, arenitos (NP1pa)
A denominação de Formação Palmeiral foi empregada pela primeira vez por Lobato et al. (1966) para
designar os arenitos e conglomerados que ocorrem nas
redondezas da vila de Palmeiral, situada nas margens do
rio Madeira, em Rondônia. Este termo foi estendido, posteriormente, por Souza et al. (1975) aos arenitos e conglomerados que sustentam as Serras dos Pacaás Novos e
Uopianes, e recentemente por Rizzotto et al. (2005) aos
arenitos que ocorrem no extremo nordeste de Rondônia,
região limítrofe com os estados do Amazonas e Mato
Grosso. Bahia (1997) individualizou seis litofácies, as
quais compreendem um ortoconglomerado oligomítico
(clástos suportados por seixos e calhaus arredondados,
achatados e imbricados de quartzo-arenito e com feições de dissolução por pressão, seixos de quartzo leitoso
e proporções subordinadas de sílex, quartzito e granito
pórfiro) maciço ou com estratificação incipiente (base da
sequência), arenito com estratificação horizontal, arenito com estratificação cruzada acanalada, arenito com
estratificação cruzada tabular, arenito com estratificação
cruzada sigmoidal e arenito maciço. Vários autores sugerem que o paleoambiente da Formação Palmeiral é de
bacia do tipo sinéclise, com deposição por sistema fluvial
anastomosado proximal ou de leque fluvial, hoje limitada
a grabens pós-deposicionais, com destaque para os de
Pacaás Novos, Uopianes e São Lourenço (Leal et al. 1978;
Bahia, 1997; Quadros et al. 1998). Medidas de paleocorrentes realizadas por Bahia (1997) nos diversos compartimentos de ocorrência da Formação Palmeiral indicam fluxo preferencial de NNE para SSW. Por outro lado, Santos
et al. (2002), a partir do estudo de populações de zircões
detríticos dos arenitos interpretam o ambiente deposicional da Formação Palmeiral como bacia de foreland. Dados
isotópicos obtidos por Santos et al. (2001) através do método U-Pb SHRIMP em zircões detríticos forneceram idade
máxima da sedimentação de 1030 Ma e, na área-tipo (vila
Palmeiral), o zircão mais jovem tem idade de 1154 Ma.
Na Folha Rio Machadinho, os arenitos da Formação Palmeiral ocorrem predominantemente na região E,
NE e N da área e localmente na porção SW, em pequenos morros testemunhos ou compartimentos, possivel-
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mente, condicionados por falhas. Em geral seus componentes rochosos afloram na forma de lajes ou na forma
de morros testemunho que capeiam rochas do embasamento cristalino (fig. 3.77 A). Normalmente essas rochas
encontram-se num elevado grau de intemperismo, onde
se observa impregnações de óxidos de ferro e caulinização dos feldspatos. As melhores exposições de rocha
encontram-se ao longo do Rio Machado, a NE e E da Folha Rio Machadinho, onde afloram na forma de lajes, no
leito e em barrancos na margem do rio (fig. 3.77 B e C).
Nas lajes de arenito é comum a formação de “panelas”
ou ourifícios arredondados (com 50cm de diâmentro)
semicirculares, formados pela erosão (fig. 3.77 C). Na
área mapeada, esta unidade é constituída por arenitos
arcoseanos e arenitos feldspáticos, intercalados por níveis
conglomeráticos (fig. 3.77 D e E). Apresentam cor rosada
a rosa-esbranquiçada, granulometria fina a grossa. Nos
níveis conglomeráticos, os seixos são suportados por uma
matriz arenosa, na maioria das vezes, e quase sempre são
de quartzo e quartzo-arenito, podendo ter eventualmente seixos de gnaisse e argilito, com formas, predominantemente, subarredondadas a arredondadas, raramente subangulosas, com a esfericidade variando de alta a
baixa, mal selecionados (1-6 cm), por vezes mostrando
imbricação dos seixos. Os arenitos apresentam um arcabouço constituído por grãos de quartzo (mono e policristalinos), grãos de microclíneo, poucos opacos, zircão,
biotita e muscovita. Além de finos cristais de mica branca associados ao cimento. Mostram seleção moderada a
boa e grãos subarredondados a subangulosos com baixa
esfericidade, apresentando como principais constituintes
do cimento, óxido de ferro, sílica e argilo-mineral. Não
apresentam muitos espaços porosos. Apresentam estratificação plano-paralela e cruzada-acanalada (fig. 3.77 B
e D) de pequeno a médio porte e localmente feições de
escape de fluídos (convoluções) (fig. 3.77 F). É comum a
presença de grãos de feldspato subédricos a angulosos,
dispersos na matriz, indicando que esses sedimentos são
imaturos (pouco transporte) e tiveram suas áreas fontes
próximas de onde foram depositados. O ambiente de sedimentação da Formação Palmeiral tem sido interpretado
como fluvial entrelaçado.
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Figura 3.77 – Aspectos gerais e detalhes da Formação Palemeiral. Em A, forma dos afloramentos dos arenitos. Em B,
afloramento de arenito estratificado, margem do rio Machado. Em C, observam-se “panelas” formadas nos arenitos,
leito do rio Machado em período de estiagem. Em D, lajedo mostrando arenito arcoseano com estratificação acanalada
de mpedio porte. Em E, arenito felspático com níveis conglomeráticos, apresentando estatificação cruzada acanalada de
pequeno a médio porte. Em F, arenito arcosiano de granulação média, coloração avermelhada com tons amarelados e
esbranquiçados proporcionados por processos de intemperismo, apresentando estrutura de escape de fluídos (dobras).
Afloramentos LP-293, LP-500, RE-263, LP-313 e MQ-117

Para datação geocronológica pelo método U-Pb (LA-ICP-MS) na Universidade de Brasília (UNB), foi selecionada
uma amostra de arenito da Formação Palmeiral (amostra LP292). Os dados isotópicos U-Pb obtidos a partir da análise
de 37 grãos de zircão, os quais apresentaram razões Th/U
variando de 0,10 a 0,70, permitiu a elaboração de um histograma com a distribuição das probabilidades das idades
207Pb/206Pb desta amostra (fig. 3.78). O histograma da
probabilidade cumulativa apresentou picos de idades pale-

oproterozóicas e mesoproterozóicas, mais precisamente no
intervalo de idades entre 1740 Ma e 1022 Ma, com picos de
concentrações de idades em 1740 Ma, 1602 Ma, 1579 Ma
(maior pico de concentração), 1532 Ma, 1473 Ma, 1317 Ma,
1189 Ma e 1022 Ma (fig. 3.78). As análises que definiram os
picos de maiores concentrações consistem principalmente de
idades 207Pb/206Pb em 1579 Ma (n>4 e <5) e 1532 Ma (n>4
e <5), portanto, com grande contribuição de áreas fontes
mesoproterozóicas e relacionadas à Suíte Intrusiva Serra da
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Providência. O pico de concentração mais antigo e com idades 207Pb/206Pb em 1740 Ma (n=3), reflete contribuições de
fontes oriundas de rochas Complexo Jamari. O pico de concentração de idades 207Pb/206Pb em 1317 Ma (n=3) reflete
contribuições de fontes oriundas de rochas geradas durante a Orogênese Rondoniana-San Ignácio (ou Candeias), enquanto que pico de concentração de idades 207Pb/206Pb em
1189 Ma (n=2) reflete contribuições de zircões detríticos
oriundos de fontes de rochas geradas durante a Orogênese
Nova Brasilândia. O pico de concentração mais novo em
1022 Ma (n=5), oriundo de idades 207Pb/206Pb obtidas em

cinco grãos de zircão ígneos (detríticos), as quais variaram
em 1015 Ma, 1029 Ma, 1043 Ma, 1055 Ma e1096 Ma,
com razões Th/U moderadas a altas (entre 0,21-0,52), sugerem que estes zircões detríticos são ígneos e derivados,
provavelmente, da erosão rochas de áreas-fontes relacionadas à Suíte Intrusiva Santa Clara. Portanto, com base na
componente mais jovem identificada em zircão detrítico
ígneo da amostra LP-292, considera-se a idade de 1022
Ma como a idade máxima da sedimentação dos protólitos
sedimentares da Formação Palmeiral, na área da Folha Rio
Machadinho (fig. 3.78).

Figura 3.78 – Histograma da probabilidade cumulativa para todas as análises U-Pb da amostra
LP-292, mostrando os picos das principais idades obtidas para a Formação Palmeiral (afloramento localizado na LH PA-18, a 20 km em linha reta a sudeste de Machadinho d´Oeste).

3.13 – Suíte Intrusiva Rondônia (NP1γro)
Esta unidade foi primeiramente descrita por Kloosterman (1967, 1968 e 1970) como Younger Granites of Rondônia, tendo sua localidade-tipo situada nas cabeceiras do
rio Candeias, porção centro-oriental de Rondônia. Priem et al.
(1966, 1971) realizaram as primeiras datações geocronológicas em amostras do Granito Jacundá, através dos métodos
K-Ar (em biotita) e Rb-Sr (em rocha total), obtendo idades K-Ar
no intervalo 930-960 Ma e Rb-Sr no intervalo 895-955 Ma,
estabelecendo pela primeira vez a época de colocação dos
granitos relacionados a esta suíte. Isotta et al. (1978) caracterizaram os granitos desta suíte como sendo do tipo rapakivi.
Tassinari et al. (1984), incluiu todos os granitos que apresentavam idade isocrônica Rb/Sr em rocha total de 997 ± 40 Ma,
na Suíte Rondoniana. Bettencourt et al. (1997) mantiveram a
denominação de Younger Granites, incluindo nesta unidade
somente os granitos com idades U-Pb em zircão entre 998 a
991 Ma, representados pelos maciços graníticos Ariquemes,
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Massangana, São Carlos, Caritianas, Pedra Branca, Santa Bárbara e Jacundá, redefinindo esta unidade como Suíte Granitos
Últimos de Rondônia. Datações geocronológicas pelo método
U-Pb em zircão foram feitas por Bettencourt et al. (1999b) em
granitos relacionados à Suíte Intrusiva Rondônia, os quais obtiveram a idade de 998±5 Ma para o Maciço Pedra Branca, as
idades de 995±73 Ma e 974±6 Ma para o Maciço São Carlos
e a idade de 991±4 Ma para o Maciço Massangana. Sparrenberger et al. (2002) conseguiram idades U-Pb em monazita de
993 ± 5 Ma e 989 ± 13 Ma para o Maciço Santa Bárbara.
Scandolara et al. (1997) mantiveram a denominação inicial de
“Younger Granites” de Rondônia durante a versão de 1997
do mapa geológico do Estado de Rondônia. Posteriormente,
durante a elaboração do mapa geológico da Folha Porto Velho (SC.20) ao Milionésimo, Rizzotto et al. (2004a) agruparam
esses maciços na Suíte Intrusiva Rondônia, com ampla distribuição no centro-norte de Rondônia. Nomenclatura também
adotada, posteriormente, por Quadros e Rizzotto (2007) no
Mapa Geológico de Rondônia em ambiente de Sistema de In-
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formações Geográficas (SIG).
Na Folha Rio Machadinho, a Suíte Intrusiva Rondônia
ocorre na porção oeste da área, sendo representada pelos maciços Pedra Branca, Potosi e Jacundá e por parte dos maciços
São Carlos, Santa Bárbara e Karitiana (fig. 3.79). Estes ocorrem na forma de stocks semicirculares com diâmetro máximo
em torno de 14 km, aflorando na forma de pequenos morros
com blocos rolados na encosta ou sem expressão no relevo,
na forma campos de blocos e matacões (fig. 3.80 A e C). Os
granitos desta suíte são intrusivos nas rochas do Complexo
Jamari e da Suíte Intrusiva Serra da Providência e, em geral,
são parcialmente cobertos por lateritas, sedimentos paleoaluvionares e por solos, sendo que seus contatos diretos com as
encaixantes são raramente observados no campo.
A Suíte Intrusiva Rondônia é composta por granitos
de cor predominantemente rosada (fig. 3.80 B) subordinadamente, acinzentados e avermelhados (fig. 3.80 D e E), granulação média a grossa, raramente finos, equigranulares a porfiríticos, podendo ter fenocristais de feldspato-alcalino com até
6 cm, imersos em uma matriz equigranular média a grossa
composta por quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino e máficos. Os pórfiros são geralmente subédricos a euédricos. Durante esse trabalho, foram observadas as seguintes faciologias:

biotita monzogranitos, hornblenda-biotita monzogranitos,
biotita sienogranitos e albita granito (Fig. 3.80 F), sendo em
geral, rochas sem magnetismo. A literatura menciona ainda
a presença de anfibólio-biotita alkali-feldspato granito, biotita
sienogranito e alkali-feldspato granito, topázio-litium-mica albita granito, topázio quartzo-feldspato pórfiro (para os fácies
sub-alcalinos), piroxênio-anfibólio alkali-feldspato sienito e microsienitos, alkali-feldspato microgranito e feldspato-quartzo
pórfiro para os que mostram comportamento alcalino (Bettencourt et al. 1999). As rochas de afinidade alcalina são as
que apresentam maior potencial para mineralização.
Estudos petrográficos mostraram que a mineralogia
essencial é composta por feldspato-alcalino (ortoclásio e microclíneo), quartzo e plagioclásio, podendo ter biotita e hornblenda. A mineralogia acessória é formada por biotita, hornblenda, opacos (ilmenita), apatita, zircão, alanita e titanita. Por
vezes mostram fluorita, topázio e piroxênio. As texturas mais
comuns são a poiquilítica em fenocristais de feldspato potássico, porfirítica/porfiróide e rapakivítica em menor quantidade.
Os granitos da Suíte Intrusiva Rondônia são isotrópicos
de estrutura maciça, podendo ter uma incipiente foliação de
fluxo magmático, com orientação preferencial dos pórfiros de
feldspato-alcalino e máficos.

Figura 3.79 – Mapa de localização dos maciços graníticos da Suíte Intrusiva Rondônia na Folha Rio Machadinho.

Segundo os estudos de Bettencourt et al. (1995)
e Bettencourt et al. (1997), o padrão geoquímico dos
granitos da Suíte Intrusiva Rondônia estão representados por dois grupos de granitos, os quais exibem padrão geoquímico distinto. Os subalcalinos são metaluminosos a levemente peraluminosos, possuem teor de

SiO2 entre 71% e 76%, Na2O + K2O de 8,05 a 9,80%),
FeOt/(FeOt + MgO) de 0,92 a 0,99, A/CNK 0,83-1,06,
K/Rb 26-181, La/Yb 3,49-24,09 e Eu/Eu* 0,09-0,38. Os
alcalinos têm SiO2 entre 55% e 72 %, Na2O + K2O de
9,40% a 10,40%), FeOt/(FetO + MgO) 0,95 a 0,99, A/
CNK 0,92 a 1,15, K/Rb 52 a 407, La/Yb 3,56 a 8,07 e
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Eu/Eu* de 0,22 a 0,59. Ambos os tipos são ricos em Ga,
Rb, Zr, Y, F e ETR e possuem características semelhantes aos granitos rapakivi, do tipo A, intraplaca, sendo
que os alcalinos são mais jovens que os subalcalinos
(Bettencourt et al. 1999). Não se estudou quimicamente as rochas da Suíte Intrusiva Rondônia durante
o Projeto Rio Machadinho em função da existência de
diversas teses de mestrado e doutourado abordando

esta temática.
Associam-se aos granitos da Suíte Intrusiva Rondônia, importantes mineralizações de Sn, W, Nb-Ta, Be,
Cu, Zn e F, em parte associadas às fases tardias do magmatismo, de natureza alcalina, com destaque aos depósitos de Potosi, Jacundá, Santa Bárbara, Cachoeirinha e
Pedra Branca, além de mineralizações secundárias em
depósitos eluvionares, coluvionares e aluvionares.

Figura 3.80 – Em A, aspecto do afloramento na forma de morrotes com blocos rolados na encosta. Em B, biotita sienogranito fino, porfiróide de cor rosa-claro. Em C, aspecto de campo de hornblenda-biotita monzogranito, aflorantes
na forma de blocos e matacões sem expressão de relevo. Em D, biotita sienogranito com hornblenda, de granulação
média e porfiróide. Em E, biotita sienogranito moderadamente intemperizado, mostrando capa de alteração. Em F,
albita granito fino, equigranular com veio graisenizado.
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3.14 – Kimberlitos (K)
No Estado de Rondônia, 94 corpos de kimberlitos
encontram-se cadastrados no Bando de Dados GEOBANK
da CPRM. A maioria dos corpos ocorre no limite norte
do Graben Pimenta Bueno, nos municípios de Pimenta
Bueno e Espigão d´Oeste, alojados tanto nas rochas sedimentares que preenchem o graben, como também, nas
áreas de embasamento. Alguns corpos se encontram nas
áreas de ocorrência do Complexo Jamari, na região entre Cacaulândia e Ariquemes, e nas áreas de ocorrência
do Complexo Colorado, na região de Colorado d´Oeste e
Corumbiara (Rizzotto et al. 2004a; Rizzotto et al. 2004b;
Quadros & Rizzotto, 2007). Dentre estes corpos, alguns
são subaflorantes e a maioria encontra-se coberto por sedimentos recentes ou por solos.
A idade das intrusões kimberlíticas em Rondônia
tem sido atribuída ao Cretáceo Superior, por analogia
com os da Província Kimberlítica de Juína (MT), onde Teixeira (1996) obteve idades entre 95 Ma e 92 Ma. Entretanto, dados de Zolinger (2005) sobre kimberlitos da
região de Colorado d’Oeste indicaram que o corpo E1
tem idade de 293±18 Ma e corpo ES1 de 317±43 Ma, o
que os coloca no Carbonífero Superior-Permiano Inferior.

Na porção sudoeste da Folha Rio Machadinho,
constam quatro corpos de kimberlitos cadastrados no
banco de dados GEOBANK da CPRM (RETIRO 01, RETIRO
02, RETIRO 03 e RETIRO 04), os quais fazem parte da
Província Kimberlítica de Ariquemes (De Beers do Brasil
Ltda). Estes têm posicionamento estratigráfico atribuído
ao Cretáceo, entretanto, existem apenas relatos de que
somente um corpo é subaflorante, os demais se encontram cobertos por um perfil de intemperismo e por solos.
Estudos recentes sobre o único corpo de kimberlito subaflorante na Folha Rio Machadinho foram realizados por Mahon et al. (2009), em área localizadas a cerca
de 30 km a leste de Ariquemes, no corpo denominado
kimberlito Bom Retiro pelos referidos autores (correspondendo ao RETIRO 1). Neste corpo, foram realizadas prospecções geoquímicas e sondagens por diversas empresas
de mineração. Outra área de ocorrência de Kimberlito,
situada na fazenda Cristo Rei a leste de Rio Crespo, foi visitada durante a execução do Projeto Machadinho, onde
não foi constatado afloramentos de kimberlitos, entretanto, foram observados diversos vestígios que sugerem
que nesta região foram realizados trabalhos de sondagens (fig. 3.81).

