
RESUMO

Esta Nota Explicativa contém os resultados
obtidos no levantamento geológico, na escala
1:100.000, da Folha SC.20-Z-C-VI (Rio Pardo),
como parte integrante do Programa Levantamen-
tos Geológicos Básicos do Brasil – PLGB, execu-
tado pela Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais – CPRM, através da Residência de Porto
Velho. Compreendeu, além do mapeamento geo-
lógico, prospecção geoquímica/aluvionar e geo-
física através de gravimetria, aeromagnetometria
e aerogamaespectrometria. Estes levantamentos
proporcionaram, como produto final, as cartas
Geológica e Metalogenética/Previsional. A área
enfocada localiza-se no sudeste do Estado de
Rondônia, na Subprovíncia Madeira da Província
Tapajós, que por sua vez encontra-se na porção
ocidental do Cráton Amazônico. As rochas da re-
gião mapeada encontram-se distribuídas em três
grandes domínios geotectônicos. O primeiro faz
parte do Cinturão de Cisalhamento Guaporé e é
constituído pelas unidades: Complexo Granulítico
Santa Luzia e Suíte Metamórfica São Felipe com
idade mínima atribuída ao Proterozóico Inferior. A
Seqüência Metavulcano-Sedimentar Nova Brasi-
lândia, do Proterozóico Médio, apresenta metamor-
fismo na fácies anfibolito médio a superior. Estas
unidades, assim como as citadas acima,foram afe-
tadas pelo referido cinturão e intrudidas pela Suíte
Granítica Rio Pardo, aqui considerada tardi a
pós-tangencial (cavalgamentos frontais e oblíquos)
do mesmo cinturão. O segundo domínio é constituí-
do pelos sedimentos plataformais da Formação Pi-

menta Bueno, indeformados, de idade paleozóica.
O terceiro domínio é representado por sedimentos
inconsolidados do Terciário-Quaternário e holocê-
nicos. O Complexo Granulítico Santa Luzia é consti-
tuído por granulitos básicos, enderbitos, trondhje-
mitos e gnaisses calcissilicáticos alóctones. A Suíte
Metamórfica São Felipe é composta por augen

gnaisses granodioríticos e gnaisses bandados to-
nalíticos. A Seqüência Metavulcano-sedimentar
Nova Brasilândia está representada por xistos psa-
mo-pelíticos e biotita paragnaisses, intercalados
por anfibolitos e calcissilicáticas maciças. A Suíte
Granítica Rio Pardo, mostra como característica
marcante o caráter estratóide, predominando os
termos monzograníticos e constituindo uma as-
sociação alcalina (tipo “A”). A Formação Pimenta
Bueno está representada por arenitos, folhelhos e
conglomerados de origem glacial. E, finalmente, os
lateritos de ocorrência restrita na área e as cobertu-
ras aluviais recentes. Na área do projeto foram
identificados dois estágios deformacionais. O pri-
meiro atuou em condições dúcteis num regime tan-
gencial, originando a foliação de baixo ângulo Sn,
caracterizando o Bloco Santa Luzia. Nele predomi-
nam rampas frontais e oblíquas, com metamorfis-
mo nas fácies anfibolito superior e granulito. No Blo-
co Nova Brasilândia, a movimentação ocorreu atra-
vés de rampas oblíquas, com metamorfismo nas fá-
cies xisto-verde a anfibolito médio. No segundo es-
tágio, já em regime dúctil-rúptil, implantou-se um
regime transcorrente, dando origem à foliação sub-
verticalizada Sn� 1, a qual reorientou a foliação pre-
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existente, com metamorfismo de caráter retrogres-
sivo, na fácies xisto-verde. O quadro da geometria
estrutural atual da área abrangida pelas folhas Pau-
lo Saldanha e Rio Pardo, pode ser interpretado
como resultado de um processo de colisão de blo-
cos crustais, envolvendo segmentos ainda pouco
conhecidos e delimitados, entre os quais foi im-
plantado, possivelmente no Proterozóico Médio,
um cinturão de cisalhamento dúctil (Cinturão de Ci-
salhamento Guaporé), desenvolvido em regime ca-
racterizado por movimentos tangenciais e transcor-
rentes. O reprocessamento de cartas aerogeofísi-
cas (magnetometria e gamaespectrometria) permi-
tiu a identificação de dois domínios magnetométri-
cos distintos, representados pela infra-estrutura
(granulitos) e supracrustais (seqüência metavulca-

no-sedimentar), além de vários corpos básicos. A
radiometria permitiu a discriminação de todos os
granitos e, a gravimetria, revelou um contraste na
espessura da crosta na região, mostrando um adel-
gaçamento para sul. A prospecção geoquímica re-
gional, com amostragem de sedimentos de corren-
te e concentrados de bateia, caracterizou inúmeras
zonas anômalas para ouro, estanho, arsênio, plati-
na, wolfrâmio, cobre, chumbo, zinco, níquel, cro-
mo, cobalto, ferro e manganês, além de fornecer
subsídios para a análise metalogenética. A análise
metalogenética-previsional delimitou oito áreas de
interesse para a prospecção mineral, para os ele-
mentos Au, Pt, Sn e W, além de diamantes em plá-
ceres, granitos e calcissilicáticas para britagem e
ornamentação.
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