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2
GEOLOGIA DO ESTADO DE
RONDÔNIA
O

estado de Rondônia está localizado a oeste
da região conhecida como Província Tapajós (figura 2.1), de acordo com a compartimentação elaborada por Almeida et al. (1977), também recebendo
a denominação de Subprovíncia Madeira (figura
2.2), segundo a proposta de Amaral (1984). Uma
síntese do conhecimento sobre a região de Rondônia foi publicada pelo último autor quando da caracterização geológica da Subprovíncia Madeira
(figura 2.3).
A extensa região que inclui o estado de Rondônia, parte do Mato Grosso e Amazonas, adentrando em território boliviano, historicamente recebeu
designações usuais de “Faixa Móvel Rondoniense”, “Cinturão Móvel Rio Negro-Juruena”, “Cinturão Móvel Rondoniano”, “Terreno Granito-Greenstone de Rondônia”, “Cinturão Móvel Sunsas”, “Província Colisional Rio Negro-Juruena”, entre outros. Tais denominações carregam, ainda, um
conteúdo até certo ponto especulativo, em razão
de que sua definição baseou-se, fundamentalmente, em dados geocronológicos que necessitam, urgentemente, de uma reinterpretação do
ponto de vista do seu real significado geológico.
Em adição, é importante salientar que estes modelos de faixas móveis são calcados em paradigmas

fanerozóicos, de níveis estruturais altos, com registros litoestruturais bem preservados, polaridade de magmatismo explícito, em quadros onde os
limites das placas litosféricas interagentes são conhecidos.
Um outro fator complicador para o entendimento
da arquitetura pré-cambriana da região, diz respeito à definição dos megalineamentos, ou traços tectônicos que a “organizam”, do ponto de vista de sua
adequada localização geográfica-geológica, de
suas características mecânicas, dos seus aspectos geométricos e cinemáticos e de sua cronologia.
Sem a correta caracterização e interpretação dessas megaestruturas, muitas “faixas orogênicas”, ou
“cinturões móveis” e “limites de blocos” ou “limites
cratônicos”, são na maioria das vezes desenhados
pela composição de estruturas variadas, com diversas idades, origens distintas e diferentes características mecânicas, culminando a sua definição
com base na utilização de ferramentas isoladas,
sem a devida complementaridade. O estudo de tais
elementos geométricos nunca foi contemplado
quando da formulação dos modelos geotectônicos
propostos para a região, o que significa dizer que
os limites das “províncias geocronológicas” ou
“cinturões móveis” não são geologicamente bem
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Figura 2.1 – Províncias Estruturais do Brasil (modificado de
Almeida et al., 1977).

Figura 2.2 – Províncias Estruturais do Brasil (modificado de
Amaral et al., 1977).
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Figura 2.3 – Mapa geológico da Subprovíncia Madeira (modificado de Amaral,
1974; Leal et al., 1978; Santos et al., 1979).

definidos, não coincidindo com grandes descontinuidades geológicas claramente identificadas, o
que permite classificá-los apenas como convencionais.
A análise integrada dos dados petrológicos, petrográficos, geocronológicos, geofísicos e estruturais disponíveis, permitiu a elaboração de um esbo-

ço tectono-estratigráfico aplicável ao estado de
Rondônia (figura 2.4), de onde depreende-se que
ainda há limitações para o estabelecimento de
compartimentações tectônicas como as propostas
pelos diversos autores que discorrem sobre a geologia da região, embora o contexto regional seja nitidamente compatível com o de um mobile belt ou
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“faixa móvel”. Contudo, é importante ressaltar que
a complexidade geométrica e cinemática, além
dos produtos de retrabalhamento, é fator complicador quando se trata de modelar faixas móveis proterozóicas e, no caso da região em questão, é de
aceitação quase unânime pelos geocientistas que
sobre ela se debruçam, que o quadro geotectônico
do sudoeste do Cráton Amazônico é retrato de sucessivas reativações relacionadas a episódios orogenéticos de atuação paulatinamente mais ocidental à medida que o Período Pré-Cambriano vai chegando ao seu final.
Em razão de tais limitações (parco conhecimento geográfico-geológico das faixas com relação à

sua extensão real e conexões), os autores propõem
para a identificação da região objeto, e no âmbito
desta nota explicativa, a aplicação da denominação “Faixa Orogênica Policíclica Guaporé”, considerando o sentido genérico do termo (extensa zona
tectônica que envolve um amplo segmento litosférico, palco de deformações policíclicas, relações
metamórficas complexas, granitização significativa, migmatização sin-tectônica e retrabalhamento
crustal, produto de uma uma evolução segundo
processos superimpostos no curso de um ou mais
ciclos orogênicos).
A estruturação da coluna litoestratigráfica précambriana (figura 2.5) foi estabelecida com base

Figura 2.4 – Esboço tectono-estratigráfico do estado de Rondônia.
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Figura 2.5 – Coluna litoestratigráfica da Faixa Orogênica Policíclica Guaporé.
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nos trabalhos de Torres et al. (1975), Souza et al.
(1975), Isotta et al. (1978), Leal et al. (1978) e Adamy
& Romanini (1990) (figuras 2.6, 2.7 e 2.8), reavaliadas pelos autores desta, à luz de conceitos modernos, com incorporação de novos dados de campo
em áreas de pouca densidade de informação.
A estratigrafia adotada para as bacias sedimentares (figura 2.9) segue as sugestões contidas nos
trabalhos de Siqueira (1989), Bahia et al. (1996) e
Bahia & Pedreira (1998, no prelo).
O quadro cronoestratigráfico (figura 2.10) relativo às coberturas cenozóicas do estado de Rondônia baseou-se na proposta de Souza Filho et al.
(1997, no prelo).
2.1 Faixa Orogênica Policíclica Guaporé
2.1.1 Complexo Jamari (Isotta et al., 1978)
(PMjm)
Os primeiros trabalhos geológicos em escala regional foram conduzidos por Lobato et al. (1966),
que reuniram as rochas mais antigas, de natureza
metamórfica, representadas por gnaisses, migmatitos e anfibolitos, no chamado Pré-Cambriano C-D.
Souza et al. (1975), retomam os trabalhos na década de 70 e agrupam as mesmas litologias acima citadas, juntamente com granitos anatéticos, charnockitos e granulitos, no chamado Complexo Basal, designação que seria também adotada por
Lima et al. (1976), porém sem incluir as rochas de
mais alto grau de metamorfismo. Posteriormente
Leal et al. (1978), ao mapearem a Folha Porto Velho,
estenderam o termo Complexo Xingu, aplicável na
Amazônia Oriental, para rochas semelhantes da
porção ocidental. Isotta et al. (1978), reestudando
as rochas do chamado “embasamento regional”,
com base em parâmetros geocronológicos e na associação de litótipos, concluem ser inapropriado o
uso do termo “Complexo Xingu” para designar a associação de rochas antigas que constituem o arcabouço regional e propõem a denominação de Complexo Jamari para identificar esta associação heterogênea de rochas polideformadas, transformadas
em condições de P/T compatíveis com metamorfismo de grau médio a alto, constituída por gnaisses,
migmatitos, granitos, anfibolitos e granulitos, e que
possuem uma representação significativa no rio
homônimo, de onde provém a denominação. Julgam os presentes autores, também, ser mais apropriado o uso do termo Complexo Jamari, para designar esta associação regional de rochas gnáissi-

cas antigas, prováveis remanescentes da crosta
primitiva.
Os dados de campo mais atualizados demonstram que esta unidade litoestratigráfica, dominada
por componentes metaplutônicos (vestígios de um
antigo terreno acrescionário do tipo TTG ?) tem
maior expressão no Domínio Ariquemes- Porto Velho, com ocorrência mais reduzida no Domínio Roosevelt e muito subordinada no Domínio Nova Brasilândia (figura 2.11).
O Complexo Jamari é representado, principalmente, por rochas ortoderivadas de composição
granítica, granodiorítica, tonalítica e diorítica, metamorfizadas em condições de P/T condizentes com
a fácies anfibolito, cujas tramas mostram larga faixa
de variação granulométrica e uma considerável variabilidade nas taxas de deformação, materializada
por diferentes intensidades de anisotropia estrutural. A estrutura planar mais conspícua é representada por um bandamento gnáissico, de natureza
compressiva, representante de uma história deformacional complexa, relacionada a episódios de caráter contracional ainda pouco conhecidos. É comum, ao longo e acompanhando importantes estruturas de cisalhamento que transectam, segundo
direções variadas, as rochas deste domínio antigo ,
a ocorrência de termos petrográficos que apresentam uma forte trama milonítica, com feições texturais e associações mineralógicas indicativas de retrabalhamento igualmente em condições metamórficas de fácies anfibolito, podendo alcançar a
fácies granulito, o que sugere consistentes processos deformacionais de caráter progressivo. Localmente é possível identificar, por outro lado, tipos
evoluídos a ultramilonitos, associados a bandas de
cisalhamento de larguras centimétricas, com paragêneses retrometamórficas compatíveis com condições de grau baixo, fácies xisto-verde, possíveis
produtos de processos desenvolvidos em um nível
crustal mais alto, ação reflexa de episódios dinâmico/deformacionais que afetaram com maior intensidade e magnitude os domínios vizinhos.
Foram identificadas, de forma subordinada, rochas de composição básica, deformadas e recristalizadas em condições de metamorfismo regional
progressivo, sob a forma de xenólitos ou enclaves
de formas e dimensões variadas, apresentando-se
em diferentes graus de assimilação com relação às
“encaixantes” granitóides e tonalitóides. Igualmente, com caráter muito restrito, observam-se pequenas exposições de rochas de paraderivação (biotita gnaisses e biotita-granada gnaisses), notadamente na região próxima ao limite entre o Domínio
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Figura 2.6 – Colunas litoestratigráficas de Souza et al. (1975) e Isotta et al. (1978).
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Figura 2.7 – Colunas litoestratigráficas de Leal et al. (1978) e Torres et al. (1975)
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Figura 2.8 – Coluna litoestratigráfica de Adamy et al. (1990).
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Figura 2.9 – Coluna litoestratigráfica relativa às bacias sedimentares do estado de Rondônia.
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Na proposta contida nesta nota explicativa as rochas do denominado Complexo Xingu receberam
um tratamento que incluiu novas informações de
campo, objetivando melhorar a sua caracterização
e inserção dentro do contexto de embasamento regional, o que permitiu, além da sua subdivisão, efetivar a subtração de unidades intrusivas e supracrustais antes tratadas como parte integrante do
“complexo”. Assim, as novas datações referentes
às rochas do Complexo Jamari restrigiram-se aos
termos ortoderivados, e as antigas idades, agora
sob o enfoque do complexo redefinido, receberam
um tratamento individualizado, definindo um intervalo de idades situado entre 1,80Ga e 1,55Ga, o
que confirma o quadro geocronológico advogado
por Tassinari e seus colaboradores.
2.1.2 Complexo Gnáissico-Migmatítico Jaru
(PMj)

Figura 2.10 – Quadro demonstrativo da relação espacial/temporal dos depósitos cenozóicos do estado de Rondônia.

Ariquemes-Porto Velho e Central de Rondônia, associadas tectonicamente aos gnaisses tonalíticos e
metaultramáficas de fácies anfibolito.
Os dados geocronológicos disponíveis para as
rochas do Complexo Jamari fazem parte do grande
acervo de análises realizadas, nas duas últimas décadas, no antigo Complexo Xingu ou nos terrenos
granito-gnáissicos da Província Geocronológica
Rio Negro-Juruena, e consistem em determinações Rb/Sr em rocha total de afloramentos isolados, determinações K-Ar em minerais, algumas
análises Pb-Pb e Sm-Nd em rocha total e algumas
datações U/Pb em zircões pelo método tradicional
e pelo SHRIMP. Segundo Tassinari et al. (1996), a
reinterpretação do significado geológico destas
datações permitiu caracterizar que praticamente
toda a área do Domínio Rio Negro-Juruena foi formada por material juvenil, durante o intervalo de
tempo situado entre 1,80Ga e 1,55Ga, com a diferenciação mantélica de seus protólitos crustais
ocorrendo pouco tempo antes.

As rochas que constituem esta unidade apresentam-se bem expostas na região central de
Rondônia, entre as cidades de Ariquemes e Presidente Médici, e na região oeste-noroeste entre as
cidades de Guajará-Mirim e Nova Califórnia, representando o Domínio Central de Rondônia (figura 2.12). Nessas regiões os trabalhos de mapeamento geológico desenvolvidos em escala regional reconheceram uma intima associação de rochas gnáissicas, migmatitos, granitos de anatexia
e anfibolitos, inicialmente reunidos no Complexo
Xingu (Leal et al., 1978) e, logo em seguida, no
Complexo Jamari (Isotta et al., 1978). As investigações litoestruturais mais recentes levadas a efeito
ao longo de perfis representativos nas regiões supracitadas, mostram que na constituição destes
terrenos destaca-se a alternância de gnaisses orto
e paraderivados, com amplo predomínio dos últimos, organizados, aparentemente, sob a forma
de um aleitamento tectônico, onde trama e mineralogia são compatíveis com condições de alto grau
metamórfico – fácies anfibolito superior dominante, com faixas granulíticas cuja gradação se faz na
aproximação com o eixo das largas zonas de cisalhamento que transectam este terreno. Rochas anfibolíticas e granitóides porfiróides, presentes no
conjunto, mostram relações intrusivas nos gnaisses paraderivados. Destaca-se a expressiva migmatização da unidade, refletindo as condições
tectono-termais que determinaram os processos
metamórficos durante a evolução geológica da
região.
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As rochas granulíticas, anteriormente tratadas
como produtos metamórficos gerados na base da
crosta e alçados por grandes estruturas de empurrão, constituem-se, na verdade, por charnockitos,
muito subordinadamente charno-enderbitos, geralmente foliados, porém com porções lenticulares
maciças onde a textura ígnea original encontra-se
preservada, deformados pelo evento de alto grau
metamórfico pós-emplacement. Os gnaisses paraderivados são representados por biotita-granada
gna is ses, gna isses calcis si li cá ti cos, sil li ma nita-granada gnaisses, biotita gnaisses e gnaisses
quartzo-feldspáticos finos. Os gnaisses ortoderivados são dominantemente de composição granítica
e, mais raramente, granodiorítica/tonalítica, com rochas metabásicas de fácies anfibolito/granulito de
ocorrência muito restrita. Alguns desses fragmentos de gnaisses granodioríticos são encontrados
nas proximidades da cidade de Teixeirópolis, região centro-sul do estado, e exibem um bandamento máfico/félsico bem definido, com espessuras milicentimétricas, e com grande quantidade de mobilizados quartzo-feldspáticos granatíferos dobrados
e boudinados. Os gnaisses tonalíticos ocorrem nas
proximidades da cidade de Presidente Médici, salientando feições que demonstram o estilo visco-plástico da sua deformação (possivelmente um
corpo intrusivo sin-tectônico). Os granitóides porfiróides têm textura milonítica dominante e caracterizada por porfiroclastos de feldspatos envolvidos
por faixas estreitas e irregulares de minerais máficos e esteiras de agregados de quartzo e feldspatos, mas há também faixas centimétricas a decamétricas de rochas regularmente bandadas e xistosas onde os minerais acham-se fortemente cuminuídos (redução do tamanho dos minerais por efeito
de cisalhamento). Outro aspecto a ressaltar, que
afeta indistintamente os constituintes deste terreno,
é a migmatização generalizada dos seus litótipos,
gerando desde estruturas schlieren até nebulitos,
mais notadamente na região oeste do estado, no
município de Nova Mamoré.
Em relação à forma como estas rochas se associam, é importante enfatizar a sua disposição como
“faixas” e megalentes alternadas que se relacionam através de cavalgamentos dúcteis frontais e
oblíquos que evoluem para transcorrências sinistrais e dextrais. Os mobilizados quartzo-feldspáticos e porções de rochas supracrustais desenham
dobras pitigmáticas e intrafoliais que podem evoluir
para dobras “em bainha”. Um terceiro conjunto de
dobras afeta também estes mobilizados e frações
de rochas máficas e parecem ser decorrentes de