Figura 3.81 – Poço utilizado na pesquisa de kimberlito, fazenda Cristo Rei, Rio Crespo. Afloramento LP-46

3.15 – Coberturas Lateríticas (NQl) e Crosta
Laterítica (NQcl)
O mapeamento geológico da Folha Rio Machadinho
revelou a existência de uma unidade de cobertura cenozói-

ca, possivelmente de idade plio-pleistocênica a pleistocênica, constituída por extensos perfis de intemperismo com
espessura máxima estimada em 50 metros, cobertos por
materiais coluvionares/eluvionares e por solos, aflorantes
em áreas de topografia arrasada e com pouca expressão de
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relevo, as quais fazem parte da Depressão da Amazônia Sul
ou Superfície de Aplainamento Nível III. Estas coberturas foram englobadas, anteriormente, por Rizzotto et al. (1994)
na Formação Içá, por Scandolara et al. (1999) na Coberturas Sedimentares Indiferenciadas e por Quadros & Rizzotto
(2007) na Coberturas Sedimentares Indiferenciadas e nas
coberturas Detrito-Lateríticas.
Na área do Projeto Rio Machadinho, destaca-se que
parte das regiões mapeadas como coberturas lateríticas já
tinham sido mapeadas, anteriormente, como Complexo
Jamari ou Formação Içá ou Coberturas Sedimentares Indiferenciadas. Portanto, no mapa geológico elaborado nesse
projeto, encontram-se individualizadas as áreas de coberturas cenozóicas, sendo estas englobadas em duas unidades,
denominadas de Coberturas Lateríticas (NQl) e Crosta Laterítica (NQcl), entretanto, depósitos aluvionares e colúvio-eluvionares pequenos ocorrem associados espacialmente a
esta unidade, sendo que estes materiais não foram individualizados em outra unidade em função das limitações impostas pela escala do mapeamento.
As unidades Coberturas Lateríticas e Crosta Laterítica compõem os extensos perfis de intemperismo da região
de Machadinho d´Oeste, Cujubim, Vale do Anari, os quais
estão sendo atualmente erodidos, expondo desta forma, os
seus horizontes. Estes perfis foram desenvolvidos sobre as
rochas gnáissicas de orto e paraderivação, sobre os granitóides e sobre as unidades de cobertura sedimentar, que datam do Paleozóico, Mesozóico e Neoproterozóico. Os perfis
de intemperismo da área em estudo ainda não foram datados e possuem idade assumida ao plio-pleistoceno, apenas
com base nas suas semelhanças com os perfis da região do
entorno da cidade de Porto Velho.
As Coberturas Lateríticas (NQl) englobam os diversos horizontes lateríticos os quais estão expostos de
acordo com a topografia do terreno e o nível de erosão.
Estes por sua vez, encontram-se cobertos por materiais
coluvionares e eluvionares, depositados ao longo de paleovales, e por solos.
A Crosta Laterítica (NQcl) engloba apenas as crostas
lateríticas ferruginosas (horizontes ferruginosos) mais espessas e com grande expressão areal, as quais sustentam
pequenos platôs lateríticos que se destacam normalmente
na topografia do terreno, o que permitiu sua individualização como uma unidade na escala do mapeamento.
Os perfis de intemperismo da Folha Rio Machadinho
apresentam da base para o topo, diversos horizontes de
espessura variada, assim denominados: horizonte saprolítico, horizonte mosqueado, horizonte transicional, crosta
laterítica ferruginosa (concrecionária e localmente colunar),
horizonte psolítico e horizonte de latossolo com níveis de
“pedra-ferro”. Cobrindo as coberturas lateríticas ocorrem
materiais coluvionares, eluvionares e solos (fig. 3.82). Estes
horizontes apresentam características texturais e mineralógicas próprias, sendo que neste trabalho não foram estudadas em detalhes, entretanto, a individualização em horizontes foi baseada apenas nas características texturais dos
horizontes, identificadas durante os trabalhos de campo e
correlacionados com os trabalhos publicados sobre o tema.
A base do perfil, denominado de rocha-mãe, é ca-91-

racterizada por rochas de diversas origens (ígneas, metamórficas ou sedimentares). Sobre estas, encontra-se desenvolvido o horizonte saprolítico o qual apresenta níveis
variáveis de grau de intemperismo e de saprolitização das
rochas, muitas vezes, com difícil caracterização dos protólitos envolvidos nos processos de alteração supergênica.
Neste horizonte, feições primárias (texturas e estruturas)
das rochas ainda são evidentes e em geral encontram-se
bem preservadas nos protólitos ígneos e parcialmente preservadas nos protólitos metassedimentares.
Sobre o horizonte saprolítico ocorre o horizonte
mosqueado o qual apresenta constituição síltico-argilosa,
preservando parcialmente as feições estruturais (bandamento, foliação, estratificação, etc.) e texturais das rochas
pré-existentes, sendo o seu desenvolvimento fortemente
controlado pelas estruturas pré-existentes das rochas-mãe
onde o perfil de intemperismo se desenvolveu (fig. 3.83 A).
O horizonte mosqueado tem como característica principal
as manchas avermelhadas de tons diversos (amarelados,
arroxeados, lilás e esbranquiçados) e com os mais diversos
padrões de mosqueamento.
Sobre o horizonte mosqueado, observou-se localmente, um horizonte de transição não muito espesso (em
torno de 1 m), que constitui uma zona de transição, mosqueado para crosta laterítica ferruginosa, onde apresenta
diversas feições, sendo a que mais se destaca é a existência
de um horizonte mosqueado endurecido de cor ocre-amarela, apresentando na sua porção superior feições que se
assemelham a nódulos ferruginosos hematíticos, dispersos
aleatoriamente.
O horizonte ferruginoso em geral é concrecionário,
podendo localmente desenvolver-se na forma colunar, sendo denominado, também, de crosta laterítica ferruginosa.
É composta por concreções ferruginosas de composição
hematítica em fase de transformação para goethita (mais
freqüente), contendo caulinita e relictos de quartzo (fig.
3.83 B e C). Seu contato inferior com o horizonte transicional é brusco a localmente transicional. A porção superior
do horizonte ferruginoso a marcada por fragmentos lateríticos oriundos da desfragmentação da crosta por processos
intempéricos físicos e químicos.
O horizonte pisolítico/nodular ocorre na parte superior do perfil laterítico, logo acima do horizonte ferruginoso (crosta laterítica) o qual está em contato gradacional,
por vezes penetrando e envolvendo fragmentos maiores
do horizonte ferruginoso. Este horizonte é composto por
diversos nódulos e pisólitos de óxi-hidróxidos de ferro (são
goethíticos e em geral com núcleos hematítico) envoltos
em material de aspecto argiloso de coloração amarelada.
O horizonte do topo do perfil laterítico é caracterizado por extensos pacotes de latossolo amarelados contendo, por vezes, fragmentos lateríticos e grânulos de quartzo
dispersos aleatoriamente. Neste horizonte é comum a presença de níveis irregulares e centimétricos de “pedra-ferro”
(níveis hematíticos maciços ou laminados) com formas e
espessuras variadas (fig. 3.83 D, E e F).
O perfil de intemperismo da Folha Rio Machadinho
não foi estudado em detalhe e com base apenas nas características morfológicas e mineralógicas, observadas no
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campo, destacamos que não foi identificado o horizonte
bauxítico. Entretanto, estudos de detalhes deverão ser realizados visando no enquadramento destes perfis como um

perfil laterítico imaturo, dentro da classificação proposta
por Costa (1991), e formados possivelmente ao longo do
Pleistoceno.

Figura 3.82 - Perfil laterítico composto e esquemático da região de Machadinho d´Oeste, Cujubim e Vale do Anari ( A-Colúvio
com fragmentos de rocha e de material laterítico, coberto por solo; B1-Latossolo, B2-Deltalhe de latossolo com nível de “pedraferro (hematita); C-Horizonte psolítico friável; D1- Crosta laterítica ferruginosa; D2- Detalhe da crosta laterítica ferruginosa
com hematita e cavidades revestidas por gibsita, E-Horizonte de transição entre o horizonte mosqueado endurecido e a crosta
laterítica ferruginosa; F1-Horizonte mosqueado, porção superior, F2-Horizonte mosqueado , porção inferior, G-Saprólito de
metassedimento com mobilizados graníticos caulinizados.
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Figura 3.83 – Aspectos gerais e de detalhe de parte dos horizontes do perfil laterítico da região de Machadinho d´Oeste, Cujubim e Vale do Anari. Em A, horizonte mosqueado desenvolvido em rochas gnáissicas, onde a estruturação pretérita da rocha
controla o desenvolvimento do perfil laterítico. Em B e C, crosta laterítica ferruginosa, sendo que em C observa-se uma pequena
caverna na base da crosta laterítica. Em D, latossolo (topo do perfil). Em E, latossolo com níveis de “pedra-ferro” (nível hematítico maciço). Em F, detalhe dos níveis de “pedra-ferro” (setas) de E, sendo estes compostos por hematita em arcabouço maciço.
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3.16 – Depósitos Aluvionares (Q2a)
Sob a denominação de Depósitos Aluvionares, incluem-se todos os sedimentos arenosos, siltosos e argilosos
com níveis de matéria orgânica, além dos seixos, inconsolidados ou semi-inconsolidados, apresentando graus variados de ferruginização e mapeáveis ou não na escala deste
mapeamento. São depósitos interdigitados e/ou intercalados que ocorrem nos leitos, margens dos canais fluviais (depósitos de diques marginais) e nas planícies de inundação
atuais e subatuais, sendo que a maior área de ocorrência
mapeada desta unidade está associada à planície de inundação do rio Machado (fig. 3.84). Depósitos menores, não
individualizados no mapa geológico da Folha Rio Machadinho, ocorrem nas margens dos rios Machadinho, Belém,
Branco, São João, Anari, Preto do Crespo, Preto, Jancun-

dá, Manteiga, dentre outros, e em depósitos ao longo de
palocanais e paleovales, sendo que alguns destes depósitos
aluvionares se destacam do ponto de vista econômico por
hospedarem importantes mineralizações secundárias de estanho, ouro, tungstênio e nióbio.
Os depósitos de canais nos leitos ativos de drenagem
são compostos por sedimentos de granulometria areia, média a grossa e com níveis de cascalho, coloração branca,
estratificados (estratificação cruzada acanalada e cruzada
tangencial) e mal selecionados (fig. 3.84 A). Os sedimentos das planícies de inundação, acumulados pela migração
lateral dos rios e pelo transbordamento dos rios durante os
períodos das cheias, são formados por areias finas estratificadas, areias silto-argilosas, siltes e argilas contendo grandes quantidades de matéria orgânica e restos de vegetais
(folhas, galhos, etc.) (fig. 3.84 B).

Figura 3.84 – Aspectos gerais dos depósitos aluvionares da Folha Rio Machadinho. Em A, barra de canal constituída por areias
com sets de estratificação cruzada tangencial (corte longitudinais de estratificação cruzada acanalada). Em B, depósitos aluvionares nas margens do rio Machado. Em C, areias e cascalhos ferruginizados e estratificados. Em D, paleocanal mostrando nível
de cascalho ferruginizado com níveis de areia.
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4 - GEOLOGIA ESTRUTURAL,
METAMORFISMO E EVOLUÇÃO
GEOTECTÔNICA

4.1 – Aspectos Gerais
A área do Projeto Rio Machadinho (Folha Rio Machadinho) abrange uma pequena porção do sudoeste do
Cráton Amazônico e encontra-se inserida na Província
Geocronológica Rio Negro-Juruena (1,80-1,55 Ga) de
Tassinari & Macambira (1999) ou na Província Geocronológica Rondônia-Juruena (1,82-1,54 Ga) de Santos et al.
(2000) e Santos (2004). A maior parte da área da Folha
Rio Machadinho está inserida no contexto do Domínio
Jamari e somente a porção leste/sudeste da Folha Rio Machadinho abrange parte do extremo oeste do Domínio
Roosevelt-Juruena.
Os novos dados obtidos durante o mapeamento
geológico da Folha Rio Machadinho permitiram cartografar as áreas de ocorrência de rochas do embasamento
ortoderivado e paraderivado, submetidos a condições de
alto grau metamórfico; individualizar os diversos corpos
e maciços das suítes magmáticas; identificar e mapear
as estruturas tectônicas dúcteis, dúcteis-rúpteis e rúpteis
impressas nas rochas do embasamento e nos granitóides deformados; delimitar as unidades de coberturas sedimentares meso/neoproterozóicas e cenozóicas, e por
fim, delinear um novo arranjo estrutural para a região e
destacar os principais elementos litológicos e tectônicos
que permitiram estabelecer limites mais precisos entre as
províncias geocronológicas, domínios e subdomínios do
sudoeste do Cráton Amazônico. Por meio deste mapeamento foi possível, ainda, individualizar em mapa, os
produtos de deformações e metamorfismos que foram
gerados durante os sucessivos eventos orogenéticos que
afetaram as rochas da região e também os produtos dos
eventos magmáticos e de sedimentação que ocorreram
na área mapeada.
Os padrões estruturais impressos nas rochas da
área estudada foram delineados a partir da análise das
imagens de satélites e de sensores aerotransportados,
sendo estes, em grande parte, correlacionados com os
dados de campo, principalmente, as feições oriundas
dos últimos eventos tectono-metamórficos gerados em
regime dúctil. Para materializar estes padrões estruturais,
foram elaborados mapas de estruturas dúcteis regionais
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(zonas de cisalhamento e traços de superfícies “S”) e
sobre esses mapas foram lançados os dados estruturais
planares e lineares, obtidos durante as descrições dos
afloramentos (medidas de atitudes de foliações milonítica, bandamento gnáissico e de lineação de estiramento
mineral). O estabelecimento da cronologia dos eventos
foi baseado nas relações estruturais de campo, obtidas
principalmente em afloramentos-chave, suportadas, em
parte, por dados geocronológicos. As condições metamórficas geradas ao longo das zonas de cisalhamento
foram definidas a partir de aspectos de campo (p. ex.
milonitização e migmatização) e com base nas análises
petrográficas, caracterizando-se, desta forma, as feições
texturais das rochas e as paragêneses minerais, indicativas do grau metamórfico.
A análise estrutural da Folha Rio Machadinho consistiu na hierarquização das estruturas em função de suas
características gerais, permitindo, desta forma, a individualização de domínios e subdomínios estruturais, de
acordo com a sua natureza dúctil ou rúptil, associados
ainda à litologia do substrato e às idades dos produtos
gerados. Trata-se de uma compartimentação não definitiva em função da complexidade geológica da região em
estudo, onde as estruturas existentes são produtos da superposição de sucessivos eventos tectônicos ocorridos em
condições de médio a alto grau metamórfico, alcançando
localmente situações de anatexia. Estes eventos promoveram episódios de retrabalhamento crustal das rochas
pré-existentes e processos de rejuvenescimento isotópicos parciais. Destaca-se que a estruturação regional da
área é bastante complexa e o seu arcabouço tectono-estrutural está ligado a diversos eventos orogenéticos e
eventos extensionais que afetaram o sudoeste do Cráton
Amazônico no intervalo entre 1,75-0,95 Ga, com possíveis reativações das zonas de fraquezas pré-existentes
durante o Fanerozóico.
O conjunto de dados de campo e de laboratório
obtidos neste projeto, associados aos dados geocronológicos disponíveis na literatura, permitiu uma melhor delimitação entre os domínios Jamari e Roosevelt-Juruena e,
ainda, a divisão do Domínio Jamari em subdomínios, cuja
demarcação dos limites foi estabelecida com base em
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dados de sensores remotos (LANDSAT TM 7, SAR-SIPAM,
GEOCOVER e SRTM), dados aerogeofísicos (magnetometria)
e informações de campo (padrões das estruturas menores,
tais como: foliações, lineações, bandas de cisalhamento) adquiridas durante a execução deste projeto (fig. 4.1).
Portanto, foi possível dividir o Domínio Jamari
em subdomínios com trends estruturais gerados em regime dúctil, nas direções preferenciais NE-SW, NW-SE
e E-W. Essa subdivisão foi baseada na homogeneidade
dos dados estruturais em cada domínio ou subdomínio,

nas relações de truncamento de estruturas e na cronologia dos eventos de deformação/metamorfismo (dados
geocronológicos). Desta forma, foi possível avançar no
entendimento das estruturas impressas nas rochas e as
suas relações com os eventos orogenéticos já reconhecidos para o sudoeste do Cráton Amazônico e que ocorreram nos intervalos de 1670-1630 Ma (Estateriano) (Fase
Dn, M1), 1371-1319 Ma (Ectasiano) (Fase Dn+1, M2) e
1180-1100 Ma (Esteniano) (Fase Dn+2, M3) (fig. 4.2),
onde Dn é a fase de deformação e M o metamorfismo.

Figura 4.1 – Arcabouço estrutural da Folha Rio Machadinho. I-Domínio Roosevelt-Juruena; II-Domínio Jamari
(Subdomínio Dúctil Compressivo/Oblíquo Ariquemes); III-Domínio Jamari (Subdomínio Dúctil Compressivo
Vale do Anari); VI-Domínio Jamari (Subdomínio Dúctil Compressivo/Obliquo Igarapé do Inferno); V-Domínio
Jamari (Subdomínio Dúctil Transpressivo Sinistral Ji-Paraná – Cujubim); e VI-Domínio Jamari (Núcleos Preservados).
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Figura 4.2 - Domínios e Subdomínios Estruturais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C).
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4.2 – Domínios e Subdomínios Estruturais
4.2.1 - Domínio Roosevelt-Juruena
O Domínio Roosevelt-Juruena, que engloba os domínios Roosevelt-Aripuanã e Juruena, compreende um
segmento crustal do Cráton Amazônico formado no intervalo de 1,85-1,65 Ga, o qual apresenta trend regional
WNW-ESE ou E-W. É constituído por rochas plutônicas
e vulcânicas félsicas, de filiação cálcio-alcalina de alto-K,
interpretadas como uma sucessão de arcos magmáticos
(Santos et al., 2000; Pinho et al., 2001), além de rochas
vulcanossedimentares que evoluíram em um sistema de
arcos magmáticos (Scandolara et al., 1995; Rizzotto et
al., 1995; Santos et al., 2000). Ocorrem, neste domínio,
manifestações magmáticas pós-orogênicas a anorogênicas de 1,55-1,53 Ga, intrusivas no embasamento para e
ortoderivado e nas sequências vulcanossedimentares.
O extremo oeste do Domínio Roosevelt-Juruena
abrange a porção sudeste da Folha Rio Machadinho (fig.
4.2), sendo formado por um terreno metatonalítico/granito-gnáissico em alto grau metamórfico, deformado em
regime dúctil, representado pela Suíte Plutônica Vitória,
Granito São Pedro, Granito São Romão e Suíte Máfica
Vespor, com idades de cristalização entre 1780-1775 Ma.

Este terreno foi denominado de Arco Magmático Juruena
(Lacerda Filho et al., 2000), entretanto, Santos (2003, in
Bizzi et al.,2003) interpreta-os como relacionados a dois
arcos magmáticos distintos. Segundo Souza et al. (2004),
o Arco Magmático Juruena foi desenvolvido em diferentes regimes deformacionais progressivos e em duas modelagens tectônicas: a primeira relacionada à subducção/
colisão oblíqua de alta temperatura e a segunda relacionada à transcorrência, sendo que a fase final do evento é
marcada pela intrusão dos granitos Serra da Providência
e Aripuanã.
A porção oeste do Domínio Roosevelt-Juruena
apresenta trend estrutural regional NW-SE a E-W, caracterizado por zonas de cisalhamento dúcteis, materializadas
por uma foliação milonítica de alto ângulo de mergulho e
bandamento gnáissico (fig. 4.3), geradas durante a Fase
Dn e M1 (ver item 4.3). A análise das estruturas dúcteis
menores, observadas em afloramentos ao longo do rio
Machado, quando plotadas nos estereogramas (planos
de foliação, polo de plano de foliação e contorno de pólos de plano de foliação), mostra um predomínio de foliações de trend NW-SE a E-W com valores altos de mergulho para NE e SW, subordinadamente para NW, mesmo
com um número reduzido de medidas de campo (seis
medidas) (fig. 4.4).

Figura 4.3 - Aspectos de campo das rochas do Complexo Juruena. Em A, gnaisse tonalítico com bandamento dobrado, em planta (Suíte Plutônica Vitória).
Em B, gnaisse tonalítico com mobilizados graníticos
dobrados, em planta (Suíte Plutônica Vitória). Em
C, granito-gnáissico monzogranítico (Granito São
Romão).

-98-

Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C)

Figura 4.4 - Domínio Roosevelt-Juruena (Fase Dn). Estereograma de planos de foliação
(A). Estereograma de polo de plano de foliação (B). Estereograma de contorno de pólo de
plano da foliação (C).

4.2.2 - Domínio Jamari
O Domínio Jamari, que abrange a porção central e
noroeste/nordeste de Rondônia, apresenta os registros geológicos, com idades U-Pb (TINS e SHRIMP) em torno de
1,75-1,76 Ga, obtidas em núcleos de zircões oriundos de
ortognaisses de composição tonalítica, enderbítica a diorítica. Seu arcabouço tectônico atual foi estabelecido, principalmente, no Ectaciano (1,35-1,11 Ga), durante a atuação
dos últimos eventos orogenéticos que afetaram o sudoeste
do Cráton Amazônico. É constituído por gnaisses ortoderivados de composição tonalítica, enderbítica e diorítica, englobados no Complexo Jamari, por rochas metassedimentares
de alto grau metamórfico, incluídas no Complexo Quatro
Cachoeiras, além de granitóides indeformados a milonitizados/gnaissificados pertencentes às suítes intrusivas Serra da
Providência (1,55 Ga) e Alto Candeias (1,35 Ga). Associam-se
espacialmente ao Domínio Jamari diversas rochas graníticas
pós-orogênicas a anorogênicas incluídas nas suítes intrusivas
São Lourenço-Caripunas (1,31 Ga), Teotônio (1,38 Ga) e Santo Antônio (1,40 Ga), além de plutônicas félsicas das suítes
intrusivas Santa Clara (1,08 Ga) e Rondônia (Younger Granites of Rondônia) (0,99 Ga). Ainda ocorrem rochas sedimentares da Formação Palmeiral (1,03 Ga) e basaltos e diabásios
da Formação Nova Floresta (1,01 Ga). O conjunto rochoso
composto pelos complexos Jamari e Quatro Cachoeiras e por
parte das suítes intrusivas Serra da Providência e Alto Can-99-

deias, encontram-se metamorfisados em alto grau, com pico
metamórfico em aproximadamente 1.33 Ga.
Na Folha Rio Machadinho, o Domínio Jamari está representado por rochas dos complexos Jamari e Quatro Cachoeiras, seccionados pelos granitóides das suítes intrusivas
Serra da Providência, Santa Clara e Rondônia. Este domínio
apresenta características lito-estruturais que permitem subdividi-lo em quatro subdomínios: Subdomínio Dúctil Compressivo-Oblíquo Ariquemes, Subdomínio Dúctil Compressivo
Vale do Anari, Subdomínio Dúctil Compressivo-Obliquo Igarapé do Inferno e no Subdomínio Dúctil Transpressivo Sinistral
Ji-Paraná – Cujubim (fig. 4.2). Foi possível, ainda, a individualização de núcleos de ortognaisses, paragnaisses e de granitóides não afetados pelas orogêneses mais jovens que 1,53
Ga, sendo esses individualizados como Núcleos Preservados.
Grande parte dos subdomínios do Domínio Jamari
apresenta, nos estereogramas, padrões estruturais similares
que permitiram, inicialmente, uma análise estrutural das medidas de foliação e lineação como um único conjunto de medidas, agrupando os subdomínios Compressivo-Oblíquo Ariquemes, Compressivo Vale do Anari e Compressivo-Oblíquo
Igarapé do Inferno (fig. 4.5). Foram analisados os dados de
campo de 168 medidas de foliação e 75 medidas de lineação
de estiramento mineral, onde nos estereogramas de pólo da
foliação e de contorno de pólos da foliação é possível observar que foliação apresenta um trend regional NE-SW, com
predomínio de direção de planos de foliação entre 10° e 50°
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Az, mostrando maior concentração de atitudes em 21° Az.
O estereograma de pólo dos planos da foliação demonstra o
alto ângulo de mergulho das estruturas planares para os
quadrantes NW e SE, sendo em muitas situações, subverticais. No estereograma de contorno de pólos da foliação
é possível observar uma concentração de pólos nas direções 111°Az (quadrante SE) e 291° Az (quadrante NW),
indicando um forte trend da estruturação dúctil regional na direção NE-SW (mais especificamente na direção
N21ºE), com mergulhos para SE e NW. Os estereogramas
de lineação de estiramento mineral e de contorno da lineação de estiramento demonstram que existe uma maior
concentração de caimentos da lineação em torno de 48º

para o quadrante NW e mais especificamente na direção
289° Az, mostrando o caráter frontal das lineações de estiramento em relação aos planos de foliação, sendo esta
relação característica de um sistema compressivo a oblíquo. Entretanto, destacam-se concentrações subordinadas de medidas de lineações nos quadrantes NNE e SSE
e com valores baixos de mergulho e próximos da direção
dos planos de foliação, indicativo de uma componente
transcorrente que está relacionada, provavelmente, a
uma componente tardia com relação ao sistema compressivo principal. Associa-se esta estruturação NE-SW do
Domínio Jamari como sendo gerada durante a fase de
deformação Dn+1 e metamorfismo M2.