cisalhamento diferencial localizado dentro dos cavalgamentos dúcteis ou relacionadas aos movimentos transcorrentes tardios.
As relações geométricas e cinemáticas sugerem que a evolução tectônica deste terreno envolveu uma movimentação compressiva oblíqua que
gerou cavalgamentos dúcteis e zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais e sinistrais subparalelas, em condições de P/T condizentes com transformações mineralógicas desenvolvidas em alto
grau metamórfico.
As datações U/Pb e Pb/Pb em zircões de paragnaisses migmatíticos permitem assumir uma idade
para os protólitos sedimentares dessas rochas, entre 1,75Ga e 1,57Ga. Com relação ao evento tectono-metamórfico principal que afetou estas rochas
duas possibilidades podem ser consideradas: 1) ser
mais jovem que 1,57Ga (com base nas datações
U/Pb e Pb/Pb nos granitos da Suíte Intrusiva Serra da
Providência, intrudidos no conjunto gnáissico e deformados conjuntamente) e mais antiga que 1,35Ga,
com base no charnockito de Jarú (também intrusivo
no conjunto, porém sem mostrar deformação); 2) os
va lo res Rb/Sr do char noc ki to de Ouro Pre to
(1,41Ga), além do expressivo conjunto de dados referentes a determinações mais antigas (valores em
torno de 1,45Ga) constituem um argumento adicional para posicionar a deformação principal do conjunto ao redor de 1,45Ga, embora também admitam
restrições quanto à precisão; 3) novas datações
U/Pb em zircões de paragnaisses da Seqüência Metavulcano-Sedimentar Nova Brasilândia (informação
verbal de Gilmar Rizzotto) sugerem a atuação de um
importante evento tectono-metamórfico regional de
alto grau com idade em torno de 1,1Ga.
2.1.3 Complexo Santa Luzia (PMsl)
Os trabalhos anteriores que enfocam esta unidade são de caráter regional ( Souza et al., 1975; Pinto
Filho et al., 1977; Teixeira & Tassinari, 1977 e Leal et
al., 1978), e apresentam várias denominações para
um amplo grupo de rochas, consideradas as mais
antigas do embasamento cristalino da região,
como Complexo Basal e Complexo Xingu, os quais
incluem termos granulíticos, gnáissicos, migmatíticos e xistos. Silva & Bahia (1992), individualizaram
conjuntos litológicos menores, com a caracterização petrológica dos mesmos, propondo a denominação de Complexo Granulítico Santa Luzia ao
conjunto litológico de alto grau metamórfico, constituído por metagabros, charno-enderbitos, trondjemitos e gnaisses calcissilicáticos.
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O Complexo Santa Luzia ocorre numa faixa estreita e alongada de direção WNW-ESE, com largura de aproximadamente 12km e extensão conhecida de 110km. Aflora na região entre os municípios
de Alta Floresta d’Oeste e Santa Luzia, limitado a
norte, em parte pelo rio Branco e por uma estrutura
de cisalhamento transcorrente que passa a norte
da cidade de Alta Floresta. Os contatos entre os litótipos mostram passagens abruptas resultantes
da forte imbricação tectônica a que foram submetidos. O contato com as rochas terrígenas da Seqüência Nova Brasilândia é feito através de uma
zona de cisalhamento transcorrente sinistral (Zona
de Cisalhamento Transcorrente Rio Branco, Scandolara et al., 1992).
Constituem uma associação de gnaisses com
características faciológicas compatíveis com metamorfismo de médio a alto grau, localizadamente alcançando a fácies granulito, representada por metagabros, metanoritos, charno-enderbitos, trondhjemitos e supracrustais alóctones (gnaisses calcissilicáticos), onde os litótipos constituem corpos lenticulares com espessuras métricas a quilométricas.
Apresentam-se fortemente deformados nos domínios da Zona de Cisalhamento Transcorrente Rio
Branco com expressiva foliação de direção WNWo
o
ESE e mergulhos de 50 a 80 SSW.
Os metagabros e granulitos básicos, de um
modo geral, são rochas faneríticas, granulação
fina a média, mesocráticas, coloração cinzaescuro exibindo, geralmente, uma forte anisotropia planar. A mineralogia essencial inclui plagioclásio (An 40-60), clinopiroxênio, ortopiroxênio e
horn-blenda. Apatita, magnetita, titanita, quartzo,
com (rara) biotita e granada, são os acessórios
mais freqüentes. A recristalização da paragênese
com clinopiroxênio (diopsídio) + plagioclásio +
hornblenda indica condições metamórficas da fácies anfibolito superior. Localizadamente, o ortopiroxênio se faz presente indicando condições de
fácies granulito. Feições primárias preservadas
tipo textura cumulática, ofítica e subofítica, são
bastante freqüentes. A forte anisotropia regional
dos granulitos básicos, especialmente manifestada nas zonas de intensa deformação, é marcada
por textura granoblástica que, às vezes, evolui
para um bandamento máfico-félsico. A granulação fina da matriz granoblástica é localmente
acompanhada de porfiroclastos lenticulares de
plagioclásio remanescentes, caracterizados por
subgranulação periférica, recuperação, extinção
ondulante e lamelas de geminação encurvadas.
Os piroxênios estão rotacionados segundo a dire-

ção do fluxo milonítico onde, alguns cristais não totalmente recristalizados, exibem evidências de
fortes deformações intracristalinas, como bandas
de deformação e subgrãos.
Os charno-enderbitos mostram uma coloração
cinza-esverdeado, que em amostra fresca apresentam uma falsa aparência maciça, revelando, em
superfícies intemperizadas, forte foliação milonítica. Os constituintes essenciais estão representados por quartzo, plagioclásio (An 20-35), clinopiroxênio, ortopiroxênio, hornblenda, biotita. O feldspato alcalino é raro, comumente encontrado como
intercrescimento antipertítico nos plagioclásios. Os
acessórios mais comuns incluem zircão, apatita, titanita e magnetita. A textura granoblástica-alongada é a mais característica, representada por agregados de cristais prismáticos de plagioclásio,
quartzo e hornblenda que conferem à rocha uma
estrutura planar
Os trondhjemitos são raros, mostrando granulação fina a média, eqüigranulares, coloração cinzaclaro. Possuem uma assembléia mineral com plagioclásio (An 15-35), quartzo, biotita, hornblenda e,
raramente, clino e ortopiroxênio. Os acessórios
mais comuns são zircão, titanita e ilmenita. Texturalmente predominam os tipos granoblásticos.
Os gnaisses calcissilicáticos ocorrem como um
“enxame” de corpos lenticulares, concordantes
com a estruturação regional, com espessuras métricas, podendo alcançar até centenas de metros e
extensão de poucos quilômetros. Mostram um característico bandamento regular (possivelmente
primário) representado por bandas milimétricas e
subcentimétricas compostas por material quartzofeldspático (bandas félsicas) e por minerais ferromagnesianos (bandas máficas). A granulação é
fina (0,02 mm), com coloração cinza-esbranquiçado a verde-rosa. Apresentam uma assembléia mineral variada formada por plagioclásio (An 40-60),
quartzo, diopsídio, titanita, hornblenda, granada,
escapolita, tremolita, carbonato, e raramente microclínio. Os acessórios principais são apatita, epidoto e sulfetos. As texturas microscópicas são do
tipo granoblástica-alongada e granoblástica-poligonal. A composição mineralógica, granulação,
textura, e o característico bandamento milicentimétrico das rochas calcissilicáticas, associadas em
pelo menos um afloramento à uma lente de quartzito com magnetita sugerem uma origem do tipo vulcanogênica-exalativa.
Quimicamente os charno-enderbitos possuem
teores de SiO2 entre 49,2 e 54% e CaO entre 7,6 e
11,5%. A distribuição dos ETR, normalizados ao
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condrito, mostram: I) padrão fortemente fracionado
(LaN/LuN entre 8,29 e 12,74); II) forte enriquecimento nos ETRL (LuN > 100 x condrito); fortes anomalias negativas de Eu (Eu/Eu* entre 0,56 e 0,69).
Este padrão é semelhante às associações calcialcalinas tipo cordilheiranas (Pitcher, 1983). Os metagabros possuem conteúdos de Si02 entre 41,3 e
51,3%; TiO2 ( 0,73 - 2,7); Al2O3 ( 12,3 - 18,9%); MgO
(6,3 e 10,7%); K2O (0,24 e 1,10%); Cr (50 e 325
ppm) e Ni (85 e 225ppm). Os baixos teores de
MgO, Cr e Ni sugerem magmas evoluídos. Possuem um forte enriquecimento em ETRL que somado
ao forte enriquecimento nos elementos incompatíveis pode indicar contaminação crustal para a origem dessas rochas.
Os dados de geofísica tratados através de imagem do campo magnético residual discrimina com
clareza o domínio das rochas do complexo, exibindo um padrão bastante característico, principalmente nas porções máficas, evidenciado por feições lineares que desenham um relevo magnético
alto, com os eixos das anomalias orientados segundo o trend geral da foliação.
2.1.4 Suíte Vulcânica Roosevelt (Mr)
A Suíte Vulcânica Roosevelt constitui um importante conjunto de rochas que têm distribuição confinada à bacia hidrográfica do rio que lhe empresta o nome, na porção nordeste do estado de Rondônia (figura 2.13). A primeira referência bibliográfica da existência de rochas vulcânicas ácidas na
região do médio/alto rio Roosevelt é atribuída a
Leal et al. (1978), que as correlacionam ao vulcanismo ácido Iriri do Grupo Uatumã e a denominam
de Formação Roosevelt. Liberatore et al. (1972)
descrevem, sob a designação informal de Efusivas Ácidas, rochas riolíticas no baixo rio Roosevelt
correlacionando-as àquelas descritas por Almeida & Nogueira Filho (1959) como Quartzo-Pórfiro
do Aripuanã.
Sob a designação de Suíte Vulcânica Roosevelt, incluem-se rochas de derrame e piroclásticas
de composição ácida dominante, variando de rióli tos a da ci tos, com ro chas in ter me diá rias-andesitos (?) extremamente subordinadas. Os
dacitos são, aparentemente, de ocorrência predominante, exibindo cores cinza a marrom e textura
pórfira/porfirítica característica. Os riólitos mostram cores rosadas, até cinza-escuro, com textura
pórfira a microporfirítica. Os andesitos, de ocorrência muito restrita, possuem coloração cinza
com tonalidades esverdeadas, textura afanítica ou

microporfirítica e, devido à sua composição mineralógica, refletem bastante bem as transformações metamórficas – baixo grau, que se desenvolveram sobre esta suíte. Dentre as rochas piroclásticas predominam os lapilli tufos e os tufos à cinza,
com ignimbritos associados, apresentando-se,
normalmente, bandados, com texturas pórfiras a
microporfiríticas e cores que variam de tons acastanhados até acinzentados, raramente rosados.
Com relação à composição química/mineralógica,
nas rochas piroclásticas os termos dacíticos são
mais abrangentes, secundariamente acompanhados pelos riolíticos.
Amostras desta unidade litoestratigráfica datadas pelo método Rb/Sr (tabelas em anexo) mostram valores grosseiramente ajustados a um intervalo entre 1,50Ga e 1,60Ga. Uma isócrona de referência em rocha total, elaborada com os seis pontos constantes em tabela anexa, forneceu ao conjunto litológico uma idade em torno de 1,60Ga. As
evidências de campo sugerem uma possivel relação de parentesco petrológico entre a Suíte Vulcânica Roosevelt e a Suíte Intrusíva Serra da Providência (cogenéticas e contemporâneas), e ambas
se constituem, juntamente com vestígios do Complexo Jamari, no embasamento da seqüência epiplataformal conhecida como Grupo Beneficente.
2.1.5 Suíte Intrusiva Serra da Providência
(Tassinari et al., 1984) (Msp)
A denominação de Suíte Intrusiva Serra da Providência foi proposta para identificar um expressivo
conjunto de corpos granitóides, cujo posicionamento estratigráfico foi sugerido com base em dados geocronológicos obtidos pelo método Rb/Sr
em rocha total, que forneceu uma idade média de
1.400 ± 57Ma. A suíte ocupa uma importante porção na parte sul-sudoeste do Domínio Roosevelt (figura 2.14), sendo representada principalmente
pelo Batólito Serra da Providência no estado de
Rondônia e vários stocks que se estendem aos estados de Mato Grosso e Amazonas. Rochas básicas, mangeríticas e charnockíticas foram recentemente incluídas na suíte por Bettencourt et al.
(1995) e Rizzotto et al. (1996).
Os granitos e rochas associadas são intrusivos no
Complexo Jamari, e Complexo Gnáissico-Migmatítico Jaru, embora sejam raras as evidências diretas
de relações de contato, como xenólitos da encaixante nos granitos. As informações retiradas de imagens de satélite mostram que o contato entre estas
unidades pode ser assumido com bastante segu-
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rança.Os granitos, charnockitos e as rochas básicas
associadas são predominantemente maciços, embora ocorram corpos com foliação ígnea superimposta por foliação milonítica. Assim sendo, essa foliação ígnea indica que as rochas cristalizaram ainda
sob um campo tensional, portanto, caracterizandoas como corpos tardi a pós-tectônicos.
Dentro do contexto dos corpos isótropos a fracamente deformados, no Batólito Serra da Providência, foram caracterizadas quatro fácies, que mostram variações nos seus aspectos texturais, mineralógicos e composicionais, apresentando como
principal característica a textura rapakivi. Os tipos
mais freqüentes são os biotita granitos porfiríticos
cinza-rosados, seguidos dos anfibólio-biotita granitos (piterlitos), granitos pórfiros e sienogranitos gráficos eqüigranulares róseos. A fácies mais restrita
em área é representada por matacões de viborgitos que afloram nas proximidades da cidade de Ministro Andreazza, os quais exibem feições diagnósticas de mistura (mingling e mixing) de magmas coexistentes (ácido/básico).
Os piterlitos são claramente identificáveis, tanto
em campo como em imagem de satélite, devido à
geomorfologia contrastante das suas formas topográficas, em relação aos outros grupos de rochas,
constituindo um relevo arrasado onde destacam-se
apenas alguns matacões. Composicionalmente
são hornblenda-biotita monzogranitos que possuem fenocristais euédricos a ovalados de microclínio de até 5cm de diâmetro, ocorrendo freqüentemente manteados por uma fina auréola cinza-esbranquiçado de plagioclásio. A presença de enclaves máficos quartzo-dioríticos é bastante freqüente
nesta fácies, e feições de mistura mecânica (mingling) de magmas também são comuns.
Os granitos pórfiros são de ocorrência restrita,
ocorrendo como stocks e maciços isolados que
constituem relevo bastante elevado. Texturalmente
são muito homogêneos, de composição monzogranítica a sienogranítica, transicionando para granitos gráficos róseos, os quais possuem como características marcantes a textura gráfica/granofírica e
a granulação homogênea média. As características texturais e mineralógicas aliadas à presença
de cavidades miarolíticas preenchidas por fluorita
e quartzo, sugerem um magma tardio rico em voláteis, como representante do último pulso magmático que gerou esta associação. Este fato é concordante com a idade mais jovem obtida na suíte, através do método U/Pb em zircão (1.554Ma).
No contexto dos granitos deformados ocorre
uma ampla variação nas características estrutu-

rais/texturais das rochas, desde tipos fracamente
foliados até protomilonitos e milonitos bandados.
Os protomilonitos são mais freqüentes na borda
oeste do Batólito Serra da Providência e em largas
zonas da associação charnockito-granito, entre as
cidades de Ouro Preto d’Oeste e Ji-Paraná. As rochas protomiloníticas foram originadas por uma estrutura transpressiva de direção nor-noroeste e cinemática sinistral (Sistema Transpressivo Ji-Paraná, de Scandolara, 1998). No extremo-leste do batólito, estreitas faixas de cisalhamento originaram
protomilonitos e milonitos. Apesar da intensa deformação que marca estas rochas, a textura rapakivi
ainda encontra-se preservada localmente, além de
outras feições primárias. A foliação sigmoidal é observada tanto em macroescala (núcleos graníticos
envoltos por faixas de protomilonitos) como em microescala através de porfiroclastos de feldspato alcalino bordejados por palhetas de biotita. As condições da temperatura de metamorfismo nestas zonas são compatíveis com a fácies xisto-verde superior a anfibolito superior.
Os dados geoquímicos mostram que os granitos
da suíte são subalcalinos, metaluminosos a fracamente peraluminosos, com teores de SiO2 entre 68
a 72 %, álcalis ( K2O + Na2O > 8 %), FeOt / FeOt +
MgO ( 0,70-0,99), K/Rb (100-300ppm). São depleta dos em MgO (< 0,5%), Al 2 O 3 (<14%), Sr
(<120ppm). O conteúdo de ETRL é elevado ( 200 x
condrito) e os ETRP apresentam um moderado enriquecimento (20 x condrito) além de uma anomalia
negativa de európio. Assim, essa suíte granítica
não apresenta somente analogia textural com os
granitos rapakivi mas também uma assinatura geoquímica perfeitamente compatível com os granitos
do tipo A. Utilizando-se o diagrama Q-Ab-Or (Ebadi
& Johannes, 1991), grande parte das amostras
agrupam-se no campo de pressão baixa a média
(3,5Kb) e são coincidentes com o campo definido
pela média das análises químicas das amostras
dos granitos rapakivi da Finlândia.
Baseado na classificação petrotectônica através
das razões multicatiônicas R1-R2, eles são classificados como tardi-orogênicos, com algumas amostras (fácies sienogranítico rosado) plotando no
campo dos granitos pós-tectônicos.
Mais recentemente, no Batólito Serra da Providência obtiveram-se idades U-Pb, em zircão, variando de 1.606 a 1.554Ma (Bettencourt et al., 1997),
e no charnockito de Ouro Preto, que faz parte da suíte, obtiveram-se idades em torno de 1.560Ma, pelo
mesmo método (Tassinari et al., 1996). Em acréscimo, os granitos forneceram uma alta razão inicial
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Sr /Sr (0,713 ± 0,005), indicando o envolvimento
de material crustal mais antigo na composição do
magma gerador (Tassinari et al. ,1984). Dados preliminares de Sm-Nd (Bettencourt et al., 1997), que
forneceram idades TDM entre 2,0Ga a 1,47Ga e valores ε Nd (t) de + 2,2 a –3,3, sugerem a participação de uma crosta paleo a mesoproterozóica, com
mistura de magma mantélico depletado e material
de alto nível crustal, na geração dos granitos da Suíte Intrusiva Serra da Providência.
2.1.6 Grupo Beneficente (Almeida &
Nogueira Filho, 1959) (Mb)
O Grupo Beneficente foi definido para reunir uma
seqüência psamo-pelítica, de deposição marinha
rasa, metamorfizada regionalmente na fácies xisto-verde, cuja localidade-tipo encontra-se nos arredores da vila de Beneficente, no médio rio Aripuanã. Entre outros autores que se referem a esta unidade litoestratigráfica destacam-se Liberatore et
al. (1972), Amaral (1974), Silva (1974), Santos et al.
(1975) e Leal et al. (1978). Estes autores trataram o
Grupo Beneficente como constituído apenas por litótipos sedimentares e metassedimentares, com
exceção de Santos et al. (1975), que admitiu uma
contribuição vulcânica.
Recentemente, em mapeamento realizado pela
CPRM (1995), na região compreendida entre as cabeceiras dos rios Branco e Roosevelt e sudoeste de
Juína–MT, as relações de campo mostraram conclusivamente o caráter vulcano-sedimentar desta
seqüência, com clara interdigitação entre as rochas vulcânicas e sedimentares, evidenciando vulcanismo e sedimentação concomitantes. Em trabalho preliminar Rizzotto et al. (1996) destacam o caráter vulcano-sedimentar da seqüência, propondo
uma mudança na nomenclatura da unidade, por
eles denominada de Seqüência Metavulcano-Sedimentar Roosevelt.
Esta unidade litoestratigráfica apresenta uma variedade de litótipos, organizados em camadas métricas a decamétricas, representados por dacitos,
quartzo-pórfiros, riólitos, lapilli tufos, tufos a cinza,
filitos, sericita-quartzo xistos, xistos manganesíferos, formações ferríferas, arenitos ortoquartzíticos,
arenitos arcosianos, siltitos, siltitos argilosos, chert
e conglomerados.
As evidências tectono-sedimentares permitem
caracterizar esta unidade como uma seqüência
metavulcano-sedimentar evoluída a partir de um rift
cratônico em ambiente plataformal raso, tendo as
rochas do Complexo Jamari, Suíte Intrusiva Serra

da Providência e Suíte Vulcânica Roosevelt como
embasamento.
A análise conjunta do contexto estrutural, das
relações geométricas e cinemáticas dos elementos de macro e mesoescala, sugere que esta seqüência, na porção nordeste do estado de Rondônia, região da bacia hidrográfica do rio Roosevelt
(figura 2.15), foi submetida a um evento compressivo oblíquo (ou transpressivo) a partir de um
campo tensional regional onde os vetores principais atuaram segundo uma direção NNE-SSW.
Este mesmo evento tectono-termal foi também responsável pela inversão da bacia, geração de dobramentos suaves e desenvolvimento de grandes
estruturas transcorrentes de acomodação de esforços que promoveram, nestas regiões, a verticalização das unidades, segundo um trend E-W a
N70°E. A natureza das associações minerais e os
aspectos texturais/estruturais (fabric), mostram
que este conjunto de rochas foi deformado/metamorfizado em condições epizonais, fácies xisto-verde inferior.
Na região oeste da serra da Providência, nos municípios de Ji-Paraná , Presidente Médici e Rondominas, o contexto estrutural, que mostra significativas diferenças cinemáticas e termodinâmicas em
relação àquele que afetou a seqüência na parte
leste do estado, reflete um sistema transpressivo
(Sistema Transpressivo Ji-Paraná) responsável
pela geração de litótipos que apresentam transformações metamórficas compatíveis com a fácies
xisto-verde superior, conseqüentemente, com rochas que mostram uma trama com maior anisotropia estrutural.
Leal et al. (1978) apresentaram duas determinações Rb/Sr para os sedimentos do Grupo Beneficente, com valores em torno de 1.400Ma. Ao considerarmos esta seqüência como a extensão, em
área, daquela descrita por Almeida & Nogueira Filho (1959), vale a pena mencionar os valores convencionais Rb/Sr obtidos por G.H. Silva et al.
(1974), em sienito (1.394 ± 40Ma) e fono li to
(1.160Ma), intrusivos na seqüência, na região do
Domo do Sucunduri.
2.1.7 Suíte Intrusiva Santo Antônio
(Payolla, 1994) (Mst)
O trabalho pioneiro nas rochas granitóides na região da cachoeira Santo Antônio foi realizado por
Souza & Marques (1974), que as denominaram de
Granito Porfiroblástico Santo Antônio. Seguiram-se
os trabalhos de Isotta et al. (1978), Adamy & Roma-
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nini (1990) e, mais recentemente, de Payolla (1994).
A Suíte Intrusiva Santo Antônio é constituída, na sua
maior parte, pelo batólito homônimo. Adamy e Romanini (1990) descrevem, como integrantes desta
unidade, na localidade de Jaciparaná, granitos rapakivi (viborgitos e piterlitos), além de tipos porfiríticos, eqüigranulares e pórfiros no extremo-oeste do
batólito. As dimensões deste batólito não são totalmente conhecidas, mas estima-se que alcance
2
uma área de aproximadamente 3.000km , com os
principais afloramentos expostos ao longo do rio
Madeira, no extremo-noroeste do estado de Rondônia (figura 2.14).
Na porção nordeste do Batólito Santo Antônio,
nas proximidades da cidade de Porto Velho, mais
precisamente na pedreira do REMA, Payolla (1994)
denominou de Suíte Intrusiva Santo Antônio duas
unidades graníticas com evidências de interação
com magmas básicos constituídas por: a) biotita
monzogranito de granulação grossa, eqüigranular a
localmente porfirítico e sienogranito com esparsas
texturas rapakivi e anti-rapakivi; b) biotita monzogranito eqüigranular de granulação média. Outros litótipos fazem parte do batólito, mas com dimensões reduzidas, como hornblenda-biotita-quartzo monzonito, diques pegmatíticos e aplíticos, rochas híbridas
e diques de diabásio sin-plutônicos.
Os granitóides são dominantemente maciços,
com exceção dos granitos porfiríticos que exibem
cristais de feldspatos orientados por fluxo magmático. Nas demais rochas da suíte as estruturas planares são esparsas e definidas pelo alinhamento
dos cristais de feldspatos e schlieren biotíticos.
As rochas graníticas exibem contatos nitidamente
intrusivos com as suas encaixantes, caracterizados
pela presença, no seu interior, de xenólitos de rochas do embasamento, tais como ortognaisses
quartzo-dioríticos e rochas calcissilicatadas. Relações de contato entre os granitos de granulação
grossa e os de granulação média podem ser observados na cachoeira Santo Antônio e na pedreira
REMA. As feições observadas indicam que os granitos de granulação grossa são anteriores aos outros
termos petrográficos, como por exemplo, a presença de enclaves dos granitos de granulação grossa
totalmente envolvidos pelos granitos médios, com
enriquecimento em biotita no limite dos contatos. Da
mesma forma, o contato entre as rochas híbridas
(monzogranitos e quartzo monzonitos) e os granitos
grossos/médios, mostram que as primeiras são intrusivas nos últimos. Os diques de diabásio, embora
pouco representativos, apresentam características
e morfologia de diques sin-plutônicos.

Geoquimicamente, predominam os granitóides
subsolvus, de caráter subalcalino e marginalmente
metaluminosos a peraluminosos. Possuem alto
conteúdo de K, F, Rb, Zr, Ga, Nb, ETR e Fe/Mg.
Contrariamente, são empobrecidos em Ca, Mg, P e
Sr. Os teores de SiO2 variam entre 68-74 %, Na2O +
K2O (7,43-8,46%), Fet/Fet + MgO (0,86-0,94),
A/CNK (0,96-1,08), K/Rb (109-225), e com padrão
enriquecido em ETRL (La/Yb=5,39-38,40) além de
anomalia negativa de Eu. Estes dados geoquímicos são similares aos granitos intraplaca fanerozóicos e aos granitos tipo A.
A mistura de magmas na origem das rochas híbridas pode ser constatada geoquimicamente pela
variação composicional linear nos diagramas de
Harker entre os granitos, rochas híbridas e diabásios, além da superposição dos ETR’s entre estas
rochas. Esse comportamento geoquímico, aliado
aos dados de campo, como a presença de diques
sin-plutônicos de diabásio toleiítico e rochas híbridas resultantes da mistura de magmas ácido/básico, são indicações da bimodalidade do magmatismo gerador das rochas da suíte.
O posicionamento estratigráfico da suíte foi definido mais em função de determinação geocronológica do que por relações de campo, exceção feita
ao contato intrusivo observado com rochas do
Complexo Jamari. Desta forma, os dados isotópicos U/Pb em zircão forneceram uma idade de
1.406 ± 32 Ma para a amostra do biotita monzogranito grosseiro (Bettencourt et al., 1997).
2.1.8 Suíte Intrusiva Teotônio (Payolla, 1994)
(Mt)
As rochas que compreendem esta suíte ocupam
uma pequena porção no noroeste do estado de
Rondônia, aflorando, principalmente, ao longo das
margens e no canal do rio Madeira, numa topografia suave, dominada por terraços fluviais. Nas pequenas áreas aflorantes não foram observadas relações de contato com os litótipos do Complexo Jamari e nem com o Batólito Santo Antônio (figura
2.14).
A primeira individualização destas rochas foi feita pelo Projeto RADAMBRASIL (Leal et al.,1978)
que caracterizou rochas alcalinas na cachoeira de
Teotônio e as denominaram de Alcalinas Teotônio.
Trabalhos posteriores como da Eletronorte & CNEC
(1987), estenderam a área de ocorrência destas rochas até as proximidades da ilha São Patrício, a
montante da cachoeira de Teotônio. Adamy & Romanini (1990) denominaram de Complexo Morri-
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nhos os granitos e sienitos que ocorrem entre a ilha
de São Patrício e a cachoeira de Morrinhos.
A Suíte Intrusiva Teotônio inclui rochas granitóides e sienitóides, de natureza hipersolvus, que foram divididas em três tipos nesta ordem de predominância: a) alcalifeldspato granito maciço de granulação grossa; b) alcalifeldspato granito bandado
de granulação média; c) alcalifeldspato-quartzo sienito e sienogranito de granulação média a grossa.
Os alcalifeldspato granitos bandados são cortados por corpos tabulares de alcalifeldspato sienitos
de granulação fina a média e também por diques
sin-plutônicos de rochas intermediárias (dioritos,
monzodioritos e monzonitos). O arranjo paralelo
dos corpos tabulares e diques definem um bandamento em larga escala nos afloramentos da cachoeira de Teotônio. Monzogranitos tardios subsolvus,
de granulação fina, rosados, ocorrem como diques
de direção SW, numa relação intrusiva com os alcalifeldspato granitos.
As estruturas encontradas nos granitóides são
dominantemente originadas por fluxo magmático.
A estrutura bandada no alcalifeldspato granito de
granulação média é definida por leitos milimétricos
descontínuos, ricos em máficos, e pela disposição
planar dos enclaves microgranulares alongados.
Os dados petrográficos da Suíte Intrusiva Teotônio sugerem um trend evolutivo similar ao definido
para as séries alcalinas metaluminosas saturadas
em sílica (série sódico-alcalina de Bowden et al.,
1984). O predomínio de rochas granitóides e sienitóides com caráter hipersolvus sugere cristalização
em condições anidras e em altas temperaturas com
posicionamento em níveis crustais rasos.
Os dados geoquímicos mostram uma variação
no conteúdo de sílica entre 60 a 76 %, Na2O + K2O
(8,16-10,64%), Fet/Fet + MgO (0,82 -0,99), A/CNK
(0,83-1,04), K/Rb (221-782), La/Yb (5,39-38,40),
Eu/Eu*(0,16-0,91). Os granitos metaluminosos dessa associação caracterizam-se, ainda, por elevados teores de álcalis em relação a alumina e enriquecimento em Nb, Zr e Ga. Seus padrões de
terras-raras mostram-se geralmente enriquecidos,
com baixo grau de fracionamento e forte anomalia
negativa de Eu.
A maior parte das mineralizações relacionadas
com essas associações alcalinas estão contidas
nos termos metaluminosos com biotita. Desta forma, enfatiza-se a relevância da caracterização de
possíveis fácies à biotita.
As relações de contato entre o Batólito Santo Antônio e as rochas da Suíte Intrusiva Teotônio são
pouco claras devido à falta de afloramentos. No en-

tanto, os dados isotópicos U/Pb em zircão nas rochas graníticas destas duas unidades, forneceram
idades de 1.406 ± 32Ma e 1.387 ± 16Ma (Tosdal et
al., 1996), respectivamente. Levando-se em conta
as margens de erro, a idade de cristalização das
duas unidades não diferem significativamente, não
permitindo, assim, um posicionamento estratigráfico definitivo.
2.1.9 Suíte Intrusiva Alto Candeias
(Bettencourt et al., 1997) (Mac)
As rochas graníticas da região do Alto Candeias
foram objeto de estudo de Souza et al. (1975), Leal
et al. (1978) e Isotta et al. (1978). Estes últimos delimitaram um corpo de dimensões batolíticas (Maciço Alto Candeias) e dois plútons mais a norte, os
quais foram posicionados na Suíte Intrusiva Rondônia. Bettencourt et al. (1997), baseados em dados
geocronológicos, a denominaram de Suíte Intrusiva Alto Candeias (figura 2.14). Grande número de
corpos constituintes da suíte situam-se a norte do
Maciço Alto Candeias, sendo um deles o Maciço
Massangana, além de outros corpos menos expressivos.
O Maciço Alto Candeias exibe uma forma alongada de direção WNW-ESE, sendo que as suas
verdadeiras dimensões são ainda desconhecidas.
O contato com as encaixantes é marcado por uma
zona de cisalhamento transcorrente dextral no seu
limite norte, enquanto que a borda sul é recoberta
pelas rochas básicas da Formação Nova Floresta e
pelas rochas sedimentares da Formação Palmeiral
(Graben dos Pacaás Novos). É composto predominantemente por granitos porfiríticos de granulação
média a grossa, texturalmente piterlíticos e, em
menor quantidade, eqüigranulares de granulação
fina a média, aplitos e sienitos eqüigranulares de
grão fino a médio. Os primeiros são composicionalmente definidos como hornblenda-biotita monzogranitos, biotita monzogranitos e quartzo monzonitos e possuem cristais ovóides e tabulares centimétricos de feldspato alcalino pertítico, esporadicamente manteados por plagioclásio. Representam a fase mais precoce, e os contatos com os granitos eqüigranulares finos é observado na borda
nordeste do maciço. Na borda norte estes granitos
exibem uma larga zona de cisalhamento com transformação das rochas em protomilonitos e milonitos.
Internamente zonas discretas de cisalhamento
dúctil também ocorrem mas, em geral, mostram-se
afetados apenas por uma tectônica rúptil.
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As rochas charnockíticas, anteriormente inseridas no Complexo Xingu, também fazem parte da
suíte, com a principal ocorrência situada na borda
SE do Maciço Alto Candeias, além de outros corpos
de menor expressão na porção central do mesmo,
os quais exibem contato transicional com os granitos.
As rochas que compõem esta suíte são quimicamente caracterizadas por um carater subalcalino,
com os conteúdos de SiO2 variando entre 68,4-74,6
%, Na 2 O + K 2 O (8,5-9,2%), Fe t /Fe t + MgO
(0,86-0,95), A/CNK (0,86-0,93). Comparativamente, este padrão geoquímico se assemelha aos granitóides da Suíte Intrusiva Serra da Providência.
Os dados isotópicos Rb/Sr em granitos porfiríticos e piterlíticos forneceram idades isocrônicas em
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torno de 1.358Ma, com uma razão inicial Sr /Sr
de 0,703 ± 0,009 (Bettencourt et al., 1995). Recentemente, através da datação U/Pb em zircão nas
mesmas amostras Bettencourt et al. (1997) obtiveram uma idade de 1.347 ± 47Ma, os quais associam a colocação destes corpos com um regime extensional relacionado ao Ciclo Orogênico Rondoniano-San Ignácio.
2.1.10 Suíte Intrusiva São Lourenço-Caripunas
(Bettencourt et al., 1997) (Mslc)
A primeira denominação formal foi proposta por
Leal et al.(1978), os quais denominaram de Efusivas Ácidas do Caripunas as rochas vulcânicas situadas nas bacias dos Rios São Lourenço e Caripunas. Posteriormente, Bettencourt & Dall’Agnol
(1987), denominaram de Granitos Rapakivi Jovens
de Rondônia os plútons de São Lourenço e Igarapé
Preto, citando diferentes fases intrusivas associadas aos granitos rapakivi (viborgitos e piterlitos).
Adamy & Romanini (1990), constataram a ocorrência de vulcânicas ácidas associadas sob a forma
de diques. Recentemente, Bettencourt et al. (1995),
denominaram a unidade de Complexo São Lourenço-Caripunas e incluiram nesta unidade outros
stocks graníticos, como São Sebastião, Abunã e
Igarapé Preto. Mais tarde estes autores incluem na
unidade alguns corpos de quartzo-feldspato pórfiros e gabros e a denominam de Suíte Intrusiva São
Lourenço-Caripunas.
Esta suíte aflora na margem esquerda do trecho
nordeste do rio Madeira, na região da vila de Mutum-Paraná (figura 2.14), onde as rochas encontram-se parcialmente encobertas por sedimentos
dos terraços atuais do referido rio. O batólito principal, que possui dimensões de 60km x 20km, apre-