Figura 4.5 – Estereogramas das estruturas dúcteis NE do Domínio Jamari (Fase
Dn+1). Estereograma de polo de plano de foliação (A). Estereograma de contorno
de pólo de plano da foliação (B). Estereograma de lineação de estiramento (C).
Estereograma de contorno de lineação de estiramento (D).

4.2.2.1 – Subdomínio Núcleos Preservados (NP)
O Subdomínio Núcleos Preservados corresponde às
regiões totalmente ou parcialmente preservadas das deformações e metamorfismos mais jovens que 1,50 Ga (fig. 4.2).
É constituído por porções do embasamento paraderivado e
ortoderivado que compõem os complexos Jamari e Quatro
Cachoeiras e que ainda preservam, parcialmente, vestígios de
eventos tectono-metamórficos e magmáticos mais antigos
que 1,60 Ga e por porções dos maciços graníticos União (5º
BEC) e Machadinho, pertencentes à Suíte Intrusiva Serra da
Providência, não afetados pelos eventos tectono-metamórficos mais jovens que 1,50 Ga. Em geral, os limites entre os
núcleos preservados e as faixas deformadas são transicionais

e marcados pelo desenvolvimento de uma trama protomilonítica a milonítica, localmente gnáissica, desenvolvida sobre
uma trama gnáissica ou ígnea pretérita. Nas rochas gnáissicas
preservadas das deformações mais jovens e que serviram de
encaixantes dos granitos da Suíte Intrusiva Serra da Providência e naquelas que ocorrem como xenólitos e megaxenólitos
dentro das rochas da Suíte Intrusiva Serra da Providência, ainda é possível observar evidências litológicas, estruturais, texturais e mineralógicas que permitem associá-las como produtos de um evento tectono-metamórfico de alto grau
metamórfico e de escala regional, ocorrido anterior ao
emplacement dos granitos da Suíte Intrusiva Serra da
Providência e posterior à deposição dos protólitos sedimentares do Complexo Quatro Cachoeiras, mais especi-100-
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ficamente entre 1,63 e 1,57 Ga (Fase Dn e M1). Nestes
gnaisses é possível observar bandamento gnáissico, do-

bras e feições relacionadas a intensidades variadas de
migmatização (fig. 4.6).

Figura 4.6 – Aspectos de campo das estruturas dúcteis planares (Fase Dn e M1), impressas nos paragnaisses
em alto grau metamórfico do Complexo Quatro Cachoeiras. Em A, paragnaisse com bandamento dobrado.
Em B, gnaisse calcissilicático com bandamento dobrado em forma isoclinal. Em C, paragnaisse bandado com
estrutura pinch and swell. Em D, paragnaisse migmatizado.

4.2.2.2 - Subdomínio Dúctil Compressivo-Oblíquo
Ariquemes (SDCOA)
O SDCOA ocupa as porções sudoeste e noroeste da
Folha Rio Machadinho (fig. 4.2), correspondendo à parte do
Domínio Central de Rondônia e parte do Domínio Estrutural II
descrito por Scandolara (2006). Este subdomínio corresponde à
parte de um sistema compressional/oblíquo com trend regional
NE-SW, o qual se estende na direção SW, com inflexão para
NW, fora dos limites da área mapeada. É uma importante faixa de deformação e metamorfismo, com migmatização localizada, a qual afeta as rochas do embasamento ortoderivado e
paraderivado do Paleoproterozóico e, também, os granitóides
mesoprotezóicos, cuja geração está associada à Fase Dn+1,
M2.
A caracterização deste domínio tem como base os dados factuais observados nas rochas, levando em consideração
as características estruturais e incluindo-se os indicadores cinemáticos observados nas unidades litoestratigráficas que compõem as rochas do embasamento desse subdomínio. Os estudos foram embasados principalmente na análise estrutural dos
afloramentos mais representativos, observando as relações dos
principais elementos estruturais planares e lineares, dúcteis. No
-101-

SDCOA a estruturação regional é representada por foliações milonítica e gnáissica, penetrativas, e por um bandamento gnáissico, com direção regional entre N05º-20ºE. A foliação regional
apresenta o mesmo trend, tanto nos ortognaisses do Complexo
Jamari, como também nos metagranitóides e nos ortognaisses
da Suíte Intrusiva Serra da Providência. Os dados geocronológicos disponíveis na literatura convergem no sentido em que o
padrão estrutural está relacionado ao retrabalhamento crustal
durante a Orogênese Rondoniana-San Ignácio (ou Orogênese
Candeias), ocorrida em aproximadamente 1,33 Ga (Fase Dn+1,
M2). Destacam-se neste subdomínio os ortognaisses tonalíticos, enderbíticos e quartzo-dioríticos do Complexo Jamari e que
corresponde a uma das unidades mais antigas encontradas na
Folha Rio Machadinho (1,73-1,76 Ga), sendo constituído por
rochas polideformadas, onde é possível observar em afloramentos, lentes e pods parcialmente preservados das deformações
mais jovens. Estas rochas mostram, ainda, evidências de uma
estrutura gnáissica pretérita (Fase Dn, M1), parcialmente transposta por uma foliação milonítica mais jovem (fig. 4.7) a qual
foi gerada em condições de metamorfismo de alto grau (fácies
anfibolito superior a granulito) (Fase Dn+1, M2).
Os dados estruturais do SDCOA, quando plotados nos
estereogramas de pólo da foliação e de contorno de pólo da
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foliação, confirmam o forte trend estrutural NE-SW, com predomínio de planos de foliação entre os azimutes 010º e 020º,
mostrando maior concentração de atitudes em 010º Az, com
valores de mergulho variando de 70º para SE e NW, a subvertical (fig. 4.8). O estereograma de lineação de estiramento mineral demonstra a existência de duas concentrações
de caimentos da lineação, sendo que a primeira evidencia o
caráter frontal da lineação em relação ao plano de foliação,

característica de um sistema compressivo, com componente
oblíquo. A segunda, com concentrações de atitudes de lineações de estiramento de baixo ângulo de caimento para os
quadrantes NNE e SSW e com direções de caimento próximas da direção dos planos de foliação, indicando uma relação característica de sistemas transcorrentes, provavelmente
relacionada à acomodação tardia do esforço tectônico em
relação ao sistema compressivo principal.

Figura 4.7 – Aspectos de campo das estruturações dúcteis regionais associadas às fases de deformação (Dn) e metamorfismo (M). Em
A, gnaisse tonalítico com bandamento gnáissico dobrado (Fase Dn, M1) e em parte transposto por zonas de cisalhamento transcorrentes sinistrais (Fase Dn+1, M2). Em B, observa-se, em planta, foliação milonítica e bandamento gnáissico homogêneo, impressos
em gnaisse tonalítico do Complexo Jamari, Ortognaisse Ariquemes (Fase Dn+1, M2). Em C, bandamento composicional em gnaisse
tonalítico do Complexo Jamari, Unidade Ortognaisse Ariquemes (Fase Dn, M1). Em D, lineação de estiramento mineral em alto ângulo, materializada na forma alongada dos blocos e matacões de metagranito da Suíte Intrusiva Serra da Providência (Maciço Rio
Crespo) (Fase Dn+1, M2). Em E, metagranito porfirítico da Suíte Intrusiva Serra da Providência (Maciço Rio Crespo), exibindo trama
planar milonítica, em planta, derivada do cisalhamento concordante com a estruturação regional (Fase Dn+1, M2). Em F, metagranito
porfirítico da Suíte Intrusiva Serra da Providência (Maciço Aquariquara), exibindo foliação milonítica e lineação de estiramento mineral,
com alto ângulo de caimento, e foliação concordante com a estruturação regional N15º-20ºE (Fase Dn+1, M2).
-102-
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Figura 4.8 - Subdomínio Dúctil Compressivo-Oblíquo Ariquemes (SDCOA). Estereograma de
polo de plano de foliação (A). Estereograma de contorno de pólo de plano da foliação (B).
Estereograma de lineação de estiramento (C).

4.2.2.3 - Subdomínio Dúctil Compressivo Vale do
Anari (SDCVA)
O SDCVA corresponde a um sistema compressivo de
direção NNE-SSW, também denominado, neste projeto, de
Sistema Compressivo Vale do Anari, possui 20 km de largura
por mais de 50 km de comprimento, ocorrendo na região
entre a cidade do Vale do Anari e o rio Machado (fig. 4.2).
Este sistema é constituído por uma série de zonas de cavalgamento de direção NE-SW a NNE-SSW que afetam as rochas
do Complexo Quatro Cachoeiras e da Suíte Intrusiva Serra da
Providência (Maciço Aquariquara), desenvolvendo uma trama protomilonítica a milonítica nas zonas mais deformadas,
formando localmente microbandamentos, onde a geração
deste sistema possivelmente está relacionado, também, à
Fase Dn+1, M2. Nesta fase, a trama milonítica se superpôs
às estruturas gnáissicas pretéritas das rochas metassedimentares do Complexo Quatro Cachoeiras e às estruturas ígneas
dos granitóides porfiríticos a equigranulares da Suíte Intrusiva Serra da Providência (Maciço Aquariquara) (fig. 4.9).
Neste segmento compressivo é possível observar a variação
da deformação nas rochas graníticas, onde o desenvolvimento de uma trama milonítica até ultramilonítica, ocorreu em
condições metamórficas condizentes com o fácies anfibolito
médio/superior, evidenciadas, sobretudo pela forte recristali-103-

zação dos feldspatos, migmatização localizada e pela associação com rochas anfibolíticas. As medidas de atitude de foliação (total de 31 medidas) e de lineação de estiramento (total
de 14 medidas) do SDCVA foram tratadas em estereogramas.
Nos estereogramas de pólo da foliação e de contorno de pólo
da foliação, ficou evidente o trend regional NE-SE (N05º-15ºE), com mergulhos em alto ângulo, predominantemente
para NW e subordinadamente para SE, com um conjunto de
medidas de foliações subverticalizadas (fig. 4.10). O estereograma das lineações de estiramento mineral apresenta, em
geral, caimentos de médio a alto grau para o quadrante NW
e subordinadamente SW (fig. 4.10), e quando confrontados
com os estereogramas da foliação regional, mostram um
caráter frontal a levemente oblíquo da lineação em relação
à foliação, consistindo em uma relação característica de um
sistema compressivo para esse segmento crustal.
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Figura 4.9 – Aspectos de campo das estruturas dúcteis planares e lineares observadas em afloramentos
na região de Vale do Anari. Em A, metamonzogranito porfirítico da Suíte Intrusiva Serra da Providência
(Maciço Aquariquara), exibindo foliação milonítica e lineação de estiramento mineral com alto ângulo de
mergulho (Fase Dn+1, M2). Em B, paragnaisse do Complexo Quatro Cachoeiras com foliação milonítica
(NE-SW) com alto ângulo de mergulho. Em C, blocos alongados de metasienogranito da Suíte Intrusiva
Serra da Providência (Maciço Aquariquara), ressaltando a foliação milonítica e a lineação de estiramento
mineral, ambas com alto ângulo de mergulho e de caimento, respectivamente, sendo a foliação concordante com a estruturação regional NE-SW e com mergulhos em alto ângulo para NW (Fase Dn+1,
M2). Em D, detalhe das zonas de cisalhamento subverticais com alto “strain”, evidenciadas por rochas
intensamente deformadas (Fase Dn+1, M2) e que foram, posteriormente, intemperizadas.

Figura 4.10 - Subdomínio Dúctil Compressivo Vale do Anari
(SDCVA). Estereograma de polo de plano de foliação (A). Estereograma de contorno de pólo de plano da foliação (B).
Estereograma de lineação de estiramento mineral (C).
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4.2.2.4 - Subdomínio Dúctil Compressivo-Oblíquo Igarapé do Inferno (SDCOII)
O SDCOII, cartografado pela primeira vez neste
projeto, corresponde a uma faixa de cavalgamento de
direção NE-SW, com inflexão para E-W no setor N/NE, de
aproximadamente 4 km de largura por 55km de extensão, situada na região norte da cidade de Machadinho
d´Oeste e a sul do Distrito de Tabajara (fig. 4.2). Esta
faixa é composta por um sistema de zonas de cisalhamentos compressivas a oblíquas, com uma componente
direcional dextral tardia, as quais afetaram os granitóides
da Suíte Intrusiva Serra da Providência (Maciço Machadinho), desenvolvendo uma trama que varia de protomilonítica a milonítica e localmente gnáissica, com desenvolvimento de foliação milonítica, foliação S/C e bandas
de cisalhamento C’ e bandamento gnáissico milimétrico,
além de feições de estiramento, tais como, lineação de

estiramento mineral, enclaves e autólitos, estirados (fig.
4.11). Ao longo desta faixa de deformação, as zonas de
cisalhamento e as foliações apresentam direção geral em
torno de N50E, com inflexões para E-W, no prosseguimento norte/nordeste da faixa, apresentando mergulhos
que variam de 70º-75º para NW a subverticais e lineação
de estiramento mineral com caimento de 55º a 75º, principalmente para NW (em torno de 290º-310 Az), com
componente transcorrente dextral, fato este evidenciado
nos estereogramas de foliação e de lineação de estiramento mineral (fig. 4.12). A origem desta faixa, apesar da
inexistência de dados geocronológicos com as idades da
deformação e do metamorfismo das rochas do SDCOII,
pode estar associada à Fase Dn+1, M2. Esta interpretação é baseada nas relações de campo e na correlação
com outras áreas do Domínio Jamari onde a deformação
e o metamorfismo das rochas da Suíte Intrusiva Serra da
Providência já foram datados pelo método U-Pb em zircão (SHRIMP).

Figura 4.11 – Detalhes das estruturas dúcteis planares impressas nos metamonzogranitos da Suíte
Intrusiva Serra da Providência (Maciço Machadinho), ao longo do Subdomínio Dúctil CompressivoOblíquo Igarapé do Inferno (SDCOII). Em A e B, metamonzogranito porfiroclástico mostrando trama
planar milonítica, em planta, concordante com a estruturação regional NE-SW. Em C, aspectos da
foliação milonítica em metamonzogranito porfirítico e em autólito de mesma composição. Em D,
metamonzogranito porfirítico com trama planar milonítica bem desenvolvida, vista em planta.
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Figura 4.12 - Subdomínio Dúctil Compressivo-Oblíquo Igarapé do Inferno (SDCOII). Estereograma de polo de plano de foliação (A). Estereograma de contorno de pólo de plano da foliação
(B). Estereograma de lineação de estiramento mineral (C).

4.2.2.5 - Subdomínio Dúctil Transpressivo
Sinistral Ji-Paraná – Cujubim (SDTSJC)
O Subdomínio Transpressivo Sinistral Ji-Paraná –
Cujubim consiste no prolongamento em direção à região
noroeste do Estado de Rondônia da Zona de Cisalhamento Ji-Paraná, denominada por Tohver et. al., (2005), e do
Sistema Transpressivo Sinistral Ji-Paraná (STJP), definido
por Scandolara (2006). Segundo Scandolara (2006) o
Sistema Transpressivo Sinistral Ji-Paraná, que engloba o
Domínio Estrutural III, corresponde a uma entidade tectono-estrutural definida a sul da Folha Rio Machadinho,
com aproximadamente 200 km de largura e 400 km de
extensão na direção NNW-SSE (fig. 4.2). Segundo o referido autor, consiste em inúmeras zonas de cisalhamento
(10-1000 m de largura), subverticais, com milonitização
em fácies anfibolito baixo, caracterizadas pelo desenvolvimento de tramas miloníticas fortemente assimétricas,
onde as rochas porfiríticas contêm cristais de feldspatos
deformados, incluindo porfiroclástos rotacionados (tipos
alfa e beta), relações de trama S-C e C-C’. Os Indicadores
de sentido de cisalhamento observados nas rochas deste sistema são consistentes com o movimento sinistral,
caracterizado ao longo dos principais planos de cisalhamento.

Em nível regional, segundo Scandolara (2006), os
blocos intercalados entre as zonas de forte milonitização, dentro da estruturação do sistema de cisalhamento
maior, têm formato sigmoidal, com geometria característica do tipo duplex. Dois conjuntos de estruturas tipo duplex constituem o sistema de cisalhamento: o duplex Rio
Machado, a leste e o duplex Jaru, a oeste. A forma geral
dos duplexs é controlada pelos corpos que constituem a
Suíte Intrusiva Serra da Providência.
Na Folha Rio Machadinho este sistema transpressivo sinistral foi identificado e individualizado como o
Subdomínio Transpressivo Sinistral Ji-Paraná – Cujubim.
No âmbito da referida folha, constitui em uma faixa de
direção geral N40W, com aproximadamente 35 km de
largura, cujo seu prolongamento para SE coincide com
o Sistema Transpressivo Sinistral Ji-Paraná de Scandolara (2006) e sua continuidade para NW ficou mascarada
em função da existência de extensas coberturas lateríticas
residuais e por sedimentos paleoeluvionares e paleoaluvionares. Uma das características de campo ao longo
do SDTSJC é o fato da existência de rochas intensamente
intemperizadas e saprolitizadas o que impede a caracterização mais precisa dos protólitos e da natureza das
rochas envolvidas nos processos deformacionais.
Os estudos neste subdomínio foram embasados
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principalmente na análise estrutural dos afloramentos
mais representativos ao longo dos cortes de estradas
entre Ariquemes e o Distrito do 5º BEC e ao longo das
estradas vicinais na região do Vale do Anari. Neste contexto, observaram-se as relações dos principais elementos
estruturais planares impressos nas rochas saprolitizadas
de paraderivação (paragnaisses e xistos), com estruturação dúctil geral representada por foliação (xistosidade e
foliação milonítica) penetrativa e bandamento gnáissico
dobrado, com mergulhos dos flancos das dobras paralelizadas, variando entre 65º e 75º para SW, com viradas de
mergulhos para 60-70 para NE, NW e SW, sugerindo tratar-se de um arranjo de dobras com flancos paralelizados
(fig. 4.13) e transpostos por zonas de cisalhamento. O
estereograma de pólo da foliação mostra a dispersão das
medidas de foliação em várias direções, predominando a

direção NW-SE e valores variados de mergulho, com atitudes predominantes para os quadrantes SW e NE (total
de 43 medidas de foliação). O estereograma de contorno
de pólos mostra três concentrações de pólos, duas no
quadrante NE e uma no quadrante SW, corroborando o
trend estrutural NW-SE (fig. 4.14).
Dados geocronológicos obtidos em granito de
anatexia (Suíte Intrusiva Igarapé Água Azul) (ver Capítulo 3, Itens 3.9 e 3.10), oriundo da fusão dos metassedimentos da Formação Igarapé Quinze, revelaram a idade
de cristalização de 1138 ± 8 Ma U-Pb (LA-ICP-MS), que
representa o pico do metamorfismo ao longo do Subdomínio Dúctil Transpressivo Sinistral Ji-Paraná – Cujubim.
Portanto, a deformação e o metamorfismo das rochas
do Subdomínio Dúctil Transpressivo Sinistral Ji-Paraná –
Cujubim estão associadas à Fase Dn+2, M3.

Figura 4.13 - Aspectos das estruturas dúcteis
do Subdomínio Transpressivo Sinistral Ji-Paraná
– Cujubim. Em A e B, aspectos gerais da foliação milonítica/bandamento em paragnaisses da
Formação Igarapé Quinze, concordante com a
estruturação regional NW-SE (Fase Dn+2, M3).
Em C, lineação de estiramento em baixo ângulo
de mergulho, materializada em paragnaisse intemperizado da Formação Igarapé Quinze. Em
D, em corte, aspecto da foliação/bandamento
gnáissico dobrado, resultante da componente
transpressiva sinistral, indicando vergência de
SW para NE.
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Figura 4.14 - Subdomínio Dúctil Transpressivo Sinistral Ji-Paraná – Cujubim (SDTSJC). Estereograma de polo de foliação (A) e estereograma de contorno de pólo de plano da foliação
(B). Destaca-se, nestes estereogramas, a dispersão das medidas de atitudes das foliações em
função do dobramento do bandamento/foliação regional.