senta características petrotectônicas de posicionamento epizonal, mostrando evidências de ter sido
gerado por vários pulsos de magma granítico de
natureza rapakivítica, associados a rochas quartzo-feldspáticas subvulcânicas, diques pórfiros,
vulcânicas ácidas (riólitos e ignimbritos) e rochas
máficas. Em imagem de satélite essas rochas parecem mostrar relações de intrusão na cobertura vulcano-sedimentar da Formação Mutum-Paraná.
Composicionalmente os sienogranitos são os tipos dominantes, representados por variedades piterlíticas e viborgíticas (estes ocorrem em pequena
quantidade na região de Caripunas). Subordinadamente ocorrem os quartzo sienitos, monzogranitos
e alcalifeldspato granitos.
As fácies mais evoluídas ocorrem em São Lourenço e são representadas por granitos hipersolvus
do tipo biotita sienogranitos e biotita-alcalifeldspato
granitos eqüigranulares. Nessa região as variedades porfiríticas são dominantes, com a presença
esporádica de enclaves microgranulares de composição diorítica. Além dessas características,
apresentam como mineralogia principal o ortoclásio micropertítico, hornblenda ferro-titanífera (hastingsita) e biotita. Possuem como acessórios o zircão, ilmenita, magnetita e titanita. Já os granitos de
Caripunas apresentam caráter subsolvus e estão
fortemente afetados por processos de alteração
tardia a pós-magmática nas quais ocorrem associadas a mineralização de cassiterita.
Estruturas deformacionais são pouco expressivas, predominando um sistema de cisalhamento
rúptil com direção N70°E e rúptil-dúctil E-W/NW-SE
Os granitos rapakivi são predominantemente
metaluminosos a levemente peraluminosos, enquanto que os alcalifeldspato granitos são de natureza peralcalina. Invariavelmente são subalcalinos
com conteúdo de SiO2 entre 67 a 76%, Na2O + K2O
(7,9-9,8%), FeOt/FeOt + MgO (0,88-0,99), A/CNK
(0,88-1,05), K/Rb (39-213), La/Yb (2,18-15,6) e
Eu/Eu* (0,11-0,60), conforme Bettencourt et al.,
(1997).
Corpos de greisen e veios de quartzo com cassiterita, wolframita e esporádicos sulfetos de Cu-PbZn estão relacionados espacialmente aos biotita sienogranitos eqüigranulares e aos alcalifeldspatogranitos.
Os dados isotópicos Rb/Sr de Tassinari (1984),
forneceram uma idade de 1.268 ±15Ma para os
granitos e vulcânicas associadas, com uma razão
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inicial Sr /Sr de 0,7071. Em Bettencourt et al.
(1997), análises U/Pb convencionais determinaram
para a suíte idades em torno de 1.312Ma.
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2.1.11 Seqüência Metavulcano-Sedimentar
Nova Brasilândia (Scandolara &
Rizzotto, 1992) (Mnb)
Os levantamentos geológicos sistemáticos efetuados pela CPRM na década de setenta, já revelavam a existência de rochas metamórficas relacionadas a uma provável seqüência metavulcano-sedimentar na região sudeste do então Território Federal de Rondônia. No Projeto RADAMBRASIL
(1978), os autores designaram de “Epimetamorfitos
do Comemoração” uma seqüência de rochas metassedimentares composta por filitos, hematita
quartzitos, micaxistos e itabiritos. A Seqüência Metavulcano-sedimentar Nova Brasilândia (figura
2.15) reúne rochas supracrustais de baixo/médio
grau metamórfico, constituídas por xistos, filitos,
paragnaisses, anfibolitos, rochas calcissilicáticas,
quartzitos, formações ferríferas e, raramente metatufos.A seção-tipo encontra-se, na linha NS-130,
nas proximidades da cidade de Nova Brasilândia, e
na linha NS-148, numa extensão de 25km para norte, a partir da linha EW-40. Esta unidade apresenta
contatos tectônicos, através de zonas de cisalhamento transcorrentes, com as rochas do Complexo
Santa Luzia e Suíte Granítica Rio Pardo, a sul, e contatos discordante-erosivos com os litótipos da Formação Pimenta Bueno, a norte, com freqüentes intrusões de rochas da Suíte Básica Novo Mundo.
Esta seqüência é constituída por uma variedade
de litótipos de natureza bastante diversificada, com
amplo predomínio de rochas turbidíticas terrígenocarbonáticas representadas por xistos psamo-pelíticos e biotita paragnaisses, intercalados com rochas metaplutônicas básicas. Ocorrem como corpos lenticulares, de dimensões métricas a quilométricas, estruturados regionalmente segundo a direção NW-SE. O contato entre as rochas metabásicas e supracrustais é bem definido e subparalelo à
foliação das últimas. Essa foliação varia em torno
o
o
o
o
de N40 -70 W e mergulho de 45 -70 NE. As rochas
metabásicas são representadas por anfibolitos,
com metagabros subordinados, cujas características mineralógicas e texturais sugerem metamorfismo de baixa pressão, o qual é representado pela
cumingtonita nos metabasitos (assim como pela
sillimanita, mais raramente cordierita, nas rochas
metapelíticas). Os anfibolitos e metagabros são
normalmente rochas maciças, com textura granoblástica a granolepidoblástica, onde apenas os anfibolitos exibem uma incipiente foliação que segue
o trend regional. O grau metamórfico evidenciado
nos metabasitos é de fácies anfibolito médio a su-

perior e, localizadamente, granulito, atingindo condições de fusão parcial nas rochas supracrustais
psamo-pelíticas associadas. A deformação nessa
associação de rochas foi heterogênea, com os corpos gabróicos comportando-se como lentes competentes, refratárias à deformação, preservando as
feições primárias.
As rochas psamo-pelíticas incluem biotita-muscovita-quartzo xistos, granada-muscovita-quartzo
xistos, sillimanita-granada-quartzo xistos e biotita
quartzitos. Os xistos são de granulação média a
grossa, de coloração marrom-arroxeada mostrando, em geral, uma fina e regular foliação, com texturas granolepidoblástica a lepidoblástica. Nos termos mais finos, a cominuição e recristalização são
bastante pronunciadas, mostrando textura milonítica com geração de microdobras e mica fishes assimétricos. O quartzo mostra evidências de deformações intracristalinas do tipo extinção ondulante e
contatos suturados. A muscovita ocorre como porfiroclastos assimétricos, raramente sigmoidais, envoltos por biotita + quartzo, geralmente paralelizados à superfície principal de foliação. A biotita marrom ocorre como finas palhetas idioblásticas, submilimétricas, fortemente orientadas e raramente
cloritizadas. A sillimanita, disposta paralelamente à
foliação principal, ocorre como feixes de fibrolita ou
como finas agulhas inclusas no quartzo. A paragênese mais comumente observada é representada
por quartzo + muscovita + biotita + sillimanita ±
granada, indicativa da fácies anfibolito médio a superior. Em escala de afloramento é comum a presença de veios centimétricos a métricos de leucossoma granítico, grosseiro a pegmatóide, concordante ou não com a foliação metamórfica regional.
São interpretados como resultado da fusão anatética parcial do material pelítico, indicativa de condições de temperaturas compatíveis com a denominada “segunda isógrada da sillimanita”.
Os xistos básicos afloram principalmente na região de Colorado d’Oeste e Cerejeiras (RO) e Comodoro (MT), sob a forma de uma associação de
“camadas” centimétricas a métricas de anfibólio
xistos, talco xisto, grafita xistos e micaxistos.
Os biotita paragnaisses, juntamente com os xistos, predominam na área, e apresentam granulação fina (0,2 a 0,5 mm), coloração acizentada, tendo como principal característica a extrema homogeneidade textural e granulométrica. As texturas
são do tipo granolepidoblástica e granoblásticapoligonal. Apresentam um conteúdo expressivo de
plagioclásio (An 15-30) e quartzo, em proporções
aproximadamente iguais, constituindo um mosaico
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granoblástico regular. A biotita titanífera marromavermelhada ocorre em palhetas idioblásticas,
constituindo uma superfície planar regular, embora
descontínua. Feldspato alcalino, representado
pelo microclínio, é raro e restrito a poucas seções.
Em algumas amostras a intercalação entre bandas
quartzo-feldspáticas e máficas imprimem um nítido
bandamento composicional.
Outros litótipos de ocorrência localizada, são os
metatufos de composição ácida a intermediária, alternando, em escala centimétrica, bandas máficas
e félsicas. Geralmente apresentam coloração avermelhada, devida à alteração intempérica.
As rochas calcissilicáticas constituem lentes
e níveis descontínuos, com dezenas a centenas
de metros de espessura, intercaladas no con junto psamo-pelítico. Apresentam coloração cinza-esverdeado, granulação fina, estruturas maciças. Ao microscópio exibem texturas granoblástica
e granoblástica-poligonal, sendo compostas por
plagioclásio (An 25-50), diopsídio, quartzo, tremolita/actinolita, epidoto, titanita, granada, carbonato,
apatita e sulfetos. Raramente ocorrem hornblenda
e microclínio.
A composição química dos biotita paragnaisses
confirma as inferências petrográficas sobre a possível natureza epiclástica: SiO2 entre 64 e 83,5%
com parte considerável > 76% e Al2O3 entre 7,6 e
14,7. O conteúdo elevado em Na2O (1,1 - 3%) e as
elevadas razões / baixas razões Na2O/Al2O3 são indicativas de imaturidade química e sugerem discreto intemperismo na fonte e na bacia aliado a um
clima seco. Parte destas rochas pode ser classificada como grauvacas ricas em quartzo (QZ > 65%;
SiO2 > 74%), cuja origem, segundo Crook (1974),
seria compatível com os arenitos de margem continental passiva (tipo atlântica). O espectro de distribuição dos ETR mostra um padrão moderadamente fracionado (LaN/LuN entre 13,5 e 17,6), com forte
enriquecimento em ETRL (LaN > 100 X condrito) e
considerável depleção em Eu (EuN/Eu* entre 0,4 e
0,57). Também, mostram enriquecimento em K, Rb
e Zr e depleção em Nb e Sr.
Os anfibolitos possuem teores de SiO2 variando
entre 47,7 a 49,8%, TiO2 (1,5 - 2,1%), Al2O3 (<15%),
MgO (6 - 8,1 %), que associados aos altos teores
de Fe, indicam que são compatíveis com toleiítos
de fundo oceânico. O padrão de distribuição de
ETR mostra um espectro caracterizado por: I) moderado fracionamento (LaN/LuN = 5,38 e 5,52); II)
anomalias negativas de Eu moderadas (EuN/Eu* +
0,74 e 0,77); III) baixos teores e horizontalização
dos ETRP (YbN entre 9 e 13). A relativa horizontali-

zação nos diagramas multielementais normalizados ao condrito , ausência de anomalias negativas
TNT (Ti-Nb-Ta) e o discreto enriquecimento nos elementos incompatíveis Zr-Rb-Ba, corroboram para
uma origem semelhante à dos modernos MORB’s.
Os dados geocronológicos no biotita paragnaisse forneceram uma isócrona Rb/Sr com valores de
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1.177 ± 33Ma e razão Sr /Sr inicial de 0,7130
(CPG-IGUSP), sendo interpretado como a idade do
metamorfismo da seqüência. Rizzotto (1998, inf.
verbal), a partir de análise U/Pb nos sobrecrescimentos de zircões dos paragnaisses, obteve idades em torno de 1.090Ma para o metamorfismo e
deformação da seqüência.
2.1.12 Formação Mutum-Paraná
(Lobato et al., 1966) (Mmp)
Lobato et al. (1966) denominaram de Formação
Mutum-Paraná os quartzitos e filitos que ocorrem
na região de São Lourenço, Limeira e Abunã, noroeste do estado de Rondônia. Souza et al. (1975) e
Lima et al. (1979) mantiveram não só a terminologia
como também o posicionamento estratigráfico da
unidade, abaixo da Formação Palmeiral e dos granitos estaníferos. Pinto Filho et al. (1977) fazem a
correlação desta unidade litoestratigráfica com o
Grupo Beneficente (Almeida e Nogueira Filho,
1959) assim como Leal et al. (1978) a correlacionam da mesma maneira. Isotta et al. (1978) introduziram o termo São Lourenço para os depósitos anteriormente chamados de Beneficente (Leal et
al.,1978) e Mutum-Paraná (Lobato et al.,1966), argumentando que seria precária uma correlação
pura e simples com o Grupo Beneficente, que ocorre a centenas de quilômetros de distância, e que as
rochas sedimentares em pauta não ocorriam na
área-tipo referenciada por Lobato et al. (1966), ou
seja, no rio Mutum-Paraná e na vila homônima. Adota-se, nesta nota explicativa, a nomenclatura proposta por Lobato et al. (1966) – Formação MutumParaná – obedecendo o critério do resgate histórico
da terminologia adotada nas primeiras descrições,
bem como aceitamos a sua correlação com o Grupo Beneficente, como proposta por alguns dos autores acima citados (figura 2.15).
Os litótipos dominantes da Formação Mutum-Paraná são quartzo arenitos, siltitos, filitos, ardósias,
argilitos, arenitos arcosianos, quartzitos, metachert, metatufos a cinza, repetitivamente intercalados, bem como seus respectivos correspondentes
gerados por metamorfismo de contato devido à
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ação térmica induzida pela intrusão dos Younger
Granites de Rondônia. As relações de contato entre
essa unidade e o seu embasamento estão marcadas por discordâncias erosivas e por zonas de cisalhamento dúcteis e dúcteis-rúpteis de grande expressão; as zonas de contato com os Younger Granites de Rondônia são marcadas pela ocorrência
de rochas cornubianíticas e rochas cataclásticas e,
no tocante à Formação Palmeiral, que lhe está estratigraficamente sobreposta, a separação se faz
por discordância erosiva e, localmente, angular,
devido aos processos tectônicos.
As estruturas sedimentares reconhecidas nas
rochas da seqüência são estratificações cruzadas
de baixo a médio ângulo, ondulações cavalgantes,
marcas de ondas simétricas, bidirecionalidade dos
estratos em planos distintos e laminação truncada
por ondas.
A associação dos tipos litológicos e das estruturas sedimentares sugere que as rochas da Formação Mutum-Paraná tiveram origem em materiais
depositados em condições de mar raso, epicontinental, com episódios de deposição continental
restritos a certas porções da seqüência.
O metamorfismo de baixo grau, fácies xisto-verde inferior, imposto a esta unidade parece não ter
caráter generalizado e manifesta-se de forma a
transformar completamente as rochas vulcano-sedimentares quando associado às grandes estruturas de cisalhamento dúcteis de direções N70°80°W e E-W, promovendo a quase verticalização
dos estratos. Em outras porções da seqüência os
estratos estão subhorizontalizados com transformações em condições de interface diagênese/metamorfismo de grau muito baixo.
Verschure & Bonn (1972) apresentam idade
Rb/Sr em torno de 1.250Ma para a seqüência, enquanto Pinto Filho et al. (1977), a situam entre o
magmatismo Uatumã (1.850Ma – 1.350Ma) e o
Evento Ígneo Rondoniense (Amaral, 1974). Nessa
nota explicativa aceitamos a correlação cronoestratigráfica desta unidade com o Grupo Beneficente, como apregoam Leal et al. (1978) e Pinto Filho et
al. (1977).
2.1.13 Suíte Intrusiva Básica-Ultrabásica
Cacoal (Mc)
O mapeamento de detalhe das rochas básicas
da região de Cacoal, que se dispõem paralelamente à borda norte do Graben Pimenta Bueno, foi realizado por Romanini (1992), denominando de Complexo Máfico-Ultramáfico de Cacoal e Complexo

Máfico do Limão os conjuntos que afloram nesta região. Na presente nota é sugerida a denominação
de Suíte Intrusiva Básica-Ultrabásica Cacoal para a
reunião dos corpos acima mencionados além dos
inúmeros corpos básicos/ultrabásicos que ocorrem, principalmente, na região de Alta Floresta
d’Oeste e Pedras Negras.
As rochas da Suíte Intrusiva Básica-Ultrabásica
Cacoal, no município homônimo, constituem três
corpos aflorantes de forma subcircular a elipsoidal
com elongação máxima segundo a direção NW.
Estão representados por peridotitos, olivina gabros, troctolitos, noritos e, subordinadamente, gabros normais. Mostram estrutura do tipo acamadada, caracterizada pela alternância de camadas
centimétricas de peridotitos e olivina gabros. Os
peridotitos ocorrem na forma de lentes irregulares
alongadas, com espessura máxima de 200m mergulhantes, em baixo ângulo, para SW e bordejados
pelos troctolitos e olivina gabros. Estes últimos, variam na granulação desde termos finos a porfiróides, com textura granular hipidiomórfica e subofítica. Os noritos são bastante restritos e mostram contato intrusivo nos olivina gabros, sugerindo um pulso magmático posterior. Mostram contatos intrusivos nas litologias do Complexo Jamari, evidenciados por bordas de resfriamento rápido exibindo
texturas afaníticas a microfaneríticas, além de enclaves das encaixantes.
As rochas da suíte que ocorrem nas regiões de
Alta Floresta d’Oeste e Pedras Negras (estudadas
e incluídas na Suíte Máfica-Ultramáfica Alta Floresta por Romanini, 1993) representam conjuntos gerados por mais de um pulso magmático e ocorrem
como diques, sills e stocks. Apresentam variações
texturais desde microgranular até pegmatítica e
acamamento primário representado por níveis de
piroxênio e/ou olivina e níveis de plagioclásio (anortositos). As rochas gabróicas são constituídas por
gabro-norito, olivina gabro-norito e subordinados
microgabros e diabásios.
As básicas/ultrabásicas de Cacoal diferem quimicamente dos outros grupos, apresentando baixo
conteúdo de SiO2 (36,0-44,6%) e altos MgO (17,030,2%), Ni (810-1.416 ppm) e Cr (600-2.800 ppm).
São subalcalinas, mostrando um trend que vai de
Mg-toleiíto a Fe-toleiíto. Já as básicas de Alta Floresta, possuem conteúdos de SiO2 entre 41,3 e
51,3%; TiO2 ( 0,73 - 2,7); Al2O3 (12,3 - 18,9%); MgO
(6,3 e 10,7%); K2O (0,24 e 1,10%); Cr (50 e
325ppm) e Ni (85 e 225 ppm).
Os dados geocronológicos nestas rochas resumem-se a uma análise pelo método Rb/Sr em diori-
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to da região de Nova Brasilândia, que forneceu idade de 1.000Ma. (Pinto Filho et al., 1977). A correlação desta rocha básica datada com as similares
que afloram na região de Cacoal, embora adotada
no presente mapa, ainda admite contestações.
2.1.14 Suíte Granítica Rio Pardo
(Silva & Bahia, 1992) (Mrp)
As rochas graníticas que ocorrem na porção sudeste do estado foram interpretadas como sendo
granitos de anatexia associados a gnaisses graníticos e migmatitos, e incluídos no Complexo Basal
(Pinto Filho et al., 1977). No Projeto RADAMBRASIL
(Leal et al.,1978), estes corpos foram inseridos no
Complexo Xingu. Recentemente, Silva et al. (1992)
propuseram a denominação de Suíte Granítica Rio
Pardo para os corpos graníticos sin a tardi-cinemáticos de composição subalcalina a alcalina, expostos na Folha SC.20-Z-C-VI, entre as linhas de colonização do INCRA 176,180, 184 (km12 a 17 a sul da
linha 25), 204 e 208 (km14 a 20), nas proximidades
das cidades de Alta Floresta e Santa Luzia d’Oeste(figura 2.14). Estes granitóides foram subdivididos em três fácies: Rio Pardo, São Luiz e São Pedro.
Na região de Colorado d’Oeste os trabalhos de
campo relacionados ao Projeto Mapa Geológico do
Estado de Rondônia permitiram identificar novos
corpos granitóides cujas características possibilitam a sua inclusão no âmbito da Suíte Granítica Rio
Pardo.
Os granitóides da Fácies Rio Pardo ocorrem
sob forma de plútons alongados concordantes
com a foliação regional das encaixantes, exibindo
contato tectônico através de cisalhamento transcorrente sinistral, com as rochas da Seqüência
Nova Brasilândia e Complexo Santa Luzia na região de Rolim de Moura e Santa Luzia. Na região de
Colorado d’Oeste os contatos das rochas da Fácies Rio Pardo com a Seqüência Metavulcano-Sedimentar Nova Brasilândia dão nitidamente intrusivos. Com relação aos seus aspectos petrográficos, são rochas leucocráticas, eventualmente mesocráticas, representadas por sienogranitos e,
predominantemente, monzogranitos. A granulação varia de fina a grossa, com tipos porfiríticos
subordinados. Exibem uma moderada anisotropia
planar marcada pelo alinhamento das lamelas de
biotita e dos cristais de feldspatos, os quais indicam cristalização magmática sin-cinemática e localmente, deformação no estado sólido. De um
modo geral, mostram texturas primárias preservadas do tipo hipidiomórfica-granular e granoblásti-

ca-alongada nas porções mais deformadas. Essa
trama não é acompanhada de deformações intracristalinas importantes como extinção ondulante
no quartzo, e encurvamento nas lamelas de geminação do plagioclásio. A discreta trama, desenvolvida em condições submagmáticas mas, localmente, já no estado sólido, apontam para uma origem “não anorogênica”, por assim dizer. Essas
feições possivelmente foram desenvolvidas em
período tardi-tectônico, conforme também é indicado pelas formas lenticularizadas e paralelizadas à trama das encaixantes regionais. Tais características indicam que a rocha sofreu deformação predominantemente nos estados magmáticos
e submagmáticos, com reorientação dos cristais
em ambiente de alta temperatura. A mineralogia
essencial é composta por plagioclásio (An 10-30),
microclínio, quartzo e biotita, tendo a hornblenda
como principal varietal, além de titanita, apatita,
allanita, zircão e, raramente granada, como acessórios. Epidoto, clorita e mica branca são os minerais de alteração mais freqüentes. Os dados geofísicos fornecem uma assinatura aerogamaespectrométrica anômala no canal de potássio (3080cps). No canal de contagem total os níveis radiométricos oscilam entre 260 a 350cps e apresentam um padrão aeromagnético de baixa susceptibilidade, sem maior destaque.
A Fácies São Luís é constituída por sienogranitos, quartzo sienitos e alcalifeldspato sienitos.
São rochas leucocráticas, com textura hipidiomórfica-eqüigranular, granulação fina a grossa,
eventualmente com variedades porfiríticas. Estruturalmente são isótropos, apenas exibindo localmente estrutura de fluxo magmático, sendo
que nas bordas apresentam uma discreta trama
planar desenvolvida no estado sólido, materializada nos cristais de quartzo. Possuem xenólitos
angulosos de rochas supracrustais e também enclaves máficos, de composição quartzo-diorítica,
com inclusões de fenocristais de feldspato alcalino idênticos aos do granito, sugerindo interação
mecânica de magmas contrastantes (magmas
mingling). Ocasionalmente apresentam cavidades miarolíticas centimétricas preenchidas por
quartzo, biotita e fluorita, indicativas de cristalização sob altas pressões de fluido e cristalização
em nível epizonal. A composição mineralógica é
representada por feldspato alcalino + plagioclásio + quartzo + anfibólio (Fe-hastingsita) ± clinopiroxênio + biotita. Raramente ocorre arfvedsonita e aegirina-augita. Titanita, apatita, fluorita, zircão e opacos constituem os acessórios. Epidoto
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e sulfetos ocorrem nas bordas afetadas por hidrotermalismo facilitado pelo cisalhamento rúptil. Esses granitóides, no mapa de contagem total, fornecem valores radiométricos elevados, oscilando em torno de 750cps. Tal padrão, constitui-se
numa importante anomalia radiométrica nos domínios da Zona de Cisalhamento Transcorrente
Rio Branco. Além disso, apresentam alta razão
U/Th (1,5).
Além das características petrográficas que evidenciam a natureza subalcalina a alcalina, e mesmo peralcalina nas variedades portadoras de anfibólios e piroxênios sódicos, a assinatura litogeoquímica é diagnóstica: I) teores muito elevados de
SiO2 – a maior parte com mais de 70%; II) teores de
álcalis (K2O +Na2O) muito elevados – entre 8,2 e
13,3; III) valores baixos de CaO – > 17%, freqüentemente > 1%; IV) valores baixos de Al2O3 – entre 10 e
14%. Com base nessas características assemelham-se aos granitos tipo A (Collins et al., 1982;
Whalen et al., 1987). O padrão de distribuição dos
ETR é caracterizado por: I) forte enriquecimento
nos níveis totais de ETR, exceto o Eu; II) equilíbrio
relativo (baixas razões Lan/Ybn) entre níveis de
ETRL e ETRP; III) acentuada anomalia negativa de
Eu.
O potencial metalogenético desta fácies hidrotermalmente alterada, constitue-se em alvos exploratórios no tocante a mineralizações de Sn, além de
outros elementos granitófilos (W, Mo, Nb, Ta, U, F,
Zr, Au e ETR).
A Fácies São Pedro distribui-se na porção sul
da Folha Rio Pardo (SC-20-Z-C-V), ocorrendo
como corpos alongados em contato por cisalhamento com as rochas do Complexo Santa Luzia.
São representados por sienogranitos e Fe-hastingsita monzogranitos, que variam estruturalmente desde variedades pouco foliadas até tipos com
forte foliação milonítica. São rochas leucocráticas,
textura hipidiomórfica-eqüigranular a inequigranular média, com discreta trama planar desenvolvida no estado subsolidus definida pelo alinhamento dos cristais de feldspatos e de anfibólios.
Os constituintes minerais estão representados por
microclínio, plagioclásio, quartzo, Fe-hastingsita e
biotita, tendo a allanita, zircão, apatita e opacos
como acessórios.
As idades isocrônicas obtidas nas rochas graníticas da Suíte Rio Pardo, utilizando o método Rb/Sr,
variaram de 1.016 ± 30Ma a 982 ± 31Ma, com ra87
86
zão inicial de Sr /Sr de 0,704. As baixas razões
isotópicas iniciais sugerem uma participação mantélica para a origem destas rochas.

2.1.15 Suíte Intrusiva Santa Clara
(Bettencourt et al., 1997) (Msc)
A primeira descrição das rochas graníticas desta
suíte foi feita por Kloosterman (1968) que, na época, incluiu-as nos Younger Granites de Rondônia.
Isotta et al. (1978) descrevem o Maciço Oriente
Novo como um corpo vulcano-plutônico de natureza rapakivítica. Bettencourt et al.(1997), com base
em dados geocronológicos, agrupam na Suíte
Intrusiva Santa Clara os maciços Santa Clara, Oriente Velho, Oriente Novo e Manteiga (figura 2.14),
os quais forneceram idade U/Pb em zircão, de
1.082 Ma. Os dados referentes ao método Rb/Sr
aplicado nessas rochas, definem uma idade iso87
86
crônica de 1.052 ± 21Ma, com razão inicial Sr /Sr
de 0,710 ± 0,008 ( Bettencourt et al., 1995).
O Maciço Oriente Novo apresenta forma subcir2
cular com área em torno de 80 km , exibindo contato discordante com as rochas encaixantes. Na sua
porção central predomina o biotita monzogranito
porfirítico, de granulação fina a média, circundado
por biotita sienogranito porfirítico, os quais possuem, localmente, textura piterlítica. O sienogranito
porfirítico, juntamente com monzogranito de granulação fina, constitui pequenos corpos alongados
na borda oeste do maciço. Outros corpos menos
expressivos ocorrem na porção centro-oeste, representados por alcalifeldspato granito e riólito. Alcalifeldspato traquitos, albita leucogranitos, microssienitos e, mais raramente, aplitos e pegmatitos ocorrem no interior do maciço. O albita sienogranito exibe contato brusco com o sienogranito
porfirítico, mostrando uma borda resfriada de granulação mais fina. Estruturalmente são maciços,
afetados somente por uma tectônica rúptil, com direção predominante N10°E. Aproveitando essa
descontinuidade estrutural ocorrem, encaixados,
veios de quartzo e greisens filoneanos.
Os dados geoquímicos apontam para um caráter metaluminoso a fracamente peraluminoso para
as rochas da suíte, especialmente para o Maciço
Oriente Novo. Exibem alto conteúdo de Zr, Y, Nb,
Rb, F, ETR e elevadas razões de K2O + Na2O,
FeO/MgO e Ga/Al. Esses conteúdos são compatíveis com os granitos subalcalinos do tipo A e granitos intraplaca. As rochas mais diferenciadas da suíte tal como o albita leucogranito, exibem um padrão
geoquímico diferenciado, apresentando um conteúdo muito elevado de Li, Rb e Sn.
Os outros maciços (Santa Clara e Manteiga) se
assemelham química e petrograficamente ao Maciço Oriente Novo.
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2.1.16 Formação Nova Floresta
(Leal et al., 1978) (MNnf)

ram idades que variaram entre 967 ± 17 a 1.098 ±
17Ma.

Trabalhos pioneiros como o de Souza et al.
(1975), descrevem uma associação de rochas básicas no domínio da serra dos Pacaás Novos, e admitem seu posicionamento crono-estratigráfico
como mais jovem do que outras unidades pré-cambrianas da região. Leal et al. (1978) denominam de
Formação Nova Floresta uma associação de rochas basálticas, em forma de sill, com pelo menos
120m de espessura, intercaladas com arenitos arcosianos. Torres et al. (1979) passaram a chamar
de Magmatitos Básicos Nova Floresta a unidade
composta por rochas gabróides, basaltos e diabásios que ocorrem no sopé, baixa e média encosta
da serra dos Pacaás Novos. O posicionamento
dessa unidade é ainda objeto de controvérsias.
Leal et al.(1978), descrevem uma intercalação de
basalto-arenito-basalto, sugerindo magmatismo e
sedimentação associados temporalmente e formando a base da Formação Pacaás Novos. Torres
et al. (1979) salientam que os contatos das básicas
com os arenitos e conglomerados da Formação Pacaás Novos são discordantes, sugerindo que às
rochas básicas seriam anteriores as rochas sedimentares. Neste trabalho é seguida a denominação proposta por Leal et al. (1978).
As principais exposições destes litótipos encontram-se nas cabeceiras do rio João Câmara e do
igarapé Nova Floresta (figura 2.16) aflorando, geralmente, sob a forma de blocos.
Os basaltos são os litótipos mais representativos da unidade, estruturalmente maciços, às vezes exibindo disjunção colunar, granulação fina a
afanítica, com freqüentes amígdalas preenchidas
por epidoto e carbonato. Essas rochas bordejam
continuamente a escarpa de arenitos tanto a norte
quanto a sul da serra. Afloram desde as cabeceiras do igarapé Nova Floresta até as proximidades
do rio Jaciparaná, compreendendo uma área
aproximada de 45km x 6km. Os olivina gabros exibem uma discreta orientação de fluxo magmático
definida, principalmente, por cristais tabulares de
plagioclásio. A granulação é média a grossa, e esporadicamente exibem cumulados de piroxênio e
olivina e mostram-se entrecortados, em direção
aleatória, por vênulas centimétricas de epidoto,
as quais fornecem uma coloração esverdeada à
rocha.
Segundo os dados geoquímicos do Projeto RADAMBRASIL, trata-se de basaltos alcalinos, cujas
datações radiométricas pelo método K/Ar fornece-

2.1.17 Suíte Ígnea Costa Marques (Ncm)
As rochas granitóides que ocorrem ao sul da serra dos Uopianes e que constituem as serras Grande e da Conceição, na planície do rio Guaporé, foram incluídas no Complexo Costa Marques por Torres et al. (1979). Leal et al. (1978) denominaram de
Grupo Costa Marques um complexo vulcano-plutônico comagmático que ocorre às margens do rio
Guaporé, na vila de Costa Marques (figura 2.14). A
atribuição do termo Suíte Ígnea Costa Marques é
relativa à presente nota explicativa e compreende
granitos subvulcânicos, granófiros, riólitos, riodacitos, traquitos e diques de lamprófiros.
Os corpos graníticos ocorrem, geralmente, na
forma de stocks elipsoidais a aproximadamente circulares, parcialmente encobertos pelos sedimentos lateritizados terciários. Predominam os biotita
granitos eqüigranulares a porfiríticos, seguidos dos
anfibólio-piroxênio granitos, granófiros e sienitos.
Os primeiros mostram evidências de forte cisalhamento rúptil, de direção NE, com geração de
brechas cataclásticas e pseudotaquilitos. A mineralogia principal é composta por ortoclásio pertítico, plagioclásio, quartzo e biotita. Os acessórios
mais comuns são fluorita, zircão, titanita e apatita.
Os anfibólio-piroxênio granitos ocorrem em maior
quantidade na porção leste da serra da Conceição,
e diferem macroscopicamente dos primeiros pela
presença de enclaves máficos.
As relações de contato dos granitos com as vulcânicas ácidas não estão totalmente esclarecidas. Segundo as evidências de campo de Torres
et al. (1979), os granitos parecem exibir contatos
gradacionais com as vulcânicas, mas também
ressaltam a existência de relações de intrusão nas
mesmas.
Os riodacitos são o tipo vulcânico predominante
e ocorrem , preferencialmente, na serra da Conceição e em menor proporção entre esta e a serra
Grande. São rochas maciças, com fenocristais de
feldspatos e quartzo em matriz microgranular, com
freqüentes feições amigdaloidais. Os quartzo pórfiros são corpos de dimensões reduzidas que ocupam as partes apicais da serra da Conceição e intrusivos nos biotita granitos.
Análises químicas dessas rochas são escassas
e restringem-se aos granitos, os quais mostram um
caráter peraluminoso a metaluminoso, com leve
tendência peralcalina.
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Os dados geocronológicos referentes aos granitos e vulcânicas ácidas associadas resultam numa
isócrona de referência que forneceu idade de 962±
87
86
72Ma e razão inicial Sr / Sr de 0,704 ± 0,003 (Barreto & Mantovani, 1975). Entretanto, Teixeira & Tassinari (1984) obtiveram idades Rb/Sr em torno de
87
86
1,018 ± 76Ma, com razão Sr /Sr de 0,704. De
acordo com os últimos autores, essas rochas podem representar uma atividade magmática sincrônica aos Younger Granites de Rondônia. Os baixos
87
86
valores de razão inicial Sr /Sr sugerem a participação de magma mantélico na origem destas rochas.
O posicionamento estratigráfico desta suíte ainda suscita dúvidas, devido à falta de informações
nesta porção remota do estado. Não pode ser descartada a possibilidade destas rochas constituirem
corpos associados aos Younger Granites de Rondônia por apresentarem feições específicas destes
últimos, como associação com vulcânicas ácidas,
composição modal e caráter alcalino.
2.1.18 Younger Granites de Rondônia
(Kloosterman, 1968) (Nyg)
Sob esta designação inicial Kloosterman incluiu
vários complexos graníticos situados, principalmente, na porção centro-oriental do então Território
de Rondônia. Tassinari et al. (1984), incluiu todos
os granitos que apresentam idade isocrônica Rb/Sr
em rocha total de 997 ± 40Ma, na Suíte Rondoniana. Recentemente, Bettencourt et al. (1997), mantiveram a definição de Kloosterman, mas englobaram nos Younger Granites somente os granitos
com idades U/Pb em zircão entre 998 a 991Ma, representados pelos maciços Ariquemes, Massangana, São Carlos, Caritianas, Pedra Branca, Santa
Bárbara e Jacundá. Os dados geocronológicos indicam um magmatismo de curta duração restrito
aos terrenos do Domínio Ariquemes-Porto Velho (figura 2.14), possivelmente relacionado à movimentação final das transcorrências N-S e NE-SW que limitam os complexos Jaru e Jamari.
Esses granitos ocorrem como batólitos e stocks
epizonais multifásicos, alojados segundo o controle de alinhamentos N-S e NE-SW, principalmente. Apresentam forma subcircular variando de 2 a
25Km de diâmetro, natureza tipicamente cratogênica, de características subvulcânicas, intrusivos
nas rochas do Complexo Jamari. Os contatos são
irregulares, abruptos, com presença esporádica
de enclaves das encaixantes. Estruturas vulcânicas e subvulcânicas, tipo diques anelares e subsi-