4.3 - Deformação e Metamorfismo
Na área do Projeto Rio Machadinho foi possível
identificar, pelo menos, três eventos tectono-metamórficos que afetaram as rochas ortoderivadas dos complexos
Juruena e Jamari, as paraderivadas do Complexo Quatro
Cachoeiras, os granitóides das suítes intrusivas Itamarati,
Serra da Providência e Igarapé Água Azul e os metassedimentos Formação Igarapé Quinze, desenvolvendo estruturas dúcteis e, subordinadamente, dúcteis-rúpteis (fig.
4.15).
O primeiro evento, denominado de Fase Dn, M1
(Deformação Dn, Metamorfismo M1), atingiu um elevado grau metamórfico (fácies anfibolito superior a granulito), alcançando condições de anatexia. Nas porções SE
e E da Folha Rio Machadinho, produtos deste evento têm
sido observados em rochas ortoderivadas e paraderivadas do Complexo Juruena, a leste do rio Machado, e que
fazem parte do Domínio Roosevelt-Juruena. Na porção
centro-norte, noroeste e sudoeste da folha, mais especificamente em parte dos Núcleos Preservados do Domínio Jamari, onde ocorrem rochas dos complexos Jamari
e Quatro Cachoeiras, ainda é possível encontrar diversas
feições estruturais e metamórficas que sugerem a existência de um evento tectono-metamórfico em alto grau metamórfico e com evidências de migmatização, mais antigo que as rochas da Suíte Intrusiva Serra da Providência.
Evidências deste evento são encontradas nas rochas do
Complexo Quatro Cachoeiras, onde o grau metamórfico
é confirmado pela paragênese mineral das rochas paraderivadas (fig. 4.16) com cordierita + biotita + sillimanita + quartzo + feldspato alcalino + plagioclásio
+ granada ± ortopiroxênio (hiperstênio) ± hercinita
(espinélio aluminoso de temperaturas muito elevadas,
condizentes com fácies granulito) e por feições estruturais como dobras, veios extensionais paralelos aos eixos
de dobras e dobras em bandamento gnáissico pretérito,

envoltos por uma nova estrutura planar, mostrando que
as rochas deste complexo foram afetadas por mais de
um evento tectono-metamórfico, indicando uma história
deformacional bastante complexa. Este evento tem sido
relacionado à Orogênese Quatro Cachoeiras, de idade estateriana (1670-1630 Ma), considerado um dos eventos
ainda pouco estudado e compreendido do sudoeste do
Cráton Amazônico.
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Figura 4.15 – Principais eventos metamórficos registrados na Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C). M1-alto grau/fácies granulito/Orogênese Quatro Cachoeiras/1670-1630 Ma (Estateriano). M2-alto grau/fácies anfibolito a granulito/Orogênese
Rondoniana-San Ignácio (ou Orogênese Candeias)/1371-1319 Ma (Ectasiano). M3–alto grau/fácies anfibolito alto/ Ciclo
Sunsás-Orogênese Nova Brasilândia/1180-1100 Ma (Esteniano). NP-núcleos preservados de deformação e metamorfismo
com ocorrências de rochas da Suíte Intrusiva Serra da Providência e do Complexo Quatro Cachoeiras.

Figura 4.16 - Fotomicrografias mostrando os minerais indicativos da paragênese metamórfica de alto grau em paragnaisses do Complexo Quatro Cachoeiras. Em A, concentração de cristais prismáticos de sillimanita (Sil). Em B, detalhe
da titanobiotita (Bt), cordierita (Crd), sillimanita (fibrolita) (Sil) e opacos (Op). Em C, detalhe de cristal de ortopiroxênio
(hiperstênio) (Ort). Em D, hercinita (indicada pela seta branca), associada a opaco (Op).
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O segundo evento tectono-metamórfico, denominado de Fase Dn+1, M2 (Deformação Dn+1, Metamorfismo M2) é o mais fácil de ser observado por ser
o mais expressivo e pelo bom grau de conservação dos
afloramentos, que possibilitou ver as estruturas presentes na região central, NW e SW (fig. 4.15). As unidades
litoestratigráficas mais afetadas por esse evento são os
complexos Jamari e Quatro Cachoeiras e a Suíte Intrusiva
Serra da Providência e Itamarati, além da porção oeste do
Complexo Juruena. Trata-se de um metamorfismo de alto
grau, que atingiu o fácies anfibolito superior/granulito,
alcançando, inclusive, condições de fusão parcial (anatexia). Este evento tectono-metamórfico está relacionado à
Orogênese Rondoniana-San Ignácio (ou Orogênese Candeias), de idade ectasiana (1371-1319 Ma), a qual imprimiu às rochas uma estrutura planar bastante penetrativa,
com trend regional NE-SW e altos ângulos de mergulho
(foliação milonítica, foliação gnáissica e bandamento

gnáissico), como resultante de intenso retrabalhamento
crustal. Produtos deste evento encontram-se materializados pelos subdomínios estruturais dúcteis Compressivo-Oblíquo Ariquemes, Compressivo Vale do Anari e
Compressivo-Obliquo Igarapé do Inferno (fig. 4.2). O
alto grau metamórfico é ratificado pela gnaissificação
e milonitização dos gnaisses e granitos (fig. 4.17 e fig.
4.18), feições migmatíticas, lentes e veios de anfibolitos
e metagabros granulitizados, de origem sin-plutônica.
Assim como, a paragênese indicativa de fácies metamórfica, como piroxênio transformando-se em hornblenda,
melhor evidenciadas em rochas metamáficas, e feições
texturais microscópicas, sugestivas de um elevado grau
metamórfico, como antipertitas, pertitas metamórficas,
recristalização de feldspatos, hornblenda e piroxênios e
textura subofítica em metagabro granulitizado, coexistindo com textura granonematoblástica, típica de granulitos
máficos.

Figura 4.17- Fotomicrografias mostrando os aspectos da deformação milonítica impressa nos paragnaisses do
Complexo Quatro Cachoeiras (Plag-plagioclásio, Qtz-quartzo e Sil-sillimanita).
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Figura 4.18 – Fotomicrografias mostrando texturas granolepidoblástica e porfiroclástica em biotita metagranito
da Suíte Intrusiva Serra da Providência (Mc-microclina, Bt-biotita e Qtz-quartzo).

O terceiro evento tecto-metamórfico ocorrido na
área em estudo corresponde à Fase Dn+2, M3 (Deformação Dn+2, Metamorfismo M3) e foi também de médio a
alto grau metamórfico, atingindo o fácies anfibolito superior e está relacionado à evolução do Ciclo Sunsás, mais
especificamente da Orogênese Nova Brasilândia, de idade
esteniana (1180-1100 Ma) (fig. 4.15). A região afetada por
esse evento ocupa a região sul e centro-sul da Folha Rio
Machadinho, ao longo de uma faixa de direção NW, que
corresponde ao Subdomínio Dúctil Transpressivo Sinistral Ji-Paraná – Cujubim (fig. 4.2), impresso principalmente sobre
rochas de paraderivação e, subordinadamente, de ortoderivação. As péssimas condições das rochas aflorantes neste
subdomínio são devidas ao elevado grau de intemperismo
das rochas, o que impossibilitou a realização de análises
mais precisas, em face às dificuldades de se coletar amostras frescas e de se observar feições estruturais e texturas
no campo. Mesmo assim, ainda é possível ver um bandamento composicional (fig. 4.19), foliação (xistosidade), presença de mobilizados graníticos que seriam resultado de
fusão parcial (anatexia), com geração de pequenos corpos
de granitos do tipo “S”, lentes de anfibolito e presença,
possivelmente, de sillimanita (polimorfo de alumínio gerado em alto grau metamórfico) nos paragnaisses e xistos.
Todas essas características indicam que as rochas atingiram,
pelo menos, o fácies anfibolito superior. O bandamento

gnáissico é a estrutura planar mais característico desse domínio, compondo um trend NW-SE com ângulos variados
de mergulho. As rochas desse domínio foram afetadas por
retrometamorfismo, evidenciado pela presença da vermiculita (mica que se forma em temperaturas de até 300ºC).
Existe ainda a possibilidade de um evento metamórfico (M?) que está relacionado a um metamorfismo de
baixo grau (fácies xisto verde) e que afetou as rochas da
Formação Igarapé Lourdes na região da Serra da Providência. No entanto, no âmbito deste projeto não se tem um
controle de campo das rochas que estão nesse contexto,
em razão de pertencer a uma área de proteção ambiental,
onde não foi possível se ter acesso durante as atividades de
campo.
As estruturas geradas em condições rúpteis, tais
como, falhas e fraturas estão impressas nas rochas do embasamento, como também nos granitóides e nas rochas
sedimentares meso/neoproterozóicas. As falhas regionais
que se destacam possuem direção NW-SE e são zonas de
fraquezas que sofreram sucessivas reativações. São elas que
controlam os compartimentos estruturais que preservam
os restos da cobertura sedimentar da Formação Palmeiral.
Em geral, estas estruturas rúpteis foram fundamentais no
controle da sedimentação da Formação Palmeiral, como
também, das intrusões de granitos relacionados à Suíte Intrusiva Rondônia.

Figura 4.19 - Paragnaisse intensamente intemperizado, mostrando bandamento composicional e porfiroblásto de feldspato caulinizado.

-111-

Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C)

4.4 - Evolução Geotectônica
Os aspectos geológicos do sudoeste do Cráton
Amazônico, em Rondônia, têm demonstrado que esta
região apresenta uma evolução geológica bastante complexa, resultante da superposição de diversos eventos orogenéticos seguidos de fases extensionais com formação
de bacias, que por vezes, tiveram episódios magmáticos
associados. Portanto, para a elaboração de um modelo
geotectônico para a área mapeada (Folha Rio Machadinho) foi necessário analisar e fazer correlações, também,
com dados litológicos, estruturais e geocronológicos
disponíveis na literatura, referentes ao sudoeste do Cráton Amazônico, em especial aos trabalhos com enfoque
geocronológico e geotectônico realizados no Estado de
Rondônia, na porção noroeste do Estado do Mato Grosso
e no sul do Estado do Amazonas, além de informações
dos terrenos pré-cambrianos da Bolívia e da Faixa Grenvilliana, na costa oeste dos Estados Unidos, em busca de
subsídios adicionais que possam permitir a elaboração de
um modelo geotectônico para área em estudo, complementando e aperfeiçoando os modelos propostos para
a região (Scandolara, 2006; Rizzotto, 2010). Ressalta-se
que este mapeamento geológico foi realizado na escala
de 1:250.000 e muitas das questões levantadas não puderam ser totalmente esclarecidas em função dos objetivos do projeto e da limitação decorrente da escala de
trabalho. Assim, temas específicos podem ainda vir a ser
investigados em nível de estudos de dissertações e teses
ou de pesquisas específicas com enfoque à descoberta de
novos depósitos minerais.
Portanto, a evolução geotectônica da Folha Rio
Machadinho ocorreu basicamente no Pré-Cambriano, no
intervalo de tempo entre 1,78-0,99 Ga, com episódios de
magmatismo ultramáfico (kimberlitos) no Cretáceo e de
sedimentação e de formação de extensos perfis de intemperismo no Cenozóico (fig. 4.20).

dos subordinadamente com granito-gnaíssicos monzo/
sienograníticos, metatonalitos e metamáficas/granulitos
máficos, e que fazem parte do Complexo Jamari, que corresponde a uma associação magmática cálcio-alcalina de
médio a alto K, a qual tem sido associada à evolução de
um arco magmático em 1,76-1,74 Ga, denominado de
Arco Magmático Jamari (fig. 4.21). Destaca-se que estes
dois arcos magmáticos encontram-se fisicamente separados por faixas de rochas paraderivadas em alto grau
metamórfico, intrudidas posteriormente por granitóides
callimianos e estenianos. As rochas que compõem os
dois arcos apresentam litótipos e quimismo semelhantes,
entretanto, as que compõem o Arco Magmático Jamari têm idades de cristalização um pouco mais jovens (<
20 a 30 Ma) do que as rochas do Arco Magmático Juruena. Portanto, existe a possibilidade de continuidade
física entre estes dois arcos e que os mesmos tenham
sido formados durante um período acrescionário entre
1,78-1,74 Ga. Destaca-se que como diferença entre os
dois arcos é que as rochas do Arco Magmático Jamari encontram-se intensamente deformadas pelos eventos orogenéticos mais jovens e que ocorreram nos intervalos de
1670-1630 Ma (Estateriano), 1371-1319 Ma (Ectasiano)
e 1180-1100 Ma (Esteniano). Uma vez que, as rochas do
Arco Magmático Juruena encontram-se mais preservadas
das deformações e foram afetadas, principalmente, por
um evento metamórfico (ou evento colisional) ocorrido
em 1670-1630 Ma (Estateriano) e por um evento orogenético ocorrido em 1371-1319 Ma (Ectasiano), este
último evidenciado por faixas ou zonas de cisalhamento
que ocorrem na região limítrofe entre Rondônia e Mato
Grosso (fig. 4.20).

4.4.1 – Período Acrescionário-Colisional
4.4.1.1 - Período Acrescionário (Arcos Magmáticos)
No contexto do Paleoproterozóico (Estateriano) da
Folha Rio Machadinho, existem dois conjuntos de rochas
mais antigas, o primeiro situado na porção leste e sudeste
da área em estudo e representado por uma associação de
rochas ortoderivadas, representadas por gnaisses tonalíticos, dioríticos e monzo/sienograníticos, com metagabros
associados, pertencentes ao Complexo Juruena (o qual
engloba o Tonalito Vitória, as suítes São Pedro e São Romão e as Máficas Vespor), que corresponde a uma série
magmática cálcio-alcalina expandida de médio a alto K,
que tem sido associada à evolução de um arco magmático em 1,78-1,77 Ga, denominado de Arco Magmático
Juruena por Lacerda Filho et al. (2000) (fig. 4.21). O segundo conjunto, também ortoderivado, encontra-se situado na porção sudoeste e noroeste da área, representado
por gnaisses tonalíticos, enderbíticos e dioríticos, associa-112-

Figura 4.20 - Principais eventos geológicos ocorridos no sudoeste do Cráton Amazônico, em Rondônia.
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Figura 4.21 – Seções esquemáticas com os modelos de evolução dos períodos acrescionários.

4.4.1.2 - Período Colisional (Supracrustais Envolvidas em Eventos Colisionais)
Ainda no contexto do Paleoproterozóico (Estateriano) existe uma associação de rochas supracrustais que
ocorrem em várias regiões da área em estudo, na forma de
faixas irregulares e descontínuas, intrudidas pelas diversas
gerações de granitóides pós-tectônicos a anorogênicos, ou
como megaxenólitos/xenólitos dentro das rochas graníticas da Suíte Intrusiva Serra da Providência, principalmente
nos maciços Machadinho e Aquariquara. Este conjunto de
rochas paraderivadas, metamorfisadas em alto grau, que
incluem sillimanita-granada-cordierita gnaisses (gnaisses
kinzigíticos), gnaisses calcissilicáticos, anfibolitos e migmatitos pelíticos, fazem parte do Complexo Quatro Cachoeiras,
cujos protólitos sedimentares teriam sido depositados em
no máximo 1660 Ma (Payolla et al., 2002). O primeiro evento de deformação-metamorfismo que afetou as rochas dos
complexos Juruena, Jamari e Quatro Cachoeiras, em Rondônia e extremo noroeste de Mato Grosso, ainda não foi bem
compreendido, entretanto, os dados convergem no sentido
de materializar um período colisional, que sucedeu os períodos acrescionários (arcos magmáticos Juruena e Jamari) e a
uma fase extensional que levou a sedimentação dos protólitos sedimentares do Complexo Quatro Cachoeiras. Esta fase
colisional teria sido responsável pela primeira deformação

e metamorfismo no fácies anfibolito superior a granulito,
os quais afetaram as rochas dos complexos Juruena, Jamari e Quatro Cachoeiras, alcançando inclusive condições de
anatexia evidenciada pela ocorrência de granitos S com cordierita (Suíte Intrusiva Itamarati, Geração G1). Este evento
colisional ocorreu no intervalo de tempo entre aproximadamente 1,69-1,63 Ga e foi denominado de Orogênese Quatro Cachoeiras por Santos et al. (2008) (fig. 4.20).
Na Folha Rio Machadinho, em função de uma série
de eventos orogenéticos que se sucederam e que promoveram a intensa deformação e o metamorfismo das rochas do
embasamento, o estabelecimento de um arcabouço tectônico para o conjunto ortoderivado e paraderivado mais antigo encontra-se bastante prejudicado, em função de que a
arquitetura que prevalece é a produzida pelos eventos mais
jovens, restando apenas informações parciais contidas nas
rochas dos complexos Juruena, Jamari e Quatro Cachoeiras que ocorrem nos núcleos parcialmente preservados do
efeito das deformações mais jovens (fig. 4.2 e fig. 4.15).
Nestes locais ainda é possível observar, localmente, as litologias envolvidas, as paragêneses metamórficas e as estruturas pretéritas.

4.4.2 - Granitogênese Pós-Colisional
O magmatismo que gerou a Suíte Intrusiva Serra da
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Providência, que corresponde a uma associação magmática
pós-orogênica a anorogênica do Mesoproterozóico (Calimmiano), ocorreu no noroeste do Mato Grosso, sul do Amazonas e nas porções nordeste, central e oeste de Rondônia, na forma de stocks e batólitos. Trata-se de um evento
magmático que, possivelmente, perdurou por um período
superior a 70 Ma, no intervalo entre 1, 57 e 1,50 Ga, provavelmente como sucessivos pulsos magmáticos que precisam
ser mais bem estudados (fig. 4.20).
Na Folha Rio Machadinho, os representantes do magmatismo Serra da Providência ocorrem como maciços, cujas
formas originais encontram-se obliteradas pelas deformações que se sucederam (maciços Machadinho, Aquariquara,
União/5ºBEC e Rio Crespo, além de parte do Maciço Serra
da Providência). Nestes maciços, ocorrem diversos tipos litológicos que incluem monzogranitos (piterlitos e viborgitos),
sienogranitos, charnockitos, mangeritos, quartzo-monzonitos e gabros, os quais fazem parte da Suíte Intrusiva Serra
da Providência, que corresponde a uma associação do tipo
MCG, rapakivítica, com quimismo sub-alcalino, metaluminosa a peraluminosa, intraplaca e do tipo A. Esta suíte, por
sua vez, foi deformada e metamorfisada em médio grau a
alto grau, posteriormente ao seu emplacement, em aproximadamente 1,33 Ga, durante o desenvolvimento da Orogenia Alto Candeias, cronocorrelata da Orogenia Rondoniana-San Ignácio (Scandolara et al., 1999; Silva et al., 2002;
Santos et al., 2002), desenvolvendo em parte de suas rochas
trama milonítica e gnáissica. Quanto ao modelo geotectônico de geração do magmatismo Serra da Providência, os
estudos existentes sugerem a sua colocação associada aos
processos de underplating.

4.4.3 - Retrabalhamento durante a Orogênese
Rondoniana-San Ignácio (ou Orogênese Candeias)
O arcabouço estrutural de trend NNE-SSW a NE-SW,
em alto ângulo de mergulho, individualizado na Folha Rio
Machadinho, em particular na parte do Domínio Jamari, representado pelo Subdomínio Compressivo-Oblíquo Ariquemes, Subdomínio Compressivo Vale do Anari e pelo Subdomínio Compressivo-Obliquo Igarapé do Inferno, foi gerado

provavelmente, durante a Orogênese Rondoniana San-Ignácio (ou Orogênese Candeias) (1.35-1.33Ga) (fig. 4.20).
As evidências estruturais planares e lineares de estiramento
mineral, ambas em altos ângulos de mergulhos e caimento, respectivamente, seguidos de estruturas transcorrentes,
convergem no sentido de que essas possam ser efeitos de
encurtamento extremo na direção NW-SE, oriundo da colisão de massas continentais em nível de crosta continental,
promovendo o extensivo retrabalhamento crustal das rochas pré-existentes (rochas dos complexos Juruena, Jamari e
Quatro Cachoeiras e rochas das suítes intrusivas Itamarati e
Serra da Providência), promovendo faixas de deformação e
metamorfismo em médio a alto grau, alcançando localmente condições de anatexia.
Portanto, quando os dados obtidos na Folha Rio Machadinho são correlacionados com o modelo geotectônico
colisional proposto por Rizzotto (2010), durante o mapeamento geológico da Folha Pimenteiras, verifica-se que a
fase de intenso retrabalhamento crustal ocorrido na área da
Folha Rio Machadinho, durante o Mesoproterozóico (Ectasiano), mais especificamente no intervalo de 1,35-1,33 Ga,
pode ser associada à fase final da evolução da Faixa Alto
Guaporé (FAG), que corresponde a uma colisão continente
x continente, com espessamento crustal, sem geração de
material juvenil no âmbito da Folha Rio Machadinho e com
a geração de material juvenil a sul e sudoeste da área estudada (fig. 4.22). Nesta situação, a provável zona de subducção e o arco magmático relacionado a esta fase de colisão
da Amazônia com um continente ainda não individualizado, deverá estar localizado na região mais a sul/sudeste da
área mapeada, portanto, fora da área de estudo. Os dados
deste mapeamento, associado aos dados disponíveis na literatura, permitiu o estabelecimento de um novo limite para
um front principal da orogênese de aproximadamente 1,33
Ga, ou seja, um front da deformação e do metamorfismo
Rondoniana-San Ignácio (ou Candeias) sobre as rochas da
Província Rondônia-Juruena, mais especificamente sobre
as rochas do Arco Magmático Juruena, não descartando,
ainda, a possibilidade da existência de deformação e metamorfismo de aproximadamente 1,33 Ga, ao longo de faixas
miloníticas restritas, na região noroeste do Mato Grosso,
como também, no sul do Amazonas (fig. 4.23).