dência de caldeira, são reconhecidas em alguns
maciços.
Através das características petrográficas e químicas, as rochas graníticas foram separadas em
dois tipos principais: o grupo dominante, apresenta
feições subsolvus e subalcalinas, enquanto que o
outro grupo, mais restrito, apresenta caráter hipersolvus e afinidade alcalina. Os primeiros constituem três fases intrusivas distintas. A mais precoce é
representada por biotita monzogranito e sienogranito porfirítico de granulação grossa e, localmente,
piterlitos. Os acessórios mais típicos são zircão,
apatita, allanita, esfeno, magnetita, ilmenita e fluorita. A fase intermediária é constituída por biotita sienogranitos e alcalifeldspato granitos eqüigranulares a porfiríticos, possuindo como acessórios zircão, monazita, ilmenita e fluorita. A última fase é de
ocorrência restrita e representada por albita granito
e quartzo-feldspato pórfiro.
Os granitos subalcalinos são metaluminosos a
fracamente peraluminosos, com exceção do albita
granito que mostra um caráter alcalino.
O grupo de granitos de afinidade alcalina é representado por alcalifeldspato microssienitos, traquitos, granitos peralcalinos, riólitos e rochas híbridas. Os minerais máficos do tipo augita e/ou
hornblenda são comuns nos sienitos e microssienitos enquanto a biotita e o anfibólio sódico estão presentes nos granitos. As rochas híbridas são representadas por quartzo sienitos, as quais exibem
cristais ocelares de quartzo manteados por piroxênios e/ou anfibólios.
Os dois grupos, além das características petrográficas, exibem um padrão geoquímico distinto.
Os tipos subalcalinos possuem teor de SiO2 entre
71-76%, Na2O + K2O (8,05-9,80%), FeOt/FeOt +
MgO (0,92-0,99), A/CNK (0,83-1,06), K/Rb (26181), La/Yb (3,49-24,09) e Eu/Eu* (0,09-0,38). Já os
tipos alcalinos apresentam conteúdo de SiO2 entre
55-72%, Na2O + K2O (9,4-10,4%), FeOt/FetO +
MgO (0,95-0,99), A/CNK (0,92-1,15), K/Rb (52407), La/Yb (3,56-8,07) e Eu/Eu* (0,22-0,59).
2.2 Bacia de Rondônia
A cobertura sedimentar proterozóica do estado
de Rondônia corresponde a uma grande bacia sedimentar, tipo sinéclise, denominada de Bacia de
Rondônia (Scandolara et al.,1996), que foi preenchida por uma sedimentação essencialmente fluvial,
preservada posteriormente em grabens, dos quais
destacam-se os grabens dos Pacaás Novos, Uopianes e São Lourenço (figura 2.16). O Graben dos Uo-
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pianes (Leal et al.,1978), está localizado na região
sudoeste do estado de Rondônia, com uma extensão de 220km e largura média de 40km, abrangen2
do uma área de 8.800km . Apresenta uma forma retangular, com direção geral NE-SW e ligeira inflexão
para oeste. O Graben de São Lourenço (Scandolara
et al.,1996), localiza-se na porção noroeste do estado, na região do rio Madeira, entre as vilas de Mutumparaná e Jaciparaná. Apresenta uma forma irregular com extensão de 80km e largura de 25km, co2
brindo uma área de 200km . O Graben dos Pacaás
Novos é uma unidade geotectônica proposta por
Leal et al. (1978), durante os trabalhos de mapeamento geológico da Folha SC.20 – Porto Velho. Está
localizado na região oeste do estado de Rondônia,
nas margens do rio Mamoré, fronteira com a Bolívia.
Tem extensão aproximada de 200km, com largura
de 50km em média, abrangendo uma área de
2
12.500km . Apresenta forma romboédrica, com direção geral E-W, com ligeira inflexão para sudoeste.
Estas bacias estão preenchidas por arenitos e conglomerados que constituem a Formação Palmeiral.
2.2.1 Formação Palmeiral (Lobato et al., 1966)
(MNp)
A cobertura sedimentar proterozóica do estado
de Rondônia foi inicialmente estudada e definida na
vila de Palmeiral, situada nas margens do rio Madeira, no km 159 da BR – 364, recebendo a denominação de Formação Palmeiral. Posteriormente esta
terminologia foi estendida por Souza et al. (1975),
até as serras dos Pacaás Novos e Uopianes (figura
2.16).
Os depósitos sedimentares da Formação Palmeiral, principalmente na região das serras dos Pacáas Novos e Palmeiral, foram estudados por Bahia
(1997), com objetivo de melhor definir a evolução
tectono-sedimentar desta cobertura meso/neoproterozóica, a partir da interpretação das características faciológicas dos sedimentos, das relações estratigráficas e da sua associação com as feições
tectônicas/geomorfológicas.
Esta unidade é constituída principalmente de ortoconglomerados e arenitos, cuja análise faciológica indicou terem sido depositados por um sistema
fluvial entrelaçado (braided), com seção tipo bem
representada na serra dos Pacaás Novos (figura
2.17). Com base na análise, principalmente de litossomas e estruturas sedimentares, foram definidas seis litofácies: ortoconglomerado maciço ou
com estratificação incipiente (Gm); arenito com estratificação horizontal (Sh); arenito com estratifica-

ção cruzada acanalada (St); arenito com estratificação cruzada planar (Sp); arenito com estratificação cruzada sigmoidal (Sl) e arenito maciço (Sm).
O código usado para designar estas fácies é modificado de Miall (1978, 1996).
Os ruditos da Formação Palmeiral são ortoconglomerados polimíticos, constituídos essencialmente por clastos de quartzo arenito, quartzo, sílex,
quartzito e rochas vulcânicas ácidas, com tamanhos variando de 9 a 16cm. O alto grau de arredondamento dos clastos das litologias ultrarresistentes
indica um longo transporte em meio subaquoso,
em corrente unidirecional, evidenciado pelo imbricamento dos clastos achatados e placóides e pelo
posicionamento perpendicular do eixo maior dos
clastos alongados ao sentido da corrente.
Os arenitos da Formação Palmeiral são finos a
médios, ocorrendo subordinadamente frações
grossas. Em geral o grau de seleção varia de moderada a boa, tornando-se mal selecionados quando ocorrem sob a forma de lentes no interior do ortoconglomerado, quando então apresentam estratificação cruzada tabular. O arcabouço dos arenitos é, na maioria das vezes, fechado, mas podem
ocorrer porções “abertas” devidos a presença
abundante de matriz. Os arenitos são compostos,
além de quartzo, por grãos de sílex, filossilicatos,
como caulinita e illita e grãos esporádicos de
feldspatos e vulcanitos. De acordo com os parâmetros da classificação de Folk (1974), este arenito
pode ser classificado como um quartzo arenito.
Estudos de paleocorrentes em locais afastados
entre si, baseados essencialmente em medidas de
atitudes de foresets da estratificação cruzada 2D,
dos eixos das calhas, de estratos curvados da estratificação 3D, de imbricação dos seixos oblatos
nos conglomerados, e da orientação do eixo maior
de seixos prolatos, mostram direções gerais cujos
sentidos de movimentação de material indicam,
sistematicamente, transporte de NNE para SSW.
Este sentido de transporte é concordante com os
padrões de paleocorrentes das formações Arco
Íris/Fortuna na serra de São Vicente, no Mato Grosso e Santa Bárbara e Cuatro Carpas na serra Huanchaca, na Bolívia. Fortalece-se, assim, a interpretação da existência , no Meso/Neoproterozóico, de
um grande sistema fluvial, com canais de baixa sinuosidade, que mantinha um fluxo de N/NE para
S/SW, desde o estado de Rondônia, passando pelo
estado do Mato Grosso, chegando até o território
boliviano.
O estilo do sistema fluvial que depositou os sedimentos constituintes da Formação Palmeiral, mos-
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Figura 2.17 – Litofácies e ambientes de deposição da Fm. Palmeiral (modificado de Bahia,
Quadros & Pedreira, 1996).
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tra que há uma nítida ciclicidade de elementos,
bem clara no perfil da borda norte da serra dos Pacaás Novos (Bahia,1997). Observa-se uma granodecrescência ascendente no pacote sedimentar
como um todo, caracterizada por uma camada de
conglomerado maciço na base, com lentes de arenito grosseiro e mal selecionado intercaladas no
pacote conglomerático.
A cobertura sedimentar do Meso/Neoproterozóico, representada pela Formação Palmeiral no estado de Rondônia, estende-se através do estado do
Mato Grosso até o território boliviano. No estado de
Rondônia, nas serras dos Pacaás Novos e Uopianes e na região de São Lourenço, é constituída de
conglomerados e arenitos. No estado do Mato
Grosso a cobertura sedimentar, que sustenta a serra de São Vicente, foi denominada por Souza & Hildred (1980), de Grupo Aguapeí, subdividido nas
formações Fortuna, Vale da Promissão e Morro
Cristalino. Em território boliviano, os sedimentos de
cobertura plataformal sustentam a serra Huanchaca (denominada de São Vicente no Brasil) e afloram
amplamente no rio Santo Corazón, onde são designados de Grupo Sunsas (Litherland et al.,1986).
As associações faciológicas mostram que a sedimentação, durante o Meso-Neoproterozóico, na
borda oeste do Cráton Amazônico, começou em
ambiente fluvial braided / leque aluvial, mudou depois para condições marinhas e voltou, finalmente,
para fluvial. De acordo com os dados faciológicos
obtidos da Formação Palmeiral, a transgressão marinha não alcançou a serra dos Pacaás Novos. Entretanto, sedimentos marinhos poderiam estar ocultos na parte inferior, não aflorante, dessa formação.
A correlação da Formação Palmeiral com pelo menos parte do Grupo Aguapeí é muito provável, sustentada pelos padrões faciológicos e de paleocorrentes. Dúvidas surgem, contudo, quanto à correlação com a Formação Morro Cristalino (parte superior do Grupo Aguapeí) por apresentar sentido de
paleocorrente oposto àquele obtido para a Formação Palmeiral.
2.2.2 Formação Prosperança (Caputo
et al., 1971) (MNpr)
Esta formação corresponde a uma seqüência
sedimentar cuja seção-tipo está exposta no rio Negro, desde o igarapé Prosperança até 15km a jusante da localidade de Mirapinima. A unidade litoestratigráfica foi submetida ao longo dos tempos a
várias tentativas de correlação e posicionamento,
que começaram em 1929, quando Paiva lhe propôs

a idade paleozóica. Moura (1932) julgou ser do
Cretáceo, enquanto Silva (1952), a definiu como sedimentos terciários; Campbell (1959) também a posicionou no Cretáceo. Almeida & Nogueira Filho
(1959), realizando estudos no rio Aripuanã, propuseram o nome de Formação Prainha aos sedimentos que sem dúvida alguma são correlacionáveis
aos expostos no rio Negro, atribuindo-lhes idade
permo-triássica, e os correlacionaram à Formação
Sucunduri. Estes autores, prosseguindo nos trabalhos do rio Aripuanã, denominaram de Formação
Dardanelos um conjunto de sedimentos antigos,
que sustentam um imponente planalto sedimentar.
Liberatore et al.(1972) denominaram de Formação
Cubencranquén os sedimentos suborizontais que
suportam a serra da Fortaleza, que Barbosa et
al.(1966) posicionaram no Pré-Cambriano Superior. G. G. da Silva et al.(1974) definiram uma seqüência sedimentar como Formação Triunfo que,
por seus caracteres litológicos e continuidade física, foi considerada por Santos et al. (1975), como
estratos correspondentes à Formação Prosperança.
A Formação Prosperança constitui uma cobertura tabular pré-cambriana, correlacionável à Formação Palmeiral, sendo representada por arenitos arcosianos, localmente ortoquartzíticos, brancos a
vermelhos, exibindo estratificações cruzadas, plano-paralelas e marcas de ondas, com intercalações de conglomerados polimíticos, arcóseos, siltitos, argilitos e quartzitos em zona de cisalhamento
(a figura 2.16 mostra a distribuição da unidade no
estado de Rondônia).
O posicionamento cronoestratigráfico aceito
para a Formação Prosperança, nesta nota explicativa, é o mesmo admitido por Leal et al. (1987), e
está alicerçado em estudos paleontológicos e datações radiométricas. Sommer & Costa (1972), em
função da presença de algas primitivas, posicionaram esta unidade litoestratigráfica do Pré-Cambriano Superior ao Eopaleozóico. Nos trabalho desenvolvidos pelo Projeto RADAMBRASIL (1978), rochas alcalinas que afetam a cobertura tabular Prosperança, tratadas pelo método Rb/Sr, forneceram
idade Isocrônica de 536 ± 22 Ma, que seria o seu limite geocronológico superior.
2.3 Bacia dos Parecis
A cobertura sedimentar paleozóica/mesozóica
de Rondônia faz parte da Bacia dos Parecis, uma
das principais bacias intracratônicas brasileiras.
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Está localizada na Região Centro-Oeste do Brasil,
entre as bacias do Solimões, Alto Tapajós e Paraná,
2
abrangendo uma área de 500.000km nos estados
de Rondônia e Mato Grosso. Acumula aproximadamente 7.000m de sedimentos predominantemente
siliciclásticos, ocupando a borda sudoeste do Cráton Amazônico.
No território rondoniano a bacia é constituída por
expressiva cobertura sedimentar relacionada ao
Paleozóico, que preenche a Fossa Tectônica de
Rondônia (Siqueira, 1989) com as formações Cacoal, Pimenta Bueno e Fazenda da Casa Branca, e
ao Mesozóico (formações Botucatu e Parecis).
Além dessas seqüências sedimentares ocorrem rochas básicas/ultrabásicas (basaltos e kimberlitos)
da Formação Anari.
A Fossa Tectônica de Rondônia (Siqueira ,1989)
é composta pelos grabens de Pimenta Bueno e Colorado. Estes grabens estão separados pelo Alto
Estrutural do Rio Branco do Guaporé (Soeiro et al.,
1987), e limitadas de norte para sul pelos lineamentos Presidente Hermes, Itapuã e Colorado, respectivamente. A fossa apresenta evidências de subsidência no Paleozóico, com preenchimento de
conglomerados, arenitos, siltitos e folhelhos, nesta ordem, em direção ao centro do graben, com
alguma contribuição de sedimentos carbonáticos e glaciais, e importantes reativações mesozóicas de natureza vertical. Estes sedimentos
constituem o Grupo Primavera, composto pelas
formações Cacoal, Pimenta Bueno e Fazenda da
Casa Branca.
2.3.1 Grupo Primavera
2.3.1.1 Formação Cacoal (Siqueira, 1989) (SDc)
A Formação Cacoal (figura 2.18), que ocorre nas
vizinhanças da cidade homônima, é constituída de
conglomerados, arenitos feldspáticos, margas ferruginosas, siltitos, calcários dolomíticos e folhelhos
(figura 2.19). Os conglomerados são polimíticos
com matriz arcosiana e os clastos são angulosos
chegando a atingir um metro de diâmetro. A sua
composição é variada, desde rochas básicas a ultrabásicas, vulcânicas ácidas, gnaisses, cataclasitos e metassiltitos. Os argilitos que recobrem os
conglomerados são dolomíticos com intercalação
de carbonatos(calcários dolomíticos). A porção intermediária da formação compreende uma alternância de folhelhos, arenitos e arcóseos, ocorrendo em forma de barras amalgamadas, com paleo-

correntes para leste, nordeste e sudoeste. No topo
da formação ocorre argilito dolomítico, contendo
nódulos silicosos e gipsita (Pinto Filho et al., 1977;
Soeiro et al., 1981).
Em termos de ambiência deposicional interpretam-se os conglomerados com seixos angulosos e
matriz imatura como depositados por leques aluviais , sob condições de clima árido. As intercalações de arenito e folhelhos foram depositadas na
porção mediana de um delta lacustre e o argilito dolomítico com gipsita pode ser lacustre, também de
clima árido. Esta seqüência é parecida com a proposta como modelo de preenchimento de grabens
de Frostick & Reid (1987).
2.3.1.2 Formação Pimenta Bueno
(Leal et al., 1978) (PCpb)
Esta formação constitui uma unidade litoestratigráfica ainda pouco estudada em escala de detalhe e semidetalhe. Os trabalhos desenvolvidos nesta região são basicamente de escala regional, entre
os quais destacam-se os de Oliveira (1915); Dequech (1943); Lobato et al. (1966); Pinto Filho et al.
(1977); Leal (1978); Soeiro (1982); Siqueira (1989) e
Bahia & Pedreira et al. (1996).
A Formação Pimenta Bueno é constituída essencialmente de folhelhos, arenitos, siltitos e conglomerados suportados pela matriz (figura 2.20),
subordinadamente carbonatos e lentes de carvão.
Este pacote sedimentar com espessura superior a
950m (poço RO-01-PB), preenche o Graben de Pi2
menta Bueno, estrutura com 25.000km de área,
localizada na região sudeste do estado de Rondônia, relacionada ao Período Carbonífero (figura
2.18).
O contato inferior da formação se faz com o embasamento cristalino ou com a Formação Cacoal e
o contato superior com a Formação Fazenda da
Casa Branca; ambos podem ser observados a leste de Cacoal.
Os folhelhos são de coloração marrom, micáceos, intercalados com siltito marrom ou arenitos
claros. Os arenitos são marrons com pintas claras,
granulometria média, compostos de quartzo, feldspato e muscovita. Estruturas tipo marcas onduladas, acamadamento plano-paralelo e estratificações cruzadas tabular e acanalada são comuns.
Os conglomerados suportados pela matriz são
avermelhados, com seixos e boulders subarredondados de granitos, gnaisses e rochas básicas, e
angulosos de xistos e quartzitos. Associados a es-
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Figura 2.19 – Litofácies e ambiente de deposição da Fm. Cacoal (modificado de Bahia,
Quadros & Pedreira, 1996).