Figura 4.22 - Modelo esquemático da fase
final da evolução da Faixa Alto Guaporé, na
região centro-oriental de Rondônia (Fonte:
modificado de Rizzotto, 2010). FRM indica
a posição hipotética da área da Folha Rio
Machadinho em relação ao orógeno. Em
vermelho magmatismo félsico e em verde
máfico.
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Figura 4.23 – Inserção da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C) no contexto geotectônico regional do sudoeste do
Cráton Amazônico em Rondônia.
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4.4.4 – Fase Transpressional (Ciclo Sunsás,
Orogênese Nova Brasilândia)
Diversas propostas têm sido apresentadas
acerca da evolução do Supercontinente Rodinia durante o Mesoproterozóico (Esteniano), envolvendo a
colisão do Cráton Amazônico com a parte leste da
América do Norte. Dados paleomagnéticos do sudoeste do Cráton Amazônico apresentados por Tohver et
al. (2005) sugerem uma ligação entre a deformação
Grenviliana e o sudoeste do Cráton Amazônico, durante o Mesoproterozóico. Dados do referido autor
em região a sul da Folha Rio Machadinho apresentam
evidências da colisão Grenviliana, conectando a Amazônia e a Laurentia. Integração de dados Ar-Ar indicam deformação em temperaturas entre 450-550ºC
entre 1,18 e 1,15 Ga. Estudos realizados por Rizzotto
(1999), na região de Nova Brasilândia, permitiram a
caracterização da Orogênese Nova Brasilândia, que
corresponde a um Ciclo de Wilson, em aproximadamente 1,1-1,6 Ga com a abertura e fechamento de
uma bacia, também associada à evolução do Ciclo
Sunsás (fig. 4.20).
Na Folha Rio Machadinho, o Subdomínio Transpressivo Sinistral Ji-Paraná–Cujubim, consiste no prolongamento em direção à região noroeste do Estado de Rondônia da Zona de Cisalhamento Ji-Paraná,
denominada por Tohver et al., (2005), e do Sistema
Transpressivo Sinistral Ji-Paraná (STJP), definido por
Scandolara (2006). Portanto, ao longo deste sistema
transpressivo sinistral, que consiste no prolongamento de um “braço” da Faixa Nova Brasilândia em dire-

ção à região noroeste de Rondônia (fig. 4.23), ocorreu
o retrabalhamento das rochas dos complexos Jamari
e Quatro Cachoeiras e a deformação/metamorfismo
das rochas da Suíte Itamarati, Suíte Intrusiva Serra
da Providência e da Formação Igarapé Quinze e, consequentemente, o desenvolvimento de um sistema
transpressional sinistral. Existe, ainda, a possibilidade
de ter ocorrido uma ou mais fases de sedimentação,
ao longo dos segmentos transtrativos ou em bacias
do tipo margem passiva sucedendo rift, que antecederam fase de deformação e metamorfismo, sendo
que em uma destas fases e que foram depositados os
protólitos sedimentares que deram origem as rochas
da Formação Igarapé Quinze com idade máxima da
sedimentação em 1,36 Ga. O fechamento e a inversão
da bacia ocorreram em aproximadamente 1180-1100
Ma (Esteniano), durante a Orogênese Nova Brasilândia (Sunsás) (fig. 4.24). Durante o final da orogênese
Nova Brasilândia, sistemas transpressivos foram formados na área mapeada e ao longo dos quais pequenos corpos de granitos de fusão do tipo S (granitos anatéticos) foram gerados em 1,11 Ga, a partir
da fusão dos metassedimentos da Formação Igarapé
Quinze, sendo que este magmatismo está representado na Folha Rio Machadinho pela Suíte Intrusiva Igarapé Água Azul. Após a fase final transpressional da
Orogenia Sunsás-Nova Brasilândia ocorreu um magmatismo pós-orogênico representado pelos granitos
da Suíte Intrusiva Santa Clara (1,08 Ga), aos quais se
associam importantes depósitos minerais de estanho,
nióbio, tântalo e tungstênio, além de topázio, sendo
estes integrantes da Província Estanífera de Rondônia.

Figura 4.24 - Modelo esquemático da fase transpressional, que representa o estágio final da
Orogênese Sunsás-Nova Brasilândia na área mapeada.
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4.4.5 - Fase Extensional Pós-Sunsás
Durante o final do Mesoproterozóico, início do Neoproterozóico (Esteniano/Toniano), ocorreu um evento extensional pós-Ciclo Sunsás, com formação de uma bacia do tipo
sinéclise, ao longo da qual ocorreu a deposição dos sedimentos siliciclásticos da Formação Palmeiral (arenitos arcoseanos
e conglomerados), com idade máxima da sedimentação em
1,02 Ga (U-Pb, LA-ICP-MS). Nesta fase, ocorreram manifestações magmáticas representadas pelos granitos anorogênicos

da Suíte Intrusiva Rondônia (0,98 Ga) e pelas rochas básicas
da Formação Nova Floresta, sendo que esta última unidade
estratigráfica não ocorre na área mapeada (fig. 4.25). O magmatismo félsico gerou importantes depósitos minerais de estanho, nióbio, tântalo e tungstênio, além de topázio, os quais
fazem parte da Província Estanífera de Rondônia.
Portanto, a partir do emplecement dos granitos estaníferos da Suíte Intrusiva Rondônia é que ocorreu a efetiva
cratonização do sudoeste do Cráton Amazônico, em aproximadamente 970 a 950 Ma.

Figura 4.25 – Seção esquemática com o modelo de evolução da fase extensional.

4.4.6 - Intrusões Kimberlíticas (Cretáceo)
Durante o Mesozóico, mais especificamente no
Cretáceo, ocorreram na Folha Rio Machadinho manifestações ultramáficas, representadas por quatro corpos de
kimberlitos e rochas afins, provavelmente com origem
relacionada à separação dos continentes Sul-Americano
e Africano, o que proporcionou a reativação de zonas de
fraquezas pré-existentes que funcionaram como condutos para percolação de magmas ultramáficos que cristalizaram na forma de pequenos corpos de kimberlitos, em
geral subaflorantes e que ocorrem na região de Ariquemes e Rio Crespo, intrusivos em rochas do embasamento
Paleo/Mesoproterozóico. A este magmatismo associam-se importantes mineralizações primárias de diamante.

ram a formação de vales e planícies, ao longo das quais
foram depositados sedimentos e materiais coluvionares
que, eventualmente, receberam contribuição de materiais geológicos de áreas fontes mineralizadas a estanho,
nióbio, tântalo, ouro, diamante e topázio, e formaram
os depósitos secundários com estas substâncias minerais.

4.4.7 - Sedimentação e Intemperismo
(Cenozóico)
O Cenozóico é marcado, inicialmente, pelo desenvolvimento de extensos perfis de intemperismo, desenvolvidos sobre as rochas do Mesozóico e do Pré-Cambriano
e formando horizontes bem definidos. Posteriormente,
os perfis de intemperismo foram submetidos a intensos
processos de erosão, expondo seus horizontes. Concomitante com a fase de dissecação do perfil de intemperismo, mudanças tectônicas e paleoclimáticas proporciona-118-
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5 – GEOQUÍMICA PROSPECTIVA

5.1 – Aspectos Gerais
O levantamento geoquímico consistiu na coleta
de 272 amostras de sedimentos de corrente (SC) e 164
amostras de concentrados de bateia (CB) em aproximadamente 13.744 km2, obtendo-se uma densidade
média de 1 (uma) amostra/51 km2 para SC e 1 (uma)

amostra/84 km2 para CB. A cobertura da amostragem
geoquímica foi calculada subtraindo-se da área total
da Folha Rio Machadinho as áreas das bacias de drenagens abrangidas pela Floresta Nacional do Jamari (FLONA Jamari) e da Reserva Biológica Federal Jaru (REBIO
Jaru), onde não foram realizadas coletadas amostras
(fig. 5.1).

Figura 5.1 - Área de cobertura geoquímica com as estações de amostragem da Folha Rio Machadinho.

Na década de 70, algumas amostras foram coletadas durante a execução de dois projetos geoquímicos históricos da CPRM, os quais recobriram partes
da Folha Rio Machadinho (na escala 1:250.000), sendo estes o projeto Província Estanífera de Rondônia
e Projeto Ji-Paraná (fig. 5.2). Ambos foram voltados
especificamente para prospecção e seleção de alvos
mineralizados em cassiterita. Estes projetos possuem
-119-

somente amostras de concentrado de bateia, tendo
em vista a eficácia do método na detecção de minerais
pesados. Nos dois projetos foi empregado o reconhecimento mineralógico qualitativo, que reporta à análise da seguinte maneira: ausente, pouco e muito. Não
foram reutilizados os dados destes projetos no Projeto
Rio Machadinho.
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Figura 5.2. Projetos geoquímicos históricos realizados na área da Folha Rio Machadinho.

As coletas foram realizadas preferencialmente nas estações previamente planejadas no escritório.
Nos casos em que os locais de coleta, por diversas razões, não foram favoráveis ou acessíveis, cancelou-se
ou mudou-se o ponto de coleta para o melhor local
possível. A malha final de amostragem foi heterogênea
(fig. 5.1).

5.2–Métodos de trabalho
5.2.1–Métodos de campo
5.2.1.1–Sedimento de Corrente
A amostragem de sedimento de corrente foi do
tipo composta. Foram coletadas de três a cinco porções da fração fina depositada na calha principal da
drenagem com uma pá plástica. Ainda no campo, o
sedimento foi peneirado a 70 mesh (0,210 mm) com
uma peneira de náylon e, por fim, o material foi acondicionado em saco plástico devidamente identificado
(fig. 5.3).
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Figura 5.3 - Procedimentos de campo utilizados na coleta de sedimento de corrente. Em A, materiais utilizados na
coleta (peneira de nylon e peneira, bacia e pá plásticas). Em B, coleta do sedimento em leito ativo. Em C, peneiramento a 70 mesh. Em D, armazenamento da amostra em saco plástico.

5.2.1.2–Concentrado de Bateia
Os concentrados de bateia foram coletados a
partir de um volume inicial de 20 litros de material,
predominantemente areia grossa. Utilizou-se uma peneira com abertura de 5 mm e o material também foi
acondicionado em saco plástico devidamente identificado (fig. 5.4). Sempre que possível, tentou-se coletar
as amostras em concentradores naturais, tais como,
curva interna dos rios, pé de cachoeira, “sombra” de
matacões e/ou antigos troncos de árvores.
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Figura 5.4. Procedimentos de campo utilizados na coleta de concentrado de bateia. Em A, coleta do material
(cascalho e areia) em leito ativo. Em B, etapa de bateamento da amostra. Em C e D, armazenamento da amostra.

5.2.2- Métodos Analíticos

-SIG do Projeto Rio Machadinho, na forma de Shape File.

5.2.2.1–Sedimento de Corrente

5.2.2.2–Concentrado de Bateia

A fração fina foi destinada para análise química de
53 elementos (Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce,
Co, Cu, Cr, Cs, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn,
Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr,
Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr) no ACME Analytical
Laboratories Ltd., Vancouver, Canadá, onde as amostras
foram secas a 60ºC e peneiradas a 80 mesh, pulverizadas
e digeridas com água régia (0,5 g com 3 ml 2-2-2 HCl-HNO3-H2O a 95°C por uma hora, diluída para 10 ml) e
analisada por ICP-MS. Os resultados de sedimento de corrente constam no Sistema de Informações Geográficas-

As amostras de concentrado de bateia foram preparadas e analisadas no Laboratório de Sedimentologia
da CPRM de Porto Alegre. A preparação de amostras em
laboratório seguiu o processo mostrado no fluxograma
da figura 5.5. As amostras foram submetidas análise mineralométrica semiquantitativa em lupa binocular. Em
todas as amostras houve a contagem de pintas de ouro
e exame com a lâmpada ultravioleta (mineralight). Os resultados de concentrado de bateia constam no Sistema
de Informações Geográficas-SIG do Projeto Rio Machadinho, na forma de Shape File.
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Figura 5.5 - Fluxograma do processo de preparação de amostras em laboratório.

A análise mineralométrica foi reportada de forma
semiquantitativa nos seguintes intervalos:
< 1%
1–5%
5 –25 %
25 – 50 %
50 – 75 %
> 75 %

reportado como 1
reportado como 3
reportado como 15
reportado como 40
reportado como 60
reportado como 85

5.3–Resultados Obtidos
5.3.1–Sedimento de Corrente
Os dados de sedimento de corrente obedeceram a
um processo de tratamento estatístico sequencial, realizado segundo as seguintes etapas:
1- Utilização de estatística univariada (Sumário dos
Estimadores e Histogramas). Análise da distribuição espacial dos elementos, cálculo e consistência das anomalias;
2- Utilização de estatística multivariada básica
(matriz de correlação, análise de agrupamento). Consistência com as anomalias definidas através da estatística
univariada;
3- Interpretação dos dados tratados sobre uma
base geológica com ênfase na litologia e no arcabouço
estrutural.

5.3.1.1–Estatística Univariada
5.3.1.1.1–Sumário dos Estimadores
Para efeito da análise estatística as 272 amostras
da Folha Rio Machadinho foram consideradas como uma
população única representante da área total do projeto.
O W, S e Ta não foram detectados em nenhuma
amostra. Os teores de As, Sr, Ca, Mg, B, Na, K, Tl, Te, Ge,
Re, Pd e Pt possuem cerca de 70% ou mais dos dados,
abaixo dos respectivos limites de detecção. O Te, Ge, Pd
e Pt tiveram tratamento especial junto com os elementos
Au e Ag devido, ou a sua baixa detecção de valores, ou a
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sua importância econômica. Eles não serão considerados
nos tratamentos estatísticos que exijam correlações de
valores. Estes elementos e seus estimadores básicos são
apresentados na Tabela 5.1. Para os nove demais elementos que se encontram neste caso é recomendável verificar
a situação geológica dos locais onde estes teores ocorrem, para correlacioná-los com os resultados obtidos. O
Pb, Zn, Mn, Th, Ti, Al, Sc, Ga, Sn, Zr, Y e Ce foram detectados em todas as amostras.
Existe um grupo de 23 elementos (Mo, Cu, Ni, Co,
Fe, U, Cd, Sb, Bi, V, P, La, Cr, Ba, Hg, Se, Cs, Hf, Nb, Rb,
In, Be e Li) que possui até 30% dos dados, abaixo dos
respectivos limites de detecção. Nestes casos, seguiu-se
a padronização técnica da empresa, que recomenda que
os teores abaixo do limite de detecção com qualificador L
(menor do que) sejam transformados pela multiplicação
do limite inferior de detecção por 0,667. Este fator foi
utilizado na construção dos histogramas de freqüência,
na análise de agrupamento e na matriz de correlação,
devido estes a processos estatísticos exigirem o mesmo
número de amostras. Para a construção do sumário de
estatístico e definição dos limiares, não se utilizou o fator
de correção. Nenhum dos elementos ultrapassou o limite
superior de detecção.
Este grupo de 23 elementos somado ao grupo
de 12 elementos detectados em todas as amostras foi
tratado estatisticamente, com objetivo de se identificar
possíveis anomalias geoquímicas, sendo o limiar definido
por MGxDG2 (MG=média Geométrica, DG= desvio Geométrico) (Tabela 5.2).
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Tabela 5.1 - Sumário estatístico dos elementos não selecionados para tratamento.

Tabela 5.2 - Sumário estatístico dos elementos selecionados.

O tratamento estatístico univariado dos 35 elementos selecionados revelou 60 pontos de anomalias (Anexo
1, fig. 5.6), dentre os quais, 20 foram considerados pontos de anomalias significativas (Tabela 5.3), ou seja, anomalias que representem três ou mais bacias contíguas.

Desta maneira, delimitaram-se quatro áreas anômalas
de: Nb±In, Mo+Fe+V+Al+Ga, P±U±Th±La±Ce±Y e
Hf+Nb±Zr±Li (fig. 5.6). As demais anomalias foram interpretadas como anomalias pontuais.
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Tabela 5.3. Relação das anomalias significativas de sedimento de corrente.

Figura 5.6. Mapa de localização das zonas anômalas e anomalias de sedimento de corrente
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5.3.1.1.2–Histogramas
Foram elaborados histogramas para os 35 elementos selecionados (Anexo 2). Na elaboração dos histogramas calculou-se o número de classes através da Fórmula
de Sturges (1+3,3Log10N), admitindo-se então 9 intervalos para as 272 amostras. Na análise dos histogramas
destaca-se a tendência para distribuição log normal para
25 elementos (Mo, Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, U, Th, Bi, V, P, La,
Cr, Ba, Ti, Al, Sc, Hg, Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Zr, Y e Ce). Os
demais elementos (Cd, Sb, Se, Cs, Ni, Co, In, Be e Li) apresentam outro tipo de distribuição.

5.3.1.2–Estatística Multivariada
5.3.1.2.1–Matriz de Correlações
A matriz de correlação foi feita com os 35 elementos selecionados (fig. 5.7). As correlações foram calculadas utilizando-se o Índice de Pearson (r), e adotaram-se os intervalos de correlação sugeridos por Andriotti
(2004), são estes:
Correlação linear
Correlação nula
Fraca
Regular
Forte
Muito forte
Correlação perfeita

r
zero
(0-0,3)
[0,3-0,6)
[0,6-0,9)
[0,9-1)
1

Quando estes valores apresentam-se negativos indicam uma correlação inversa. Na matriz de correlação
foram destacadas as correlações perfeitas, muito fortes e
fortes para não “poluir” visualmente a figura, permitindo
assim um melhor entendimento por parte do leitor.
O primeiro enfoque numa matriz de correlação de
dados geoquímicos é estudar a influência dos processos
de adsorção pelos óxidos de Fe e Mn e por matéria orgânica. Principalmente por se estar trabalhando numa área
de clima de floresta tropical, onde o fenômeno de adsorção é muito intenso.
Para se ter uma visão da influência dos óxidos de
Fe e Mn na concentração dos elementos metálicos nos
sedimentos de drenagem deve-se verificar as correlações
destes com os demais elementos metálicos na matriz de
correlação. O Mn e o Fe não apresentam correlações notáveis com os elementos Cu, Pb e Zn. O Fe apresenta boas
correlações com os metálicos V, AL, Sc, Ga e Cr. Nota-se que ambos os elementos não apresentam um comportamento na matriz de correlação indicando processo
de adsorção de íons metálicos. O comportamento do
Fe reflete uma afinidade geoquímica em fases minerais
Litófilos. Segundo Licht (1999), a taxa de adsorção dos
metais pela matéria orgânica é equivalente a dos óxidos
hidratados de Fe e Mn.
Outras correlações que se destacam na matriz são:
Sn-In (0,77); associação P-U-Th-La-Ce-Y (> 0,87); associação Mo-Al-Ga-Fe-V (>0,71); associação Nb-Hf-Zr (>
0,73) e associação Fe-V-Cr-Sc-Ni (>0,61).
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Figura 5.7. Coeficientes de correlação linear entre os 35 elementos da Folha Rio Machadinho.
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5.3.1.2.2–Análise de Agrupamentos
A partir da matriz de correlação aplicou-se uma
análise de agrupamento utilizando o índice de Pearson (r) como fator. Elaborou-se um dendograma com

os 35 elementos selecionados (fig. 5.8).
As mesmas correlações observadas na matriz
de correlação são vistas nos dendogramas: Sn-In, P-U-Th-La-Ce-Y, Mo-Al-Ga-Fe-V, Nb-Hf-Zr e Fe-V-Cr-Sc-Ni.

Figura 5.8 - Dendograma dos 35 elementos selecionados da Folha Rio Machadinho.

5.3.2–Concentrado de Bateia
5.3.2.1–Destaques Mineralógicos
Os minerais foram divididos em três grupos: os
minerais-minério (Grupo I), minerais metamórficos (Grupo II) e os minerais acessórios (Grupo III), estes com o

tratamento bem reduzido. Este tratamento reduzido se
justifica pelo fato de que a interpretação de grande quantidade de minerais fugiria ao escopo do nível de detalhamento deste trabalho. Um mineral pode pertencer a mais
de um grupo, nestes casos colocou-se o mineral no seu
grupo mais provável de ocorrência e o número do outro
possível grupo ao lado (Tabela 5.4).
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Tabela 5.4 - Divisão dos minerais em grupo.

5.3.2.1.1–Minerais-minério
Os mapas de distribuição dos minerais-minério
encontram-se no Anexo 3.
O ouro foi identificado em 33 amostras com o
diâmetro do grão variando, de menor do que 0,5mm
a maior do que 1,0 mm. A sua ocorrência na Folha Rio
Machadinho apresenta-se concentrada em três áreas:
ao sudoeste da Folha, onde ocorrem cerca de 50%
dos pontos, ao sul da Folha, na bacia do rio Anari
e nos afluentes da margem direita do rio Machado,
onde totalizam 5 pontos, e a nordeste da Folha com
oito pontos.
A cassiterita foi identificada em 26 amos-

tras, 17 destas concentradas ao sudoeste da folha.
A amostra localizada no rio Preto do Crespo merece
destaque por conter de 5 a 25% de cassiterita. As
demais 9 amostras encontram-se distribuídas no restante da folha e apresentam teores menores que 1%.
Apesar da pequena quantidade a presença de cassiterita em amostras de concentrado de bateia merece
destaque devido esta ser o principal mineral-minério
de estanho.
A columbita-tantalita está presente em apenas
duas amostras, no rio Preto do Crespo e na bacia do
igarapé Abacaxi, onde ocorre em quantidades inferiores a 1%. Foi feito MEV em um grão para identificá-lo
(fig. 5.9).

Figura 5.9 - Imagem BSD em cristal de columbita e seu espectro EDS.

O topázio está presente em 24 amostras, sendo
que 16 destas estão situadas na região sudoeste da
folha mapeada. Na grande maioria dos pontos os teores são <1%, somente no ponto do igarapé Poeira foi
detectado na quantidade entre 1-5%.
A scheelita está presente em apenas uma amostra, em quantidade inferior a 1%. Merece destaque por
sua importância metalogenética.
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5.3.2.1.2–Minerais Metamórficos
Os mapas de distribuição dos minerais metamórficos encontram-se no Anexo 4.
A estaurolita está presente em 18 amostras, sendo que 14 destas localizam-se a leste da folha. O ponto
CC221 destaca-se por conter de 5 a 25% do mineral, o
restante possui menos de 1%.
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A cianita está presente em apenas no ponto
CC221 em quantidade inferior a 1%, enquanto que o
epidoto está presente em 45 amostras, em quantidades
sempre inferiores a 1%. O anfibólio está presente em
55 amostras espalhadas pela área mapeada, em quantidades normalmente menores que 1%. Foram dividas
em dois grupos: hornblendas e possíveis tremolitas variando de incolor a verde claro. O mapa de distribuição
dos anfibólios na Folha encontra-se no Anexo 5.
O anatásio está presente em 30 amostras quase
sempre em quantidades menores que 1%. A mica está
presentes em 75 amostras, em quantidades inferiores
a 5%.