ses conglomerados ocorre siltito com laminação
plano-paralela, na qual existem grãos de areia flutuando e seixos dispersos, deformando a laminação (unidade dropstone).
Segundo Bahia & Pedreira (1996), os folhelhos
foram depositados em ambiente marinho raso, evidenciado pela presença de acritarcas do gênero
Sphaeridium, identificados por Cruz (1980). As estruturas sedimentares dos arenitos sugerem sua
deposição em ambiente fluvial, em canais tipo braided, com abundante suprimento de areia, a qual
apresenta uma composição feldspática, indicando
um clima desértico ou glacial. A associação diamictito – unidade dropstone representada pelos
conglomerados e siltitos com seixos dispersos na

laminação, segundo o modelo de Ojakangas
(1985), é interpretada como evidência de clima glacial; os diamictitos correspondem ao tilito de alojamento, formado pela deposição de debris na base
da geleira; e a unidade dropstone resulta da queda
de clastos dos icebergs durante a deposição do siltito, em ambiente marinho.
2.3.1.3 Formação Fazenda da Casa Branca
(Leal et al., 1978) (Pcb)
Leal et al.(1978), durante os trabalhos de mapeamento geológico da região centro-sul de Rondônia,
descreveram uma unidade litoestratigráfica constituída por conglomerados, grauvacas, arenitos, ar-
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Figura 2.20 – Litofácies e ambiente de deposição da Fm. Pimenta Bueno (modificado de Bahia,
Quadros & Pedreira, 1996).

gilitos e folhelhos, que ocorrem nas bordas nordeste, sudoeste e sul da Fossa Tectônica de Rondônia
(Siqueira, 1989) . O contato inferior dessa unidade
se faz com a Formação Pimenta Bueno e com embasamento gnáissico regional (figura 2.18). Sua
espessura, no centro da bacia é de aproximadamente 200m. Olivatti & Ribeiro Filho (1976), com
base em datação paleontológica, posicionam essa
unidade no intervalo permo-carbonífero. A figura
2.21 mostra as principais características litológicas
e ambientais da unidade.
Os arenitos que a constituem são ortoquartzíticos, de coloração esbranquiçada, com granulometria fina a média, onde os grãos são subarredondados, apresentando estratificações cruzadas acanalada e tabular de médio porte, às vezes com bimodalidade dos grãos. Os conglomerados ocor-

rem em forma de lentes e são polimíticos sustentados pelos grãos, cujas composições incluem quartzo, quartzito, granito e gnaisse. Os pelitos são subordinados e ocorrem intercalados, como camadas métricas a decamétricas, com os arenitos dominantes.
O ambiente deposicional dos sedimentos dessa unidade é essencialmente fluvial, com depósitos de barras de canal (arenitos), depósitos residuais de canal (conglomerados) e depósitos de
planície de inundação (pelitos). Localmente ocorrem depósitos que evidenciam uma influência eólica, caracterizada pela presença de arenitos com
bimodalidade dos grãos e estratificação cruzada
tabular, assim como também uma influência glacial indicada pela intercalação conglomerado, siltito
e argilito.
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2.3.2 Grupo Vilhena
2.3.2.1 Formação Anari (Pinto Filho et al., 1977)
(Ka)
Pinto Filho e colaboradores criaram esta denominação para designar os basaltos aflorantes na
porção sudeste do Graben do Colorado (figura
2.22), que apresentam textura afanítica, coloração
cinza-escuro, com freqüente diaclasamento colunar. Os basaltos foram datados pelo método K/Ar
e mostraram uma idade variando de 111 a 208 ±
14Ma.
Mais recentemente Romanini (Projeto Platina de
Rondônia, em preparação) redefiniu a unidade em
termos de seu conjunto de litótipos, descrevendo

rochas gabróicas hipabissais, e mesmo plutônicas de grão fino, que constituem um amplo corpo
sob a forma de sill, alojado na base da Formação
Parecis.
Associados aos basaltos ocorrem diques de diabásio e pipes kimberlíticos. Os diabásios podem
ser distinguidos dos basaltos pela sua granulação
média e ausência de vidro vulcânico.
Os kimberlitos estão alojados nos sedimentos
paleozóicos da Formação Pimenta Bueno, Cacoal
e demais unidades da Bacia dos Parecis. Estes
corpos, provavelmente de idade cretácea, ocorrem alojados e condicionados pelas profundas estruturas que margeiam o Graben de Pimenta Bueno e na região de Colorado d’Oeste, sob a forma
de chaminés alinhadas na direção NW-SE e SE-

Figura 2.21 – Litofácies e ambiente de deposição da Fm. Fazenda da Casa Branca
(modificado de Bahia, Quadros & Pedreira, 1996).
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NW, respectivamente. A rocha encontra-se, freqüentemente, bastante alterada, com coloração
esverdeada a marrom, aspecto brechóide caracterizado pela presença de fragmentos angulosos
da rocha encaixante e fenocristais de flogopita,
picro-ilmenita, piropo, magnetita e olivina serpentinizada. Além dos minerais reconhecidos macroscopicamente, ocorrem carbonatos e óxido de
ferro como produto de alteração hidrotermal.
Amostragem realizada nos corpos mostrou a presença de diamantes de boa qualidade, pequenos
e com hábito octaédrico e bordas corroídas por
dissolução. Ocorrem também diamantes tipo industrial, igualmente de pequeno tamanho, cor
preta e forma irregular.
2.3.2.2 Formação Botucatu (Gonzaga de
Campos, 1889) (Kb)
A Formação Botucatu, definida no estado de São
Paulo, foi estendida até a região sudeste do estado
de Rondônia por Pinto Filho et al. (1977), para designar os arenitos de origem eólica que ocorrem nas
proximidades da cidade de Vilhena.
Esta formação, que aflora limitada por falhas nas
escarpas a noroeste e sudoeste da cidade de Vilhena (figura 2.22), consiste de arenitos avermelhados, amarelados e rosados, friáveis, com grãos arredondados, bem selecionados, granulometria fina
a média com superfícies foscas e expressiva bimodalidade textural.
As principais estruturas sedimentares são acamadamentos cruzados cuneiformes, que apresentam uma espessura de 20m no foreset. É notável,
também, a presença de grandes estratificações cruzadas tabulares, com espessura dos foresets alcançando 20m. O ambiente eólico para esta unidade foi
proposto por Ribeiro Filho desde 1975. O contato inferior da unidade se faz com a Formação Ponta
Grossa e o contato superior está encoberto pelos sedimentos cenozóicos. A espessura da Formação
Botucatu foi estimada por Siqueira (1989) em 90m.
2.3.2.3 Formação Parecis (Oliveira &
Leonardos, 1943) (Kp)
A Formação Parecis, como unidade litoestratigráfica, foi criada para designar os conglomerados, arenitos e folhelhos que ocorrem na borda sudoeste da bacia, mais precisamente entre as cidades de Vilhena e Colorado d’Oeste (figura 2.22).
Segundo Padilha (1974), sua espessura é de aproximadamente 150m e seu contato inferior se faz

com os basaltos da Formação Anari. Mais recentemente Pedreira (CPRM, 1998, relatório interno),
descreve litofácies que constituem um pacote de
aproximadamente 200m de espessura (figura
2.23), com interpretações paleoambientais mais
acuradas.
Os conglomerados são polimíticos, sustentados por clastos arredondados e mal selecionados,
com diâmetros de até 30cm, compostos de gnaisses, quartzitos e folhelhos. Os arenitos mostram
cores brancas, vermelhas, róseas e amareladas,
apresentando uma granulometria fina a média,
com grãos subarredondados e mal selecionados.
Mostram, caracteristicamente, estratificações cruzadas acanaladas de grande porte e cruzadas
planares de médio porte, nas quais ocorre uma ritmicidade de lâminas de pelitos intercaladas. Em
Padilha (1974), está registrada a ocorrência de
marcas onduladas na porção superior da formação, indicando uma deposição em águas rasas,
possivelmente nas margens de um lago. A porção
inferior é interpretada como de origem eólica. Os
conglomerados são depósitos de lag formados
nos fluxos canalizados, efêmeros, em ambientes
de interdunas.
2.4 Formações Superficiais
2.4.1 Coberturas Cenozóicas Continentais
As Coberturas Cenozóicas do estado de Rondônia (figura 2.24) reúnem os depósitos terciários e
quaternários continentais, distribuídos principalmente ao longo do sistema fluvial Guaporé-Mamoré-Alto Madeira, cuja morfogênese é controlada por
fatores litológicos, climáticos e especialmente tectônicos. Os fatores tectônicos responsáveis pela
morfogênese desse importante sistema fluvial e,
por extensão, de toda a paisagem cenozóica regional, estão relacionados às movimentações neotectônicas reflexas da Orogenia Andina, e também
como resultado da deformação intraplaca imposta
pela atuação de um conjugado dextral de direção
E-W, com componentes transtensiva e transpressiva orientadas nas direções NE-SW e NW-SE, respectivamente, gerado pela rotação da Placa SulAmericana para oeste (Costa et al., 1996), que promoveram a reativação de linhas estruturais herdadas do Pré-Cambriano e instalação de novas linhas
de fraqueza (Lima, 1988; Campos & Teixeira, 1988;
Costa & Hasui, 1991; Quadros et al., 1996 e Souza
Filho et al., 1997).
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Es tes de pó si tos en con tram- se or ga ni za dos
como Co ber tu ras Se di men ta res In di fe ren ci adas(TQi), Lateritos Imaturos(TQli),Terraços Fluviais(QHt), Depósitos Pantanosos(QHp), Depósitos
Lacustres(QHl) e Depósitos de Planície de Inundação/Canal Fluvial(QHa).
O entendimento do arcabouço neotectônico da
Amazônia (figura 2.25) é de fundamental importância para compreensão dos aspectos evolutivos relacionados à sedimentogênese das coberturas cenozóicas. O quadro neotectônico que
controla a distribuição dos sedimentos cenozóicos na região de Rondônia (figura 2.26) é determi-

nado, no vale do rio Guaporé, pelo Lineamento
Transtensivo Surpresa-Pimenteiras (Souza Filho et
al., 1997), orientado segundo uma direção NWSE, na região entre as localidades de Guajará-Mirim e Abunã pelo Lineamento Compressivo Guajará-Mirim-Abunã (Souza Filho et al., 1997), de direção N-S, pelo Megalineamento Transtensivo Dextral Madre de Dios-Itacoatiara(Igreja & Catique,
1997), de direção SW-NE, desde a localidade de
Abunã (RO) até Itacoatiara (AM) e pelo Lineamento Calama-Tabajara (Scandolara, 1998), na região
NE do estado de Rondônia, também com direção
SE-NW.

Figura 2.23 – Litofácies e ambiente deposicional da Formação Parecis (modificado de Pedreira,
1998, relatório interno).
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Figura 2.25 – Arcabouço neotectônico da Amazônia (adaptado e expandido de Costa e Hasui, 1997).

Figura 2.26 – Quadro geral da neotectônica no estado de Rondônia e adjacências (Scandolara, 1998, no prelo).

– 49 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

2.4.1.1 Coberturas Sedimentares
Indiferenciadas (TQi)
Sob a denominação de Coberturas Sedimentares Indiferenciadas estão relacionados os depósitos plio-pleistocênicos associados a ambientes de
leques aluviais, canais fluviais, planícies de inundação e lacustres, numa interação complexa de materiais que variam desde cascalho até a fração argila, com lateritização significativa e que, até o momento, não são passíveis de individualização cartográfica.
Distribuem-se por uma ampla “faixa” que constitui o vale do rio Guaporé, entre as localidades de
Cabixi e Guajará-Mirim, na região de Nova Califórnia, Mutum-Paraná e Porto Velho, estendendo-se
para nordeste ao longo da margem direita do rio
Madeira e no vale do baixo curso do rio Machado.
Leal et al., (1978) associaram parte dos depósitos
desta unidade à Formação Solimões, correlação
contestada por Adamy & Romanini (1990).
2.4.1.2 Lateritos Imaturos (TQli)
Os lateritos imaturos, regionalmente distribuídos, representam tipos com baixo grau evolutivo,
caracteristicamente plintíticos e petroplintíticos,
mostrando perfis geológicos simples, que permitem observar, onde preservados, uma estruturação
geral que consiste horizontes bem definidos, a saber: horizonte de solo, no topo; horizonte colunar/concrecionário; horizonte mosqueado; horizonte pálido e rocha-mãe na base (figura 2.27).
Os lateritos imaturos, que se estendem por toda
a região que compreende o estado de Rondônia,
quando em perfis completos e preservados, modelam grande parte do relevo atual, com sua melhor representação principalmente no Domínio Ariquemes/Porto Velho. Apresentam a sua parte superior (horizonte colunar/concrecionário) aflorante, configurando a parte mais elevada do relevo.
Em certas áreas, onde a parte superior está mais
espessa e endurecida e houve maior entalhamento da drenagem, observa-se a formação de um relevo tendendo a platôs. Nas encostas aflora a parte mediana dos perfis (horizonte mosqueado), podendo estar parcialmente recoberta por colúvios/alúvios areno-argilosos. Esses depósitos colúvio/aluviais, na sua base, são constituídos por seixos provenientes dos próprios lateritos concrecionários, formando corpos do tipo stone-layer e no
topo por material argiloso proveniente do horizonte

mosqueado. Este é encontrado nas partes mais baixas do relevo atual, podendo estar coberto por solos amarelos e areias brancas, além de colúvios e
alúvios.
2.4.1.3 Terraços Fluviais (QHt)
Os terraços fluviais pleistocênicos são constituídos por sedimentos mal selecionados compostos
por cascalho, areia e argila, mineralizados a ouro e
contendo níveis de turfa, posicionados acima do nível médio das águas dos rios atuais. Os principais
depósitos ocorrem a noroeste do curso do rio Madeira, na região entre Porto Velho e Humaitá, configurando um complexo cinturão de canais meandrantes, colmatados e abandonados que, segundo Irion
et al. (1995), representam antigas planícies de inundações de rios semelhantes aos atuais, formados
durante os períodos quentes do Pleistoceno. Estes
paleoterraços fluviais formam diversos níveis e se
estendem para o noroeste, em direção ao rio Purus,
por uma área de mais de 100km de distância do atual curso do rio Madeira, ao longo do qual ocorrem diversos paleocanais, com linhas de crescimentos visíveis em imagem de sátelite. Sua ocorrência abrangente e noroeste do atual curso do rio Madeira pode
ter sido originada pelo sentido geral de migração do
paleo rio Madeira, em direção a leste, em função do
soerguimento da cadeia andina (Quadros et al.,
1996). Rochas relacionadas a esta unidade ocorrem
também na região do vale do rio Guaporé.
2.4.1.4 Depósitos Pantanosos (QHp)
Os Depósitos Pantanosos estão relacionados às
áreas sujeitas a inundações sazonais, representados principalmente por material argilo-arenoso,
rico em matéria orgânica. Os pântanos ocorrem ao
longo do vale do rio Guaporé, da cidade de Costa
Marques até Pimenteiras e em pequeno trecho do
rio Mamoré, a montante da cidade de Guajará-Mirim, estendendo-se pelo território boliviano. São caracterizados por extensas áreas planas, colonizadas por gramíneas, periodicamente sujeitas a inundações durante os períodos de cheia.
A existência dos depósitos pantanosos mostra
forte relação com estruturas de abatimento de blocos com idades cenozóicas muito jovens, possivelmente holoceno/pleistocênicas, com direções SWNE, associadas, provavelmente, ao Megalineamento Transtensivo Surpresa-Pimenteiras.
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2.4.1.5 Depósitos Lacustres (QHl)
Os Depósitos Lacustres são constituídos por sedimentos arenosos finos e argilas, contendo expressivas quantidades de matéria orgânica, cuja
gênese está relacionada aos lagos atuais da região
do vale do Guaporé. Estes lagos que, de acordo
com a classificação de Dumont (1993), têm evolução intimamente relacionada a eventos neotectônicos da Amazônia Ocidental, podem ser classificados como lagos represados (ponded lakes), lagos

inclinados (tilted lakes) e lagos retangulares (retangular lakes).
Os lagos represados ocorrem ao longo do vale
do Guaporé e apresentam larguras que variam de 5
a 20km. Constituem, assim, tipos clássicos de lagos de rias, que marcam as cicatrizes de antigos
cursos fluviais de alta energia represados, dando
origem a lagos de águas limpas, formados onde o
curso do rio, que recorta os sedimentos terciários,
foram represados no limite dos depósitos pantanosos. A evolução destes lagos tem sua origem relaci-