5.3.2.1.3–Minerais Acessórios
Os mapas de distribuição dos minerais acessórios encontram-se no Anexo 5.
O zircão está presente em 163 amostras, na
grande maioria em quantidades inferiores a 1%. Em
duas amostras atinge uma quantidade de que varia entre 50 e 75%.
A magnetita está presente em 15 pontos na
maioria em quantidades inferiores a 1%, uma amostra
merece destaque por conter uma quantidade entre 5
e 25%.
A hematita está presente em 105 pontos na
maioria em quantidades inferiores a 1%, uma amostra
merece destaque por conter uma quantidade entre 50
e 75%.
A ilmenita está presente em todas as amostras,
na grande maioria em quantidades superiores a 25%.
O espinélio está presente em 34 amostras quase
sempre em quantidades menores que 1%, atingindo-se
um máximo de 1 a 5% no ponto CC61.
O leucoxênio está presente em 161 amostras,
mais da metade das amostras possuem quantidades
inferiores a 1%. Atinge uma quantidade máxima que
varia entre 5 e 25%.
A limonita está presente em 118 amostras em
quantidades de que variam entre menos que 1% e
25%.
O rutilo está presente em 163 amostras, na
grande maioria em quantidades inferiores a 1%. Atinge uma quantidade máxima que varia entre 5 e 25%.
A granada está presente em 65 amostras, na
grande maioria em quantidades inferiores a 1%. Uma
amostra merece destaque com uma quantidade que
varia entre 5 e 25%.
O esfênio (titanita) está presente em apenas
uma amostra, em quantidade inferior a 1%.
A monazita está presente em 154 amostras, na
grande maioria em quantidades inferiores a 5%. Destaca-se uma amostra com quantidade que varia entre
25 e 50%.
O xenotímio está presente em 28 amostras, em
quantidades inferiores a 5%.
A Turmalina está presente em 152 amostras, na
grande maioria em quantidades inferiores a 1%. Des-

tacam-se duas amostras com quantidades que variam
entre 25 e 50%.
A apatita está presente em duas amostras e com
quantidade inferior a 1%. As duas amostras se localizam a sudoeste da área, no rio Madalena e no igarapé
Correia.

5.4- Interpretações
5.4.1–Sedimento de Corrente
5.4.1.1 Elementos Selecionados
As
associações
P±U±Th±Y±La±Ce
e
Al+Ga+Mo+V±Fe ocorrem nos dois métodos estatísticos utilizados (uni e multivariada).
As anomalias de P±U±Th±Y±La±Ce ocorrem
na porção sul da área mapeada (ver Mapa de Recursos
Minerais da Folha Rio Machadinho). As bacias representadas pelos pontos anômalos drenam principalmente áreas onde afloram rochas do Complexo Jamari
(ortognaisse Ariquemes), Formação Igarapé Quinze
(paragnaisses), coberturas lateríticas e biotita granitos
da Suíte Intrusiva Santa Clara.
Esta anomalia provavelmente reflete a mineralogia acessória oriunda dos biotita granitos da Suíte
Intrusiva Santa Clara, constituída por minerais de fosfato ricos em terras raras como: monazita, xenotímio e
apatita. Destaca-se a ocorrência de monazita (em concentrados de bateia) que nesta área possui, em alguns
pontos, concentrações entre 25-50%. O caráter intrusivo destes granitos na forma de pequenos plútons encaixados nos gnaisses do Complexo Jamari e da Formação Igarapé Quinze, reforça que o padrão disperso das
anomalias na área encontra-se condicionado à geologia local. Por conseguinte, sugerindo a ocorrência de
mais corpos graníticos não cartografados nesta área.
As anomalias de Al+Ga+Mo+V±Fe ocorrem na
parte central da folha (ver Mapa de Recursos Minerais
da Folha Rio Machadinho). As bacias representadas
pelos pontos anômalos drenam principalmente áreas onde afloram biotita-monzogranitos/hornblenda-biotita monzogranitos da Suíte Serra da Providência e
coberturas lateríticas. Normalmente, o enriquecimento
do elemento Ga, assim como, o Al é produto de um
intenso processo intempérico. Esta assinatura geoquímica indica a existência de lateritos e/ou bauxitos. A
assinatura geoquímica de Mo+V±Fe indica a presença
de metagabro e/ou metadiabásio associados aos monzogranitos da Suíte Serra da Providência.
A associação Nb-Hf-Zr (estatística multivariada)
sofre o acréscimo do elemento Li quando utiliza-se a
estatística univariada. Isto ocorre porque, o elemento
Li não forma minerais com os demais elementos da
associação, assim, justificando-se a sua ausência na estatística multivariada.
A zona anômala de Hf+Nb±Zr±Li que ocorre
na parte oeste da folha (ver Mapa de Recursos Minerais
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da Folha Rio Machadinho), é composta por bacias que
drenam áreas onde afloram rochas da Suíte Intrusiva
Rondônia (biotita granito) e do complexo Jamari (Ortognaisse Ariquemes), além de coberturas lateríticas.
O elemento Li, assim como, altos teores de Hf, Zr e Nb
podem indicar a presença de uma fácies mais tardia de
cristalização no biotita granito do Maciço São Carlos,
sendo esta a mais promissora para mineralizações a
metais raros.
A anomalia de Sn±In presente na análise estatística multivariada, tem o elemento Sn substituído pelo
Nb quando se utiliza a estatística univariada. A anomalia de Nb±In ocorre na parte central da folha, e é
composta por bacias que drenam áreas onde afloram
biotita monzo/sieno granitos da Suíte Intrusiva Serra
da Providência e da Suíte Intrusiva Rondônia, além de
coberturas lateríticas.
Segundo Pereira (2003), o Nb-Ta normalmente
permanecem associados durante todo o ciclo hipógeno podem, por outro lado, se desassociar durante o
ciclo supérgeno. Este fato pode explicar a presença do
Nb e a ausência do Ta nos sedimentos de corrente.
Segundo Wedephol (1969), o elemento In possui forte propriedade calcófila concentrando-se em minerais sulfetados, especialmente produtos de processos hidrotermais e pneumatolíticos. O In também está
presente em pegmatitos ricos em Sn, principalmente
dentro da estrutura da cassiterita. Ainda, segundo estes autores, o In possui altas concentrações em rochas
de províncias estaníferas.
A associação Fe±V±Cr±Sc±Ni aparece exclusivamente na estatística multivariada, talvez, devido à
correlação entre os elementos (<0,6) não ser sufuciente para gerar uma anomalia na estatística univariada.

5.4.1.2 Elementos Não Selecionados
Os 32 pontos com anomalia do elemento Pt
localizam-se principalmente na parte sudoeste e central da área mapeada. Na parte sudeste provavelmente estas anomalias estão relacionadas à metagabros,
metadiabásios e anfibolitos que ocorrem como lentes
dentro da Suíte Intrusiva Serra da Providência. Na parte
central, as amostras de Pt distribuem-se principalmente no rio Preto e provavelmente estão relacionadas a
anfibolitos do Grupo Nova Brasilândia.
Os 8 pontos com anomalia do elemento Pd
apresentam-se bem distribuídos na folha. Destaca-se o
ponto CC266 localizado no rio São Francisco, devido o
mesmo apresentar anomalia de 16 ppb de Pt e 12 ppb
do elemento Pd.
Os 145 pontos com anomalia do elemento Au
distribuem-se em três áreas principais. Na área oeste
da Folha Rio Machadinho (entre Ariquemes e Rio Crespo), na área sudeste (próximo a Vale do Anari) e na
parte norte da Folha (próximo a Machadinho d’Oeste).
Provavelmente estas anomalias estão associadas à metagabros, metadiabásios e anfibolitos cisalhados que
ocorrem como lentes, dentro da Suíte Intrusiva Serra
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da Providência. Considerou-se o ponto CC228 com
58,3 ppb de Au um outlier.
Os 239 pontos com anomalia do elemento Ag
distribuem-se uniformemente na folha. Destacam-se
os pontos CC184, 187, 188 e 249 por serem os pontos
com as quatro maiores concentrações do elemento e
estarem presentes na área de ocorrência da associação
anômala Al+Ga+Mo+V±Fe.
Segundo Wedephol (1969), o elemento telúrio,
ocorre como minerais de telureto de (Ag,Au) associados a depósito de ouro em veio sulfetado. Dos 22 pontos onde o Te possui teores anômalos, quatro deles
(CC184, 187, 188, 249) assim como a Ag, ocorrem
na área da associação geoquímica Al+Ga+Mo+V±Fe.
Dentre esses quatro valores, o ponto CC249 possui o
maior valor detectado (0.8 ppm) e os demais possuem
teores de Te entre 0.5 e 0.4 ppm.
Há uma clara concentração do elemento Germânio na parte sudeste da Folha Rio Machadinho,
aproximadamente 28 dos 50 pontos agrupam-se nesta
área. As bacias de drenagem destes pontos localizam-se principalmente sobre paragnaisses e mica-xistos do
Grupo Brasilândia. Segundo Wedephol (1969), o elemento Ge está presente dentro da estrutura dos silicatos e possui maior concentração em filosilicatos do que
em tectosilicatos. Provavelmente a desagregação das
micas dos paragnaisses e xistos do grupo Brasilândia
causem esta concentração do elemento Ge.
No sudeste da Folha Rio Machadinho ocorrem
anomalias de Cu, Co, Ni, Fe, V, Cr, Mn e Sc distribuídas nos pontos CC7, 17, 21, 30 e 52. Estas anomalias estão relacionadas à metagabros, metadiabásios e
anfibolitos que ocorrem como lentes dentro da Suíte
Intrusiva Serra da Providência.
As associações geoquímicas e todas as amostras
anômalas das demais substâncias com vocação metalogénetica foram consideradas no mapa metalogenético como indícios geoquímicos.

5.4.2–Concentrado de Bateia
O topázio é um mineral formado principalmente
nas fases tardias de cristalização magmática, cristalizando-se na presença dos fluidos hidrotermais. Assim
como a cassiterita e a columbita, a pequena quantidade deste mineral pode indicar uma fácies granítica
mineralizada.
Possivelmente a maior ocorrência de cassiterita
e topázio na parte sudoeste da Folha Rio Machadinho
explica-se devido à presença de corpos da Suíte Intrusiva Rondônia e Suíte Intrusiva Santa Clara que podem
ser mineralizados a metais raros.
Destaca-se a amostra do rio Preto do Crespo por
ter no mesmo ponto 5 a 25% de cassiterita e <1%
columbita.
Na Folha Rio Machadinho devido a sua ampla
distribuição geográfica, o epidoto provavelmente é de
origem metamórfica, indicando a possível presença de
rochas como gnaisses e anfibolitos. Contudo, em al-
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guns pontos o epidoto pode ser de origem magmática/
hidrotermal devido à existência de uma assembléia mineralógica que com cassiterita±topázio±monazita±
xenotímio±turmalina.
Os destaques mineralógicos de minerais-minério
foram, a semelhança das anomalias geoquímicas, colocadas no mapa metalogenético e ali interpretados.

5.5 - Conclusões
A anomalia (Sn)Nb±In pode estar relacionada à
presença de uma fácies mineralizada a metais raros nos
granitos da Suíte Intrusiva Rondônia. Destaca-se ainda,
que o elemento In pode ser um possível pathfinder para
mineralizações a metais raros, principalmente de cassiterita.
Mesmo com o clima de floresta tropical, que explica a intensa dispersão hidromórfica sobre a dispersão

clástica, as correlações geoquímicas da Folha Rio Machadinho indicam uma clara influência das fases minerais,
principalmente acessórias, nos resultados de sedimento
de corrente. As correlações pouco significativas de Fe e
Mn com elementos metálicos mineralizantes pressupõe
a predominância de dispersão clástica sobre a hidromórfica.
O Te mostra uma baixa tendência à migração, sendo estável a processos de oxidação. A anomalia de Te/Ag
associada à anomalia Al+Ga+Mo+V±Fe torna-se extremamente interessante para a prospecção de Ag.
Por fim, embora as anomalias normalmente apresentem uma boa correlação com a geologia é importante que sejam realizados levantamentos geoquímicos em
uma escala maior nas áreas anômalas, principalmente
nas áreas onde afloram rochas da Suíte Intrusiva Rondônia devido a sua vocação metalogenética para mineralizações a metais raros.
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6 - RECURSOS MINERAIS

6.1 – Aspectos Gerais
Os recursos minerais da Folha Rio Machadinho
consistem no total de 144 registros minerais, sendo que
do total, 28 são oriundos do GEOBANK da CPRM (banco
de dados estruturado em sistema Oracle®). Os 116 restantes são novos registros minerais cadastrados durante
a execução do Projeto Rio Machadinho, sendo que 56
registros minerais são provenientes de observações de
campo durante as campanhas de mapeamento geológico e 60 novos registros derivaram das análises mineralógicas semiquantitativas, realizadas em amostras de concentrados de bateia, coletadas durante as atividades de
campo da prospecção geoquímica regional (Tabela 6.1).
Do total de 144 registros minerais existentes, 38
são minas, 13 são garimpos e 93 são ocorrências minerais não explotadas. A principal substância mineral de
interesse econômico encontrada na área mapeada é o
Estanho (Sn), um metal não ferroso, com 47 registros
minerais cadastrados, doa quais 15 são minas que já
foram submetidas a algum método de explotação ou
ainda estão em fase de explotação. Ocorrem ainda na
área metal nobre representado pelo Ouro (Au), com 20
ocorrências cadastradas, gemas (diamante, água-marinha e topázio) com 20 ocorrências cadastradas e rochas
e minerais industriais (rocha ornamental, brita, cascalho, argila, areia, caulim, muscovita, turmalina preta,
scheelita e vermiculita) com 54 ocorrências registradas
na área em estudo.
Todos esses dados de recursos minerais estão
disponibilizados no CD-ROM Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C): Sistema de
Informações Geográficas - SIG, no formato de arquivo
digital georreferenciado (shape file), onde as entidades
gráficas vetoriais estão representadas por pontos que
representam uma ou mais substâncias minerais, classificadas pelo seu grau de importância e/ou status econômico, onde cada ponto contém, na tabela de atributos
vinculada no shape file, diversas informações sobre cada
substância mineral cadastrada.
Os recursos minerais da Folha Rio Machadinho
foram agrupados, ordenados e descritos de acordo
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com as seguintes classes utilitárias: Metais Não Ferrosos e Semimetais, Metais Nobres, Metais Ferrosos, Gemas, Rochas e Minerais Industriais (Rochas Ornamentais
e Materiais de Uso na Construção Civil). Os jazimentos
minerais foram classificados de acordo com o seu status econômico (mina ou garimpo), grau de importância
(depósito ou ocorrência) e modo de ocorrência (morfologia/estrutura) da substância mineral (p. ex. estratificada, filoneana, irregular, maciça ou terrosa). De posse
destas informações foi elaborado o Mapa de Recursos
Minerais da Folha Rio Machadinho, na escala 1:250.000
(mapa em anexo), o qual exibe os pontos de jazimentos
minerais lançados sobre uma base geotectônica simplificada e com a identificação dos ambientes geotectônicos, onde o cruzamento de informações possibilitarão
a identificação de possíveis ambientes geológicos com
potencialidades para conter depósitos minerais de interesse econômico, mediante investigações mais detalhadas. Este mapa apresenta, também, diversos cartogramas geoquímicos com a distribuição de elementos
de destaque encontrados em sedimentos de corrente,
tais como, Ouro, Estanho, Manganês e Zinco e, ainda,
além de cartogramas com a distribuição das zonas geoquímicas anômalas com as associações dos elementos
anômalos.
Neste capítulo serão descritas somente as substâncias minerais que possuem depósitos e ocorrências
importantes na área estudada. As demais substâncias
minerais não descritas nos itens abaixo, mas que constam no mapa de recursos minerais corresponde às substâncias minerais de contexto geológico e metalogenético ainda não conhecidos (por exemplo: especularita,
scheelita, caulim, apatita e vermiculita).
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Tabela 6.1 - Listagem dos recursos minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C), constantes no Mapa de Recursos Minerais
da Folha Rio Machadinho, escala 1:250.000.
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6.2 - Minerais Metálicos
6.2.1 - Metais Não Ferrosos e Semimetais
6.2.1.1 – Estanho (associado ou não com Tungstênio, Nióbio e Tântalo)
Em Rondônia, os depósitos primários de estanho,
wolframita, columbita-tantalita e topázio estão associados às rochas intrusivas félsicas de natureza subalcalina
a alcalina, pós-orogênicas a anorogênicas e relacionadas às suítes intrusivas São Lourenço-Caripunas (~1,32
Ga), Santa Clara (1,08 Ga) e Rondônia (Yunger Granites
of Rondônia) (~0,98 Ga), as quais compõem a Província

Estanífera de Rondônia. Segundo os dados disponíveis
na literatura, a principal origem destes depósitos está
relacionada a processos hidrotermais que resultaram em
albitização, greisenização, sericitização, epidotização,
potassificação, cloritização e argilização (Bettencourt,
1992).
Na área abrangida pela Folha Rio Machadinho, o
Estanho sob a forma de cassiterita é explotado por empresas de mineração, garimpeiros e cooperativas de garimpeiros, totalizando 47 registros minerais, sendo que
destes, 15 são minas, com destaque os depósitos das
minas Oriente Novo, Rio Branco, Dias Nobre, Primavera,
Igarapé Manteiga, Montenegro, Bom Futuro, Jacundá,
Formiga, Potosi e Duduca (fig. 6.1).

Figura 6.1 - Mapa com a localização das minas e garimpos de estanho e os maciços graníticos relacionados às suítes intrusivas Santa Clara e Rondônia (Younger Granites of Rondônia), Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C).

As mineralizações primárias de Estanho, na Folha
Rio Machadinho, estão associadas a sistemas vulcâno-plutôno e, em geral, ocorrem nas porções apicais das
cúpulas das intrusões graníticas e nas suas encaixantes,
como endogreisens e exograisens e em veios e venulações/stockworks de quartzo, associados ou não com
zinwaldita, topázio, wolframita, fluorita e columbita-tan-
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talita. Estudos realizados por Leite Jr. (2002) sugerem que
alguns dos depósitos da Província Estanífera de Rondônia
são do tipo polimetálicos com Sn, W, Nb, Ta, Zn, Cu e Pb.
Os depósitos secundários de cassiterita na Folha
Rio Machadinho são originados a partir do intemperismo das zonas mineralizadas dos corpos graníticos e
das encaixantes, através de processos de decomposição
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química e desagregação mecânica, erosão, transporte e
deposição. Durante a atuação dos processos de intemperismo, a cassiterita se comporta como um mineral resistente, sendo comumente encontrada na forma residual
em depósitos eluvionares; na forma de sedimentos pouco transportado e disseminado ao longo de depósitos
coluvionares, situados nas encostas das elevações e nos
vales, próximos aos depósitos primários; e por fim, na
forma transportada em depósitos aluvionares, também
conhecidos como depósitos de placers, encontrados em
paleovales rasos e profundos (Porsani et al., 2004). Nestes tipos de depósitos, a cassiterita, proveniente das áreas
fonte primárias, acumula-se devido as suas propriedades
mineralógicas e aos processos de intemperismo reinantes
na época, associado, ainda, às condições paleoclimáticas
e paleotopográficas.
Como importantes centros produtores de cassiteria na área em estudo, destacam-se as regiões de
Oriente Novo, Primavera, Jacundá, Potosi, Montenegro,
Rio Branco e a região da linha LC-70 (Igarapé Menteiga
e Móisés-Escola) no município de Ariquemes (fig. 6.1).
O Distrito de Oriente Novo-Primavera esta localizado na
região norte/nordeste do Estado de Rondônia, distante
aproximadamente 180 km a sudeste de Porto Velho,
Rondônia, sendo um dos depósitos de estanho mais antigos do Estado de Rondônia. A atividade de mineração
neste distrito teve início em 1971, tendo seu apogeu
em 1973, onde foi responsável pela maior produção

Figura 6.2 - Vista geral de uma frente de lavra paleoaluvionar na região de Oriente Novo, Rondônia.

O depósito Igarapé Manteiga, recentemente descoberto, localiza-se a 37 km a nordeste da cidade de
Ariquemes, em Rondônia, está associado a um corpo
granítico subaflorante e sem expressão de relevo, intrusivo em gnaisses e anfibolitos do Complexo Jamari, na
sua maioria coberto por um extenso perfil de intemperismo e por paleossedimentos aluvionares. A atividade
de exploração na área deste depósito teve início através
de garimpos em paleoaluviões, situados nas margens da
estrada Linha 70 e com o aprofundamento das escavações nas regiões das nascentes dos igarapés a mineralização primária foi exposta, surgindo a Mina Igarapé Manteiga que é operada pela empresa METALMIG.

individual da Província Estanífera de Rondônia.
No depósito de Oriente Novo as mineralizações
de estanho encontram-se associadas a um corpo granítico pertencente à Suíte Intrusiva Santa Clara (1,08
Ga), constituído por monzogranitos, sienogranitos e
albita-granito, com tipos que variam de porfiróides a
equigranulares de granulação fina a grossa, intrusivos
em rochas do Complexo Quatro Cachoeiras e da Suíte
Intrusiva Serra da Providência. As mineralizações primárias em Oriente Novo são do tipo Sn-W e encontram-se
associadas a sistema de veios e vênulas/stockworks de
quartzo-greisens mineralizados à cassiteria e subordinadamente wolframita, tantalita e eventualmente columbita, alojados nas rochas que compõem o corpo
granítico. Os veios apresentam direção preferencial
N10E e N45W, com mergulhos subverticais. A mineralização secundária em Oriente Novo está relacionada aos
depósitos colúvio/eluvionares e aluvionares situados a
partir das cabeceiras dos igarapés Seringueira, Fino,
Rico, Valdomiro, Capoeira e Barranco, onde o minério
apresenta granulometria grossa, baixo arredondamento ou pouca seleção, indicando pouco transporte e
área-fonte próxima (fig. 6.2). Na região de Primavera,
onde ocorre um pequeno corpo circunscrito de granito
relacionado à Suíte Intrusiva Santa Clara, a mineralização secundária esta associada a depósitos aluvionareas
situados na região da borda sudoeste deste pequeno
corpo intrusivo (fig. 6.3).

Figura 6.3 - Vista geral de uma frente de lavra na antiga
Mina Primavera, Rondônia.

Depois de um breve período de produção de minério,
a atividade entrou em declínio até a paralização total
da mina em 2009, em função de problemas técnicos.
No depósito Igarapé Manteiga, segundo Souza e Nascimento (2009), a mineralização primária é do tipo W-Sn
associada às atividades hidrotermais tardi a pós-magmática, ocorrendo em sistema de greisens (de forma
disseminada, associada com quartzo, Li-F micas (zinwaldita), topázio, fluorita, siderita, pirita, calcopirita, sulfetos, wolframita e cassiterita), em veios (em estruturas do
tipo comb e stocksheider) e em brechas desenvolvidos
na zona de ápice do stock de topázio-albita (fig. 6.4). A
evolução geológica deste depósito envolve um modelo
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clássico de alojamento de granitóides, altamente fracionados e ricos em voláteis, em níveis crustais rasos (Souza e Nascimento, 2009). As mineralizações secundárias
ocorrem em sedimentos paleoaluvionares composto,
na base, por pacotes de sedimentos conglomeráticos

com wolframita e cassiterita, cobertos por sedimentos
argilo-arenosos estratificados, com espessuras do pacote sedimentar entre 10 e 15 metros (fig. 6.4 D). Estes
paleossedimentos estão depositados diretamente sobre
zona de mineralização primária.

Figura 6.4 - Mina Igarapé Manteiga, Ariquemes, Rondônia. Em A, vista geral da frente de lavra durante
a fase de produção da mina. Em B, detalhe de um
veio de quartzo (Qz) com agregados de cristal de
zinwaldita (Li-Mica) (Zw) com aspecto textural do tipo
“comb”, seccionado por um veio de albita-granito
(A-Gr). Em C, detalhe de uma amostra de veio com
quartzo (Qz) e zinwaldita (Zw), com aspecto textural
do tipo “stoksheider”. Em D, paleoaluvião mineralizado (Ms) desenvolvido sobre o sistema magmático
hospedeiro das mineralizações primárias de W e Sn
(Mp). Em E, vista geral da frente de lavra em seu estágio atual, com suas atividades paralisadas.

Os depósitos da região da Mina Montenegro estão localizados às margens da antiga estrada de acesso
à Mineração Oriente Novo, denominada atualmente
de RO-455. Estes depósitos consistem em expressivas
ocorrências de mineralizações secundárias de estanho
em depósitos paleoaluvionares e paleocoluvionares,
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constituídos por seixos, calhaus de quartzo de veios,
quartzo leitoso, fragmentos de geôdos de quartzo pulverulento, contendo mineralizações de cassiterita disseminadas (fig. 6.5). São depósitos secundários com
aproximadamente de 5 a 3 metros de espessura cobertos por latossolo e que se estendem pela região da
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bacia hidrográfica do rio Preto do Crespo, região com
ampla cobertura de sedimentos aluvionares e de solos, além de extensos perfis de intemperismo com horizontes lateríticos bem definidos. Occorrem também

nesta região, janelas do embasamento representadas
por rochas do Complexo Jamari, metagranitos da Suíte
Intrusiva Serra da Providência e por granitos da Suíte
Intrusiva Santa Clara.

Figura 6.5 - Vista parcial de uma frente de
lavra em material paleoaluvionar, situada
na RO-455, aproximadamente a 9 km a
oeste da Mina Montenegro.

Os depósitos estaníferos que ocorrem no setor
noroeste da Folha Rio Machadinho e que então inseridos dentro da área da Floresta Nacional do Jamari
(FLONA JAMARI) são os depósitos da região de Jacundá (minas Jacundá, Duduca, Caneco e Formiga), Potosi
(Mina Potosi) e Pedra Branca (Oriente Novo) (fig. 6.1).
Os depósitos da região de Jacundá foram descobertos
na década de 60 e início da década de 70, mediante
a constatação de veios de quartzo-greisens cortando
rochas intemperizadas do Complexo Jamari e de depósitos secundários de Estanho em sedimentos aluvionares e eluvionares e em materiais coluvionares, ao
longo dos vales atuais dos igarapés Caneco, Duduca
e São Sebastião. A partir deste período, os referidos
depósitos entraram em fase de explotação do minério, alcançando na década de 90 e início de 2000 a
fase de exaustão do minério. Na região de Potosi as
atividades de mineração encontram-se também paralisadas, restando antigas frentes de lavras totalmente
inundadas, sendo que em alguns afloramentos ainda é
possível observar vestígios de veios e zonas greisenizadas (figs. 6.6 A e B). Na região do Maciço Pedra Branca
as atividades de mineração encontram-se, atualmente,
paralisadas em função de problemas de licenciamento
ambiental. Nesta região foram constatados apenas a
existência de antigos garimpos em sedimentos aluvionares e em depósitos eluvionares, dispostos sobre o
maciço granítico Pedra Branca (fig. 6.6 C). Portanto,
durante a execução do Projeto Rio Machadinho, as áre-

as de Jacundá, Potosi e Pedra Branca foram visitadas,
constatando-se que a atividade de exploração mineral
encontra-se totalmente paralisada nas regiões das minas de Jacundá, Canedo, Duduca, Formiga, Potosi e
nos garimpos na região de Pedra Branca. Na região de
Jacundá as antigas áreas mineradas encontram-se em
fase de recuperação ambiental, mediante o desenvolvimento de projetos de reflorestamento sobre os materiais de rejeito, oriundos das plantas de concentração
(fig. 6.6 D).
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Figura 6.6 - Aspectos de campo mostrando os estágios atuais das minas de estanho da porção noroeste da Folha
Rio Machadinho e que estão situadas dentro da FLONA Jamari, município de Itapuã d´Oeste. Em A, região da antiga
frente de lavra principal da Mina Potosi. Em B, detalhe de zona greisenizada na Mina Potosi. Em C, garimpo paralisado situado na região do Maciço Pedra Branca. Em D, vista parcial da área da Mina Jacundá em fase de recuperação
ambiental.

6.2.1.2 – Manganês
As ocorrências de Manganês em Rondônia, no
geral, estão associadas às sequências vulcanossedimentares metamorfisadas em baixo grau, pertencentes ao
Grupo Roosevelt e às formações Mutum-Paraná e Igarapé Lourdes, com teores médios que variam de 0.1 a
5% de Manganês (Soeiro et al., 1977). Quadros e Rizzotto (2007) individualizadas quatro áreas com potencialidade para ocorrência de depósitos de manganês
em Rondônia. A primeira área localiza-se na região do
Ribeirão Dez de Maio e Capitão Cardoso, na região limítrofe entre os estados de Rondônia e Mato Grosso, onde
ocorrem Ferro e Manganês, espacialmente associados.
A segunda área, a nordeste de Espigão d´Oeste, associada à as rochas do Grupo Roosevelt, englobadas por
rochas graníticas da Suíte Intrusiva Serra da Providência.
A terceira área está situada na região da Serra da Providência, no contexto geológico da Formação Igarapé
Lourdes, onde a CPRM executou o Projeto Manganês na
Serra da Providência (Soeiro et. al., 1977), com o objetivo principal de estudar as potencialidades minerais da
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região, no qual foram cadastradas diversas ocorrências
de Manganês. A quarta área individualizada encontra-se
localizada na região das imediações da Serra do Candoblé, a norte/noroeste do rio Madeira, na região de divisa entre Rondônia e o Amazonas, onde as ocorrências
de Manganês estão associadas às rochas da Formação
Mutum-Paraná. Segundo Quadros e Rizzotto (2007),
além destas quatro áreas existem, ainda, uma série de
ocorrências e indícios de Manganês nas regiões de Colorado d´Oeste, Jaru, Urupá e Seringueiras, associadas a
rochas metavulcanossedimentares e metassedimentares
em alto grau metamórfico.
Na área da Folha Rio Machadinho, as ocorrências de manganês cadastradas durante a execução do
Projeto Rio Machadinho estão relacionadas aos processos de enriquecimento supergênico ocorridos durante
o desenvolvimento de um perfil laterítico sobre rochas
metassedimentares e/ou meta-vulcanossedimentares
metamorfisadas em médio a alto grau. Em geral, o
Manganês ocorre nos paragnaisses do Complexo Quatro Cachoeiras e nos paragnaisses da Formação Igarapé
Quinze. Normalmente a rocha hospedeira encontra-
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-se intensamente intemperizada e o Manganês ocorre
como impregnações ao longo de fraturas e planos de
descontinuidades das rochas (fig. 6.7). Por vezes, as
impregnações manganesíferas ocorrem, ao longo de
zonas de cisalhamento que seccionam gnaisses de para-

derivação do Complexo Quatro Cachoeiras e em crostas
lateríticas ferruginosas. O Manganês pode ocorrer, também, com um hábito botrioidal, em capa de alteração
de blocos de rochas, sobretudo, em paragnaisses e granitos da Suíte Intrusiva Serra da Providência.

Figura 6.7 - Em A, ocorrência de Manganês em paragnaisse do Formação Igarapé Quinze. Em B, ocorrência de
manganês em paragnaisse do Complexo Quatro Cachoeiras. Afloramento LP-212.

6.2.2 - Metais Nobres
6.2.2.1 - Ouro
Os primeiros relatos sobre ocorrências de Ouro em
Rondônia devem-se aos bandeirantes datados em 1754.
Em 1795, diligência ordenada pelo Governador da Capitania de Mato Grosso, João D’Albuquerque de Mello
descobriu ocorrências de ouro no Rio Branco do Guaporé. Em 1826, ocorrências de Ouro em aluviões do Rio
Madeira foram citadas pela primeira vez por D’Alincourt
e, em 1912, por Francisco Moritz. Na década de 70, a
execução de projetos básicos desenvolvidos pelo DNPM,
por meio da CPRM e do Projeto RADAM, geraram novas
expectativas sobre a potencialidade da região a partir
da enorme distribuição de ocorrências auríferas. Scandolara et al. (1999) e Quadros e Rizzotto (2007) apresentaram mapas geológicos do Estado de Rondônia, na
escala de 1:1.000.00, contendo depósitos, ocorrências
e indícios de Ouro no Estado. As ocorrências auríferas
estavam relacionadas a depósitos secundários aluvionares do Neógeno e Quaternário e depósitos primários associados às seqüências meta-vulcanossedimentares do
Paleoproterozóico e Mesoproterozóico, como mostra o
Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado de
Rondônia (Quadros e Rizzotto, 2007).
Na Folha Rio Machadinho existem cadastradas 20
ocorrências de ouro, sendo que 3 são de garimpos e
17 são ocorrências não explotadas. As principais ocorrências de ouro são as da região de Oriente Novo, mais
precisamente as dos garimpos do Vagalume e do Pe-

ça-Rara, e a da região a sul de Cujubim, representada
pelo garimpo do Adão. As demais ocorrências de Ouro
são oriundas das amostras de concentrados de batéia
coletadas durante a prospecção geoquímica regional
realizada na Folha Rio Machadinho (Projeto Rio Machadinho), com destaque as ocorrências do Igarapé do Inferno, a norte de Machadinho d´Oeste, as do Rio Preto
e igarapé São Francisco, a oeste de Oriente Novo, as
das bacias do rio Anari e igarapé Anarizinho e as do rio
Machado, a sudeste de Vale do Anari.
As ocorrências de Ouro dos garimpos do Vagamule e Peça-Rara representam ocorrências secundárias
de Ouro associadas a depósitos paleoaluvionares e aluvionares (depósitos de placers) ainda não estudados
(fig. 6.8 e fig. 6.9). Entretanto, estes depósitos aluvionares estão situados sobre a região da borda do maciço
Oriente Novo, intrusão granítica relacionada à Suíte Intrusiva Santa Clara, frequentemente mineralizada à Sn.
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Figura 6.8 - Vista geral da região do garimpo de Ouro do
Vagalume (Linha Vagalume, Oriente Novo)

6.3 - Substâncias Não-Metálicas
6.3.1 - Rochas e Minerais Industriais (RMI)
Rochas e Minerais Industriais (RMI) 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 em diversos setores
tais como na agroindústria, na construção civil e nas
indústrias químicas, cerâmicas, de refratários, de isolantes, de pigmentos e, ainda, como fundentes e abrasivos.

6.3.1.2 - Rocha Ornamental
6.3.1.2.1 – Granito e Charnockito
Na Folha Rio Machadinho existem 11 registros cadastrados de rocha ornamental (granito e charnokito),
sendo que estes materiais têm sido submetidos a corte
e polimento para serem utilizados na construção civil
como revestimento de pisos, bancadas e fachadas de
edificações. A explotação de granito como rocha ornamental é uma atividade relativamente recente na área
alvo desse projeto e foi implantada pela GRAMAZON
- Granitos da Amazônia S.A., com sede de beneficiamento situada na cidade de Ji-Paraná, região central de
Rondônia. Além da GRAMAZON, existem ainda outros
grupos empresariais que atuam na região e oriundos de
empresas associadas a grupos empresariais do Espírito
Santo, com áreas requeridas na região a norte de Machadinho d´Oeste. Os principais depósitos de rocha ornamental na área em estudo encontram-se situados no
município de Machadinho d´Oeste, mas precisamente
no distrito do 5ºBEC, onde existe uma frente de lavra em
atividade e quatro com atividade somente em determinados períodos do ano. Esses depósitos correspondem
a charnockitos e granitos pertencentes à Suíte Intrusiva
Serra da Providência. Nesse contexto, alguns maciços
graníticos possuem características estéticas favoráveis
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Figura 6.9 - Vista geral da frente de lavra de Ouro aluvionar do garimpo do Peça-Rara (Linha LH T-05 com LH S/D)

para utilização como rocha ornamental, dentre estes,
destacam-se os granitos pós-orogênicos a anorogênicos pertencentes às suítes intrusivas Serra da Providência (maciços União/5º BEC e Machadinho) (fig. 6.10 A,
B, C, D e E), Santa Clara (maciços Oriente Novo e Santa Clara) (fig. 6.10 F) e Rondônia (Maciço São Carlos),
além de pequenas ocorrências de rochas calcissilicáticas
com características estéticas favoráveis, entretanto, com
ocorrências localizada e em volumes relativamente pequenos de material rochoso.

Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C)

Figura 6.10 - Em A, jazida de rocha ornamental (charnockito) situada no Distrito do 5º BEC, município de Machadinho
d´Oeste, Rondônia. Em B, detalhe do charnockito de A, mostrando aspecto textural da rocha e cristais de quartzo
azul. Em C, jazida de rocha ornamental (sienogranito) situada a norte do Distrito do 5º BEC, Machadinho d´Oeste. Em
D, aspecto textura do sienogranito de C. Em E, detalhe de campo de monzogranito (viborgito) com textura rapakivi
e quartzo azul, procedente da região a norte de Machadinho d´Oeste. Em F, blocos de granito leucocrático de uma
pequena jazida situada na região de Cujubim (Linha LH-B-90), Rondônia.
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6.3.1.3 - Materiais de Uso na Construção Civil
6.3.1.3.1 - Brita
Na área da Folha Rio Machadinho, existem importantes reservas de brita não exploradas nas regiões de ocorrências dos maciços graníticos relacionados às suítes intrusivas
Serra da Providência, Santa Clara e Rondônia (fig. 6.11). As
rochas existentes oferecem características favoráveis, tanto
em volume, textura, baixo grau de fraturamento e facilidade

de acesso para a sua exploração e escoamento da produção.
A produção de brita poderá vir a ser viabilizada para
atender as demandas da construção civil, principalmente na
confecção de concreto e na pavimentação asfáltica, recuperação e manutenção de vias de acesso municipal e estadual que
interligam a BR-364 aos municípios de Machadinho d´Oeste,
Cujubim e Vale do Anari, em Rondônia. Assim como, na pavimentação asfáltica da estrada que interliga Machadinho
d´Oeste a Colniza no Mato Grosso e as cidades e vilas no sul
do Amazonas.

Figura 6.11 - Lajedo de granito da Suíte Intrusiva Serra
da Providência (Linha LH-C-70, Vale do Anari, Rondônia)

6.3.1.3.2 – Cascalho, Areia, Argila
Os materiais de uso na construção civil (cascalho,
areia e argila) ocorrem dispersos na área da Folha Rio Machadinho. A exploração destes materiais tem sido feita para
atender às demandas da população local e dos municípios,
mediante a extração de cascalho, areia e argila para uso
imediato como aterro e revestimento de estradas e para
construção de estabelecimentos residenciais ou comerciais
e, ainda, para confecção de tijolos. O cascalho utilizado é o
de origem laterítica, com diversas frentes de lavras aos lon-

gos dos locais denominados de “cascalheira”, situadas em
pequenas elevações e colinas sustentadas pela crosta laterítica (fig. 6.12). Neste caso, o horizonte da crosta laterítica
ferruginosa e os horizontes do perfil laterítico oriundo do
desmantelamento da crosta laterítica são os alvos dos “mineradores”. A areia e a argila são extraídas de depósitos de
leito e margem de rio, em geral, situados próximos dos núcleos urbanos e das cidades da região, onde a necessidade
destes materiais é maior. Destas ocorrências, a do cascalho é
a que ocorre com maior freqüência por ser o principal aterro
utilizado na abertura e pavimentação asfáltica.

Figura 6.12 - Em A e B, vista geral de duas frentes de lavra de cascalho laterítico, situadas em “platôs” lateríticos na
região entre o distrito do 5º BEC e a região de Oriente Novo, município de Machadinho d´Oeste, Rondônia.
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Os depósitos de argila sob explotação na área
em estudo, consistem em pequenos depósitos e com
profundidades reduzidas (2 a 3 metos) e lateralmente
descontínuos e associados às planícies de inundação
dos rios. Existem diversos depósitos de argila “branca” no entorno da cidade Machadinho d´Oeste, situados principalmente nas planícies de inundação do
rio Belém, a qual vem sendo utilizada para confecção
de tijolos de cor branca.

6.3.1.4 – Outras Substâncias Minerais
6.3.1.4.1 – Muscovita e Turmalina
Alguns minerais ocorrem na Folha Rio Macha-

dinho, entretanto, trata-se de ocorrências e depósitos
pequenos e aparentemente sem viabilidade econômica.
A turmalina preta (Schorlita), por exemplo, ocorre em
bolsões de quartzo leitoso, podendo estar associada à
muscovita. A muscovita, por sua vez, ocorre com maior
freqüência, formando bolsões de quartzo e pegmatóides, associados à paragnaisses da Formação Igarapé
Quinze (fig. 6.13), representada geralmente por cristais
grossos a muito grossos. A Turmalina também é um mineral muito encontrado nas amostras de concentrados
de bateia. Ocorrências e indícios de turmalina preta são
pouco representativos em Rondônia e não há registro de
explotação destes minerais, embora existam regiões onde
o conhecimento geológico é restrito e trabalhos futuros
poderão identificar depósitos de interesse econômico.

Figura 6.13 - Em A, veios de quartzo com agregados
de cristais de muscovita (indicados pela seta). Em B,
fragmento de veio de quartzo leitoso com agregados
de cristais de turmalina preta.

6.4 – Gemas
6.4.1 - Topázio, Água-Marinha e Diamante
O Topázio, a Água-Marinha e o Diamante,
são os minerais com características gemológicas encontrados na região em estudo. O Topázio e a Água-Marinha ocorrem na região de Ariquemes, Cujubim
e Oriente Novo, e estão associados a depósitos aluvionares (placers) que tem como fonte das gemas
as intrusões félsicas relacionadas às suítes intrusivas
Santa Clara e Rondônia. Os jazimentos diamantíferos
cadastrados na Folha Rio Machadinho hospedam-se
em sedimentos aluvionares no leito do rio Machado,
que, segundo relatos dos moradores da região, esteve
em fase de garimpagem na década de 80. Na Folha
Rio Machadinho foram identificados, pela De Beers
do Brasil Ltda, quatro corpos kimberlíticos, denomi-

nados de RETIRO 01, RETIRO 02, RETIRO 03 e RETIRO
04, os quais fazem parte da Província Kimberlítica de
Ariquemes (fig. 6.14). São corpos subaflorantes e
não são citadas ocorrências de diamantes associadas
a eles, entretanto, dados conclusivos sobre a existência ou não de Diamante na rocha primária ainda não
foram publicados. Existe, ainda, a possibilidade da
existência de mais corpos kimberlíticos de dimensões
pequenas na área da Folha Rio Machadinho, entretanto, estudos de detalhe se fazem necessários.
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Figura 6.14 - Furo de sondagem para prospecção de diamante nas proximidades do
município de Rio Crespo (Fazenda Cristo Rei, Linha LH-85)

6.5 - Potencial Mineral da Área
O potencial mineral da área da Folha Rio Machadinho está diretamente ligado ao contexto geológico e geotectônico regional. O mapeamento geológico, o levantamento dos recursos minerais e a
prospecção geoquímica regional permitiram identificar as rochas, estruturas geológicas e os minerais
e minérios gerados e ou retrabalhados durantes os
eventos geológicos que se sucederam na área mapeada. A identificação dos ambientes geotectônicos e
a associação espacial destes com as mineralizações
reconhecidas na Folha Rio Machadinho permitiram a
caracterização, ainda que preliminar, das potencialidades minerais da região. As informações oriundas
deste levantamento geológico, associadas aos dados
disponíveis na literatura, permitiram estabelecer correlações diretas e indiretas entre as mineralizações
existentes nas províncias e nos domínios tectônicos,
com os ambientes geotectônicos identificas e, consequentemente, com o evento geológico gerador dos
depósitos minerais (Tabela 6.2).
A atividade extrativista mineral praticada por
empresas de mineração, cooperativas de pequenos
mineradores e por garimpeiros, principalmente nas
regiões noroeste e sudoeste da área estudada, tem
sido destacada em virtude da existência de importantes depósitos minerais (primários e secundários) de
estanho, tungstênio, nióbio e tântalo (Sn, W, Nb e
Ta), além de importantes jazimentos de rochas ornamentais, gemas e de materiais de uso na construção civil. Neste cenário, destacam-se os depósitos
de Oriente Novo, Primavera, Jacundá, Potosi, Pedra
Branca, Rio Branco, Montenegro e Manteiga, os quais
fazem parte da Província Estanífera de Rondônia (fig.
6.15). Neste sentido, o mapeamento geológico da Folha Rio Machadinho promoveu grandes avanços na
cartografia geológica da região, com destaque para
a delimitação mais precisa dos maciços e corpos graníticos relacionados às suítes intrusivas Santa Clara
e Rondônia, bem como a individualização de novos
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maciços graníticos, até então desconhecidos, e que
foram inseridos na Suíte Intrusiva Santa Clara. Estes
aspectos, associados ao pontencial metalogenético
já reconhecido para o magmatismo pós-orogênico a
anorogênico, representado pelas suítes intrusivas Santa Clara e Rondônia, como manifestações magmáticas
geradoras de importante depósitos polimetálicos com
Sn, W, Nb, Ta, Zn, Cu, Pb e F, onde as mineralizações
primárias de cassiterita ocorrem em greisens (endo/
exogreisens), formando bolsões, veios e venulações/
stockworks de quartzo greisens, contendo por vezes
topázio (água-marinha), wolframita, columbita e turmalina. Portanto, o mapeamento geológico da Folha
Rio Machadinho forneceu novos subsídios cartográficos que permitem o direcionamento das pesquisas
em busca de novos depósitos minerais de estanho em
áreas inseridas na Província Estanífera de Rondônia,
como também, em áreas a sudeste desta província e
situadas na região limítrofe entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. Este mapeamento forneceu,
também, informações geológicas básicas necessárias,
compatíveis com a escala do mapeamento e que podem ser utilizadas para a reavaliação parcial dos depósitos de estanhos que ocorrem na região da Folha,
os quais são conhecidos desde as décadas de 70, 80
e 90.
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Tabela 6.2 - Entidades geotectônicas, principais eventos representativos da evolução crustal e as principais mineralizações na área da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C).
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Figura 6.15 - Mapa esquemático com os principais depósitos de estanho da Província Estanífera de Rondônia, com
destaque aos da área da Folha Rio Machadinho. Fonte dos dados: Quadros & Rizzotto, (2007) e dados do Projeto Rio
Machadinho.
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Procurou-se, então, correlacionar os recursos
minerais da área mapeada com os ambientes geotectônicos definidos e estabelecer a potencialidade mineral em relação à associação petrotectônica de um
determinado ambiente. Desta forma, o magmatismo
ácido pós-orogênico representado pela Suíte Intrusiva
Santa Clara, associado à fase final da Orogênese Nova
Brasilândia, e o magmarismo ácido representado pela
Suíte Intrusiva Rondônia, associado a uma fase extensional responsável pela geração de uma bacia do tipo
sinéclise, denominada de Bacia Palmeiral por Bahia
(1997), foram os grandes episódios geradores de importantes depósitos minerais primários de estanho,
tungstênio, nióbio e tântalo (Sn, W, Nb e Ta) na área
da Folha Rio Machadinho. Os depósitos secundários
de estanho estão relacionados com a evolução do Cenozóico e foram condicionados pelos processos paleoclimáticos e tectônicos, que promoveram a atuação
de processos de intemperismo, erosão e deposição,
com formação de colúvios, elúvios e alúvios, formando depósitos secundários “in situ” ou ao longo de paleovales e paleocanais. Essa mineralização teve a sua
origem a partir do intemperismo e erosão das zonas
de cúpulas das intrusões graníticas e das suas encaixantes mineralizadas.
As demais substâncias minerais, com destaque ao ouro e manganês, nenhum estudo ainda foi
realizado sobre a gênese destes minerais. O ouro
ocorre na área como mineralizações secundárias, em
depósitos aluvionares, enquanto que as mineralizações primárias de ouro ainda não foram encontradas
na área. O Manganês, do tipo supergênico, tem sido
descrito como ocorrente nas zonas alteradas das sequências de paraderivação em alto grau metamórfico,
normalmente disseminado nas zonas de fraquezas e
descontinuidades das rochas.
Para rocha ornamental e para brita, a área
da Folha Rio Machadinho apresenta grande potencial
econômico. Para uso como rocha ornamental, a região mapeada apresenta materiais rochosos esteticamente favoráveis, tais como, granitos avermelhados e
charnockitos com quartzo azul. Para uso como brita,
destacam-se os diversos maciços graníticos, em geral
poucos fraturados e com expressão de relevo, sendo
estes pertencentes às suítes intrusivas Serra da Providência, Santa Clara e Rondônia. Os granitos da Suíte
Intrusiva Serra da Providência apresentam importantes jazidas de rocha ornamental situadas na região
do Distrito do 5º BEC, no município de Machadinho
d´Oeste, as quais vêm sendo explotadas e comercializadas pela empresa GRAMAZON-Granitos da Amazônia S.A.
Os depósitos de areia e argila foram gerados
em ambientes fluviais durante o Neógeno e Quaternário. Estes materiais encontram-se, atualmente, em
paleocanais e paleoterraços, apresentando potencialidade de utilização na construção civil e como mineral
industrial. O cascalho, outro material natural bastante utilizado no cascalhamento das estradas munici-

pais e rodovias estaduais, deriva da crosta laterítica
dos extensos perfis de intemperismo que ocorrem em
toda a área da Folha Rio Machadinho.
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7 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O Projeto Rio Machadinho, que consistiu no mapeamento geológico, levantamento dos recursos minerais e prospecção geoquímica regional da Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C), foi executado pela CPRM-Serviço
Geológico do Brasil, através da Residência de Porto Velho
(REPO). A execução deste mapeamento proporcionou
avanços significativos na cartografia geológica da região,
no entendimento dos produtos gerados e/ou retrabalhados durante os eventos orogenéticos que ocorreram nos
intervalos 1670-1630 Ma (Estateriano), 1371-1319 Ma
(Ectasiano) e 1180-1100 Ma (Esteniano), e na compreensão dos eventos magmáticos pós-orogênicos a anorogênicos, geradores de importantes depósitos minerais de
Sn, W, Nb, Ta e F.
Os principais avanços e resultados obtidos pelo
Projeto Rio Machadinho encontram-se destacados abaixo:

• Cartografia Geológica
- Foram alcançados importantes avanços na cartografia geológica, mediante a delimitação mais precisa das unidades litoestratigráficas e na identificação de
novas unidades litoestratigráficas, como também na organização das informações em Sistemas de Informações
Geográficas – SIG (ver DVD-Rom do SIG e o Mapa Geológico da Folha Rio Machadinho, escala 1:250.000). Como
exemplo, destaca-se a delimitação mais precisa das áreas
de ocorrências do Complexo Jamari e a sua subdivisão
em unidades de acordo com os tipos litológicos existentes, com destaque na identificação de metatonalitos e de
granitos-gnáissicos de composição monzo/sienogranítica
na região de Cujubim. A possibilidade de que os granitos-gnáissicos de composição monzo/sienogranítica, encontrados na região de Cujubim, façam parte de um conjunto litológico mais evoluído Arco Magmático Jamari,
é uma questão a ser investigada com maior detalhe, em
face à possibilidade de ser ter uma associação magmática semelhante à encontrada no noroeste do Estado de
Mato Grosso e que compõem o Arco Magmático Juruena (composto pela Suíte Plutônica Vitória, granitos São
Pedro e São Romão e Suíte Máfica Vespor). Entretanto,
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existe ainda a forte possibilidade de que estes granitos-gnáissicos de composição monzo/sienogranítica possam
fazer parte da Suíte Intrusiva Serra da Providência.
- Foram mapeadas rochas do Complexo Juruena
(representadas pela Suíte Plutônica Vitória e pelo Granito São Romão) nas porções leste e sudeste da Folha Rio
Machadinho, as quais fazem parte do Arco Magmático
Juruena, entidade geotectônica que se estende desde a
porção norte de Mato Grosso até a porção nordeste/leste
de Rondônia.
- Foram reconhecidas no campo três fases de gerações de granitóides do tipo S (Suíte Intrusiva Itamarati,
fases G1, G2 e G3). Um corpo da fase G3 apresentou
uma idade de cristalização U-Pb 1553 Ma (LA-ICP-MS) e
uma segunda idade de 1622 Ma (LA-ICP-MS), interpretada como herança de uma fonte única, provavelmente
de material ígneo. Dados de campo e petrográficos, associados aos dados disponíveis na literatura, convergem
no sentido de que estes granitóides do tipo S (com cordierita) podem ser comparados aos granitóides “anatéticos” peraluminosos tipo CPGs (Cordierite-bearing Peraluminous Granitoids) de Barbarin (1996), formados pela
fusão parcial “a seco” (anatexia) de rochas crustais (meta)
sedimentares. Para a origem dos granitóides do tipo S da
Suíte Intrusiva Itamarati, identificados na área da Folha
Rio Machadinho, sugerimos neste projeto como hipóteses preliminares a possibilidade de que a fase G1 (mais
antiga) esteja associada à fusão das rochas paraderivadas
do Complexo Quatro Cachoeiras (paragnaisses, granulitos pelíticos e migmatitos pelíticos), durante a evolução
final da Orogênese (ou Evento) Quatro Cachoeiras. As fases G2 e G3 (mais jovens) podem ter sido geradas durante processos de underplating ou a partir do calor oriundo
da intrusão de magmas geradores das rochas da Suíte
Intrusiva Serra da Providência, os quais promoveram a
fusão parcial de uma crosta paraderivada pré-existente.
- Foram mapeados diversos maciços graníticos relacionados à Suíte Intrusiva Serra da Providência na Folha
Rio Machadinho e também foi realizada a individualização da faciologia de cada maciço. Este procedimento foi
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adotado com o objetivo de individualizar e caracterizar
melhor a composição litológica, as texturas, a idade e
o quimismo das rochas de cada maciço pertencente à
Suíte Intrusiva Serra da Providência, levando-se em consideração a perspectiva de se ter, no futuro, um melhor
entendimento deste magmatismo tipo A, que perdurou
por mais de 70 Ma no Calimmiano e está materializado
nos diversos batólitos, maciços e corpos graníticos, distribuídos ao longo dos diferentes compartimentos geotectônicos do sudoeste do Cráton Amazônico, tanto no
noroeste de Mato Grosso, como no sul do Amazonas e
em Rondônia.

principalmente à Suíte Intrusiva Serra da Providência.

- Delimitação das áreas de ocorrência das rochas
de paraderivação em alto grau metamórfico e pertencentes ao Complexo Quatro Cachoeiras e individualização de
uma associação de rochas metassedimentares em médio
a alto grau metamórfico, representada pela Formação
Igarapé Quinze.

- Os subdomínios dúcteis Compressivo-Oblíquo
Ariquemes, Compressivo Vale do Anari e Compressivo-Oblíquo Igarapé do Inferno, consistem em faixas ou zonas de cisalhamento em alto ângulo de mergulho e com
trends regionais NE-SW. Nestes segmentos estruturais, as
condições de P e T (ainda não avaliadas) são provavelmente compatíveis com o metamorfismo que varia do
fácies anfibolito médio até granulito, alcançando condições de anatexia no interior das faixas mais deformadas.
Estas faixas e zonas de cisalhamento foram geradas, provavelmente, durante a fase de instalação da Faixa Alto
Guaporé na região sudeste de Rondônia, sugerindo desta
forma que à Faixa Alto Guaporé se estende em direção
às regiões nordeste e noroeste de Rondônia (Capítulo 4,
fig. 4.23). Portanto, os dados da Folha Rio Machadinho,
combinados às informações existentes da região sudeste
de Rondônia (Rizzotto et al., 2010), convergem no sentido de que os subdomínios do Domínio Jamari foram
gerados por uma orogenia colisional no Ectasiano (~1,3
Ga), denominada de Orogenia Rondoniana-San Ignácio
(ou Orogenia Candeias), a qual promoveu o intenso retrabalhamento crustal das rochas do embasamento orto
e paraderivado e, também, os granitóides calimmianos
da Província Rondônia-Juruena.

- Delimitação mais precisa dos maciços e corpos
graníticos pertencentes às suítes intrusivas Santa Clara e
Rondônia e individualização de novos maciços graníticos
relacionados à Suíte Intrusiva Santa Clara. A estas suítes
intrusivas se associam importantes depósitos minerais de
Sn, W, Nb, Ta, Zn, Cu e Pb (ver DVD-Rom do SIG e o Mapa
de Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho, escala
1:250.000).

• Arcabouço Tectono-Estrutural
- Foi estabelecido um novo arcabouço tectono-estrutural para área da Folha Rio Machadinho, mediante a delimitação de domínios e subdomínios estruturais,
com destaque para o estabelecimento de um limite mais
preciso entre os domínios Roosevelt-Juruena e Jamari,
além da subdivisão do Domínio Jamari em quatro subdomínios, denominados de Subdomínio Dúctil Compressivo-Oblíquo Ariquemes, Subdomínio Dúctil Compressivo
Vale do Anari, Subdomínio Dúctil Compressivo-Obliquo
Igarapé do Inferno e no Subdomínio Dúctil Transpressivo
Sinistral Ji-Paraná – Cujubim. Foi possível, ainda, individualizar dentro dos domínios, núcleos de ortognaisses,
paragnaisses e de granitóides que não foram deformados
pelas orogêneses do sudoeste do Cráton Amazônico mais
jovens que 1,50 Ga, sendo estes núcleos denominados de
Subdomínios Núcleos Preservados.

• Recursos Minerais
- A região estudada contém diversos recursos minerais, tais como, metais base (Estanho, Nióbio, Tungstênio, Ouro e Manganês), além de diversas substâncias
minerais e rochas de emprego direto na construção civil
(areia, cascalho laterítico, argila, brita e rocha ornamental). Os principais bens minerais encontrados na área estudada são Estanho, Tungstênio, Nióbio e Tântalo, associados às suítes intrusivas Santa Clara e Rondônia, além
de rochas ornamentais (granito e charnockito) associados

- A delimitação cartográfica mais precisa dos maciços e corpos graníticos relacionados às suítes intrusivas
Santa Clara e Rondônia, bem como, a identificação de
novos corpos e maciços pertencentes à Suíte Intrusiva
Santa Clara, durante a execução do Projeto Rio Machadinho, forneceram novos subsídios para direcionar as pesquisas em busca de novos depósitos minerais de Sn, W,
Nb, Ta e F.

• Evolução Tectônica

- Os dados deste mapeamento, associados aos dados disponíveis na literatura, permitem o estabelecimento de novos limites para os produtos gerados durante
a Orogenia Rondoniana-San Ignácio (ou Orogenia Candeias). Um importante front de deformação e metamorfismo de idade aproximada de 1,33 Ga (relacionado à
Orogênese Rondoniana-San Ignácio), impresso sobre as
rochas da Província Rondônia-Juruena, mais especificamente do Complexo Juruena, foi estabelecido nas regiões
leste e sudeste da Folha Rio Machadinho (Capítulo 4, fig.
4.2 e fig. 4.23). Não se descarta, ainda, a possibilidade de
existirem faixas e zonas de cisalhamento restritas e localizadas em regiões a oeste da Folha Rio Machadinho, mais
especificamente na porção noroeste do Estado de Mato
Grosso e no sul do Amazonas, e que sejam reflexos da
Orogenia Rondoniana-San Ignácio.
- O Subdomínio Transpressivo Sinistral Ji-Paraná –
Cujubim, de estruturação geral NW-SE, foi gerado em no
máximo 1,11 Ga e durante a Orogênese Nova Brasilândia
(Ciclo Sunsás). Os dados estruturais, liotológicos e geo-150-
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cronológicos obtidos durante o Projeto Rio Machadinho,
associados às informações de Tohver et al. (2005) e Scandolara (2006), permitem estender um segmento transpressivo da Faixa Nova Brasilândia em direção às regiões
norte e noroeste de Rondônia, principalmente no que se
refere aos produtos da deformação e metamorfismo gerados durante a Orogênese Nova Brasilândia (Capítulo 4,
fig. 4.23).
- Foi identificada na área da Folha Rio Machadinho uma nova unidade metassedimentar, denominada
de Formação Igarapé Quinze, com idade máxima da sedimentação em 1367 Ma (U-Pb/LA-ICP-MS) a qual foi deformada e metamorfisada, posteriormente, em 1138 Ma.
Esta unidade litoestratigráfica aflora ao longo do Subdomínio Dúctil Transpressivo Sinistral Ji-Paraná – Cujubim,
que corresponde a um seguimento transpressivo da Faixa
Nova Brasilândia. Portanto, estudos mais detalhados se
fazem necessários para que se possa ter um posicionamento estratigráfico mais preciso da época de sedimentação dos protólitos da Formação Igarapé Quinze e a
partir daí fazer correlações estratigráficas ou não com os
metassedimentos do Grupo Nova Brasilândia (Formação
Migrantinópolis), da Formação Igarapé Lourdes e dos
complexos Nova Mamoré e Colorado. Por fim estes novos
estudos serviram para consolidar, na região mapeada, um
episódio de sedimentação no Ectasiano ou no Esteniano.
- Mediante este mapeamento é possível destacar
que, na Folha Rio Machadinho, as rochas dos complexos Juruena, Jamari e Quatro Cachoeiras e os granitoides da Suíte Intrusiva Itamarati e Suíte Intrusiva Serra da
Providência foram submetidas a intenso retrabalhamento
crustal durante as Orogêneses Rondoniana-San Ignácio
(ou Candeias) e Nova Brasilândia (Sunsás), principalmente ao longo de faixas e zonas de cisalhamento regionais.

• Áreas a Serem Detalhadas
- Como áreas a serem futuramente mapeadas na
escala de 1:100.000, sugerem-se as folhas Rio Preto do
Crespo (SC.20-X-C-IV) e Oriente Novo (SC.20-X-C-V), por
se tratarem de áreas com potencial metalogenético para
Sn, W, Nb e F, além de diamante (devido à presença de
corpos de kimberlitos) e ouro. Ressalta-se que o acesso na
área destas folhas é facilitado pela existência de diversas
estradas em boas condições de trafegabilidade em quase
todas as estações do ano, além do fato de que nestas folhas não existem grandes áreas com restrições a execução
das atividades de mapeamento geológico por parte da
CPRM-Serviço Geológico do Brasil.
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SÚMULA DOS DADOS FÍSICOS DE PRODUÇÃO
1. Geologia

- Mapeamento geológico (km2)...........................................................................16.600
- Caminho geológico/Perfil (km).............................................................................2.300
- Afloramento descritos (n.º)..................................................................................1.304
- Amostras de rochas coletadas (n.º).........................................................................837
- Análises petrográficas (n.º).....................................................................................275
- Análises litogeoquímicas (n.º)...................................................................................64

2. Recursos Minerais

- Cadastramento mineral no campo (n.º).....................................................................56
- Cadastramento mineral a partir da análise mineralógica
semiquantitativa realizada em concentrado de bateia (n.º).......................................60

3. Geoquímica Prospectiva

- Levantamento Geoquímico (km2)......................................................................14.390
- Amostras de concentrado de bateia coletadas (n.º).................................................178
- Amostras de sedimento de corrente coletadas (n.º).................................................285
- Análise geoquímica de sedimento de corrente (n.º).................................................285
- Análise mineralógica de concentrado de bateia (n.º)...............................................236

4. Datação geocronológica

- U-Pb (método LA-ICP-MS) (n.º)...................................................................................8
- Pb-Pb (evaporação) (n.º).............................................................................................4
- Sm-Nd (rocha total) (n.º)..........................................................................................13

MAPAS EM ANEXOS OU NO SITE : www.cprm.gov.br
Mapa Geológico da Folha Rio Machadinho (escala 1:250.000)
Mapa de Recursos Minerais da Folha Rio Machadinho (escala 1:250.000)
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ANEXO 5

A elaboração do mapa Geológico e de Recursos
Minerais da Folha Rio Machadinho, na escala
1:250.000, resulta de uma ação de governo por
intermédio do Serviço Geológico do Brasil – CPRM,
empresa pública vinculada à Secretaria de Geologia,
Mineração e Transformação Mineral do Ministério de
Minas e Energia.

PROJETO
RIO MACHADINHO
GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS
DA FOLHA RIO MACHADINHO
Escala: 1:250.000

ESTADOS DE RONDÔNIA E MATO GROSSO

O projeto executado pela Residência de Porto Velho –
REPO, no âmbito do Programa Geologia do Brasil –
Projeto Machadinho, possui o objetivo de atualizar e
difundir o conhecimento geológico do território
rondoniense e parte do território matogrossense,
envolvendo compilação e integração de dados em
meio digital, de todas as informações geológicas,
geoquímicas, geofísicas e de recursos minerais
disponíveis na região.
Esse produto deverá auxiliar os governos dos
estados de Rondônia e de Mato Grosso e seus
respectivos municípios no estabelecimento de
políticas públicas de desenvolvimento regional, na
medida em que serve de base para novos estudos
mais detalhados de prospecção e exploração mineral
e outros temas correlatos ao meio físico.
FOLHA RIO MACHADINHO SC.20-X-C

O conhecimento geológico e a divulgação de áreas
potencialmente favoráveis à presença de substâncias
minerais de valor econômico deverão atrair
investimentos por parte de empresas de prospecção
e pesquisa mineral, com vistas a contribuir e
alavancar a atividade de mineração no país.
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