Figura 2.27 – Perfil esquemático dos lateritos imaturos do estado de Rondônia.
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onada a rios que tiveram seu fluxo interrompido por
soerguimento, cuja taxa de elevação excedeu a
taxa de erosão do rio, ou ainda por barramento do
fluxo, causado por um aumento no nível da água do
canal principal.
Os lagos inclinados ocorrem principalmente ao
longo do curso do rio Mamoré, definidos também
como lagos de rias por Holmes (1965, apud Dumont, 1993). Estes lagos são desenvolvidos nas
áreas pantanosas, em áreas distantes da influência
da descarga dos rios, estando sua evolução, provavelmente, relacionada a antigos vales fluviais
que foram completamente colmatados, restando
apenas as cicatrizes de suas áreas mais profundas, o que implica em um soerguimento e abandono da rede de drenagem, associados a uma baixa
taxa de agradação sedimentar.
Os lagos retangulares apresentam uma forma
geométrica bem definida e estão instalados sobre o
ambiente de pântano, obedecendo uma orientação
preferencial NE-SW, o que sugere um forte controle
tectônico, produto de reativações de antigas estruturas do embasamento cristalino (Plafker, 1964;
Allenby, 1988; Dumont, 1993).
2.4.1.6 Depósitos de Planície de Inundação/
Canal Fluvial (QHa)
Estes depósitos estão relacionados às drenagens atuais, caracterizados e identificados como
materiais fluviais e/ou flúvio-lacustres das faixas
periodicamente inundáveis nas cheias dos rios. Estão relacionados com o posicionamento atual das
drenagens, de instalação holocênica, já em condições de clima úmido, condicionadas fortemente
por estruturas neotectônicas. Estes sedimentos
aluvionares fossilíferos e afossilíferos, freqüentemente estão mineralizados a ouro, e alcançam maior expressão ao longo dos canais fluviais e nas planícies de inundação dos rios Guaporé, Mamoré,
Madeira e seus afluentes de maior representação.
O padrão de sedimentação fluvial holocênico
dos rios amazônicos é caracterizado por depósitos
de acresção lateral e vertical extremamente potentes e de evolução muito rápida. Os primeiros incluem barras em pontal, barras de meio de canal e depósitos de carga de fundo. Associado ao ambiente
de canal fluvial ocorre o ambiente de planície de
inundação, representado por lagos residuais formados pela migração das cristas de acresção lateral das barras, cujos depósitos são originados pelos processos sedimentares atuantes fora dos canais, incluindo os sedimentos mais finos, acumula-

dos durante o transbordamento, e pelos depósitos
areno-argilosos de diques marginais.
Os depósitos residuais de canal são compostos
por sedimentos de granulometria grossa, conglomeráticos, variavelmente selecionados e precipitados como acumulação nas partes mais profundas
dos leitos dos rios. Nos rios de menor porte esses
depósitos são menos representativos e estão cobertos por ondas migrantes de leito de canal.
Os depósitos de barra de meandro ou barra em
pontal são constituídos por sedimentos arenosos,
síltico-argilosos e conglomeráticos, interestratificados e com baixa a média seleção granulométrica,
apresentando-se sobrejacentes aos depósitos residuais de canal. De maneira geral as barras de meandro caracterizam-se por materiais que organizam-se segundo uma granodecrescência vertical,
iniciando com camadas arenosas que apresentam
estratificação cruzada acanalada e tangencial, estratos horizontalizados nas zonas medianas e camadas de sedimentos finos, síltico-argilosos, no topo.
Os depósitos de barras de canal são acumulações arenosas aflorantes em épocas de estiagem,
separando os canais, bem representadas no rio
Madeira, que se comporta como um rio meandrante com alguns segmentos evoluindo para o padrão
entrelaçado. Os sedimentos gradam de areia a seixos pequenos, com baixa seleção dos grãos, podendo evoluir até areia fina melhor selecionada.
Apresentam estratificação cruzada de médio porte,
em geral com sedimentação granodecrescente.
Os depósitos de diques marginais constituem-se
em cordões sinuosos, cuja altura maior desenvolve-se perto da margem do canal, onde formam
bancos íngremes e estreitados em direção às bacias de inundação marginais. Na verdade desenvolvem-se sobre as barras e formam-se quando a corrente transborda sobre os bancos. Caracterizamse pela alternância de camadas de areias finas
com sedimentos síltico-argilosos, estes últimos em
maior proporção do que aquela encontrada nas
barras de meandro. Inundados somente durante
poucos dias por ano, permitem o desenvolvimento
de vegetação abundante.
Os depósitos de planície de inundação são exclusivamente de granulometria fina (silte e argila),
margeando os canais dos rios, apresentando-se
como regiões úmidas de densa cobertura vegetal,
favorecendo a acumulação de grande quantidade
de matéria orgânica. São perfeitamente identificáveis em análise fotogeológica como áreas baixas,
de desenho elíptico ou circular e tonalidades escuras. De maneira geral são depósitos constituídos
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por sedimentos síltico-argilosos e argilosos, normalmente formando litossomas mais ou menos homogêneos, podendo ocorrer, às vezes, sedimentos
areno-siltosos intercalados, representando pequenos canais gerados pelo rompimento do dique marginal (crevasses). Estruturalmente podem mostrar
laminação plano-paralela com ligeiro decréscimo
ascendente na granulometria.
2.5 Evolução Geológica
O quadro geológico da Amazônia brasileira, embora delineado em nível de reconhecimento, apresenta algumas regiões já melhor estudadas, notadamente na Amazônia Oriental. O estado de Rondônia, que abrigou nas duas últimas décadas alguns avanços significativos com relação ao seu conhecimento geológico, principalmente em razão de
programas de mapeamento desenvolvidos pela
CPRM, somados a alguns trabalhos acadêmicos
raros (teses de mestrado e doutorado), somente na
segunda metade da década de 90 começa a ter
uma melhor definição em nível litoestrutural, litoestratigráfico e tectono-estrutural.
As concepções elaboradas ao longo das três últimas décadas objetivando entender a longa evolução das rochas da Região Amazônica (do Arqueano ao Holoceno), principiaram com Amaral
(1974), que subdividiu a Plataforma Amazônica
em três províncias: oriental, central e ocidental,
cada uma delas com características litológicas,
estruturais e geocronológicas próprias. O mesmo
autor (1984), aprofundou as suas idéias, utilizando
a megacompartimentação definida por Almeida et
al. (1977) (figura 2.1), propondo a subdivisão das
províncias Rio Branco e Tapajós em sub-províncias (figura 2.2). Nestes trabalhos Amaral (1974,
1984) reconheceu: (1) a formação dos complexos
metamórficos de alto grau e dos cinturões de rochas verdes nos eventos Guriense (3,4-3,0Ga) e
Guianense (2,75-2,50Ga); (2) intensa anatexia,
gnaissificação e migmatização no Evento Transamazônico (2,2-1,8Ga); (3) magmatismo e sedimentação em três eventos de ativação ou reativação de plataforma, Paraense (1,75-1,55Ga), Madeirense (1,40-1,25Ga) e Rondoniense (1.050900Ma); e (4) magmatismo básico no Evento Brasiliano (650-450Ma).
A segunda concepção foi apresentada por Cordani et al. (1979), Cordani & Brito Neves (1982),
Teixeira et al. (1989) e Tassinari et al. (1996), considerando dados geocronológicos e propondo a

formação de um núcleo arqueano alongado na direção NW-SE (Província Amazônia Central), seguida de retrabalhamento e acresção crustal ao longo dos cinturões móveis (figura 2.28). Estes cinturões foram denominados de Maroni-Itacaiúnas,
contornando aquele núcleo a nordeste e noroeste,
desenvolvido no Ciclo Transamazônico (2,25-1,90
Ga), e três outros de direção geral NW-SE no lado
sudoeste, formados em progressão para sudoeste, Rio Negro-Juruena (1,80-1,55Ga), Rondoniano-San Ignácio (1,45-1,30Ga) e Sunsas (1,251,00Ga).
Essas concepções foram utilizadas em diversas
interpretações de geologia regional como as de
Montalvão et al. (1975), Montalvão & Bezerra (1985)
e Lima et al. (1982).
A terceira concepção foi proposta por Hasui et
al. (1984) e elaborada por Hasui (1990), Costa &
Hasui (1991) e Hasui (1993), considerando informações geofísicas, geológicas e geocronológicas.
Segundo os autores acima, a estruturação fundamental da Amazônia consistiria de doze blocos
crustais (figura 2.29) constituídos por complexos
gnáissicos, granitóides e greenstone belts, limitados por suturas, a estas associando-se os cinturões de alto grau. Esses blocos teriam se agregado
através de colisões diácronas no Arqueano/Paleoproterozóico, compondo parte de um megacontinente. Ainda segundo os mesmos autores, na Região Amazônica incidiram três eventos de tectônica
extensional: no Mesoproterozóico/Neoproterozóico, Paleozóico e Mesozóico/Paleogeno, aos quais
se relacionam estruturação, embaciamento e magmatismo, com geometrias fortemente controladas
pelas estruturas pretéritas. No Neogeno/Quaternário, o regime tectônico é do tipo transcorrente, relacionado à rotação da Placa Sul-Americana para
oeste.
Hasui (1996), Costa (1996) e Costa & Hasui
(1997), expuseram suas idéias sobre a evolução
geológica da Região Amazônica à luz dessa última
concepção.
Um quarto modelo geotectônico é discutido por
Sadowski & Bettencourt (1994), para explicar uma
“vizinhança”, no final do Mesoproterozóico, entre o
Cráton Amazônico e terrenos da Faixa Grenvilliana
(figuras 2.30 e 2.31), mais especificamente entre os
cinturões móveis Rondoniano-San Ignácio e Sunsas e o Cinturão Grenville. Segundo estes autores
tal evento compreenderia as seguintes etapas: 1)
1,5-1,4Ga – soerguimento seguido de fragmentação e injeção de magmas graníticos evoluindo até o
es tá gio de for ma ção de cros ta oce â ni ca; 2)
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Figura 2.28 – Mapa esquemático do Cráton Amazônico mostrando as províncias geocronológicas/tectônicas e
seus limites hipotéticos (modificado de Teixeira et al., 1989).
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Figura 2.29 – Blocos crustais da Região Amazônica no Brasil. (Hasui et al., (1984).

1,4-1,3Ga – início do processo de subducção; 3)
1,3-1,2Ga – progressão da subducção e deformação das rochas do Grupo Sunsas e Aguapeí seguida de formação do Arco Magmático Sunsas (entre
1,2 e 1,1 Ga); 4) formação do Cinturão Grenville,
com a colisão expressa por duas fases de dobramentos e zonas de cisalhamento transcorrentes.
Sato & Tassinari (1997), objetivando definir os
principais eventos de acresção manto-crosta continental no Cráton Amazônico com base em idadesmodelo Sm-Nd (TDM ), concluem que:
l na Província Geocronológica Rio Negro/Juruena
as acresções juvenis aconteceram desde 2,2 até
1,7Ga;

l

l

l
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na Província Geocronológica Rondoniana/San
Ignácio as idades TDM variaram entre 2,08 e 1,67
Ga, com padrões isotópicos muito similares aos
da Província Rio Negro/Juruena, sugerindo a
participação de rochas dessa última província
como protólitos de parte das rochas da Província
Rondoniana/San Ignácio;
na Província Sunsas metabasaltos e anfibolitos
mostraram no diagrama εNd versus tempo geológico, que houve significativos eventos de acresção juvenil em torno de 1,2 - 1,0Ga;
o principal período de acresção continental ocorreu no Paleoproterozóico, entre 2,2 e 2,0Ga (60%
do volume da crosta).
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Em acréscimo aos estudos baseados em dados
isotópicos que culminaram com as interpretações
de Sato e Tassinari acima condensadas, julgamos
importante incluir algumas considerações sobre os
“marcadores” ígneos e sedimentares, importantes
elementos para o entendimento da história geológica regional:
l a Suíte Intrusiva Serra da Providência (1,60 - 1,55
Ga) relaciona-se aos estágios finais (granitóides
tardi a pós-tectônicos) da evolução do cinturão
móvel de idade Rio Negro/Juruena;
l as suítes intrusivas Santo Antônio, Teotônio e
Alto Candeias – 1,4 a 1,35Ga (incluindo os char-

l

nockitos, mangeritos e básicas associadas) podem estar relacionadas com rifteamentos e extensão crustal principal que precedeu à abertura oceânica que marca o início do Ciclo Orogênico Rondoniano/San Ignácio. Esta extensão foi
também acompanhada pela deposição das coberturas vulcano-sedimentares do Grupo Beneficente;
a Suíte Intrusiva São Lourenço/Caripunas (1,3 –
1,25Ga) pode ser relacionada ao período distensional do final do Ciclo Rondoniano/San Ignácio
ou pode estar associada às fases distensionais
iniciais do Ciclo Sunsas;

Figura 2.30 – Modelo tectônico do ajuste antigo entre Laurásia e Amazônia. Geometria
modificada de Dalziel (1992).
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Figura 2.31 – Seção geológica da suposta montagem da Laurásia com a Amazônia, com base nos dados disponíveis (Sadowski e Bittencourt , 1994).
l

o início do Ciclo Orogênico Sunsas caracterizou-se por uma importante distensão crustal que
precedeu a abertura do oceano grenvilliano, seguido por um episódio magmático com assinatura geoquímica compatível com os granitóides intraplaca do Fanerozóico e dos granitos tipo A
(Suíte Intrusiva São Lourenço/Caripunas – 1,3 a
1,25Ga). As coberturas supracrustais dessa fase
inicial são representadas pela Seqüência Metavulcano-Sedimentar Nova Brasilândia e Formação Mutum-Paraná (deformação principal ligada
à inversão das bacias e metamorfismo em fácies
anfibolito em torno de 1,15Ga). A Suíte Granítica
Rio Pardo, Suíte Intrusiva Santa Clara, Suíte
Ígnea Costa Marques e os Younger Granites de
Rondônia estão ligados diretamente a importantes sistemas transpressivos e transtrativos, em
condições dúcteis nos domínios Nova Brasilândia e Roosevelt e rúpteis nos domínios Central de
Rondônia e Ariquemes-Porto Velho. Estas estruturas são uma resposta à fase colisional do final
do Ciclo Sunsas ao longo do seu front, que corresponde, principalmente, à região sul/sudeste
do estado de Rondônia. As fases distensivas finais, quasi-cratônicas relacionadas a este ciclo
são representadas pelas coberturas sedimenta-

res do tipo Palmeiral e Prosperança (molassóides?).
Os recentes trabalhos de campo, desenvolvidos
pela equipe da Residência de Porto Velho, como
parte integrante do Programa de Levantamentos
Geológicos Básicos do Brasil – PLGB, foram conduzidos com ênfase nas correlações entre as diferentes deformações (feitas com base no estilo estrutural-cinemático) e que somados às novas informações de petrologia, geocronologia isotópica e
petrografia microscópica, permitiram incorporar
um considerável acervo de dados capaz de dar início efetivo a um processo consistente de interpretação geológica.
Apesar do importante acréscimo qualitativo e
quantitativo representado pelos novos dados obtidos na década de 90, é difícil fugir da constatação
de que as informações disponíveis possibilitam
apenas traçar uma cronologia de eventos tectonometamórficos em nível preliminar, ainda insuficientes para definir modelos em bases sólidas e estabelecer limites paleogeográficos relativamente seguros.
A partir destas considerações e da integração
dos novos dados de campo levantados nos últimos
anos, os estágios iniciais da história geológica pré-
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cambriana da porção sudoeste do Cráton Amazônico remontam aos períodos Riaciano (1,8Ga) e
Orosiriano (2,05Ga) do Paleoproterozóico, caracterizados por processos de aglutinação de massas
crustais continentais, com o fechamento de muitos
oceanos e ambientes deposicionais conexos. Os litótipos do Complexo Jamari podem se constituir
nos representantes dos antigos processos acrescionários, precursores dos cinturões móveis mesoproterozóicos, porém estes terrenos ainda carecem de melhor definição com relação às suas associações ígneas típicas (TTGs ?) e também em relação aos limites de aglutinação dos blocos.
A anatomia do cinturão móvel mais antigo –
1,8Ga a 1,55Ga (Rio Negro/Juruena de Tassinari et
al., 1996) e seus limites geológico/geográficos são
de reconstituição muito difícil. Embora falte uma série de características esperadas para um cinturão
móvel do tipo convencional (assembléias litológicas, polaridade metamórfica e química etc.) permanecendo, portanto, questionável a sua evolução
a partir de uma sucessão de arcos magmáticos,
consideramos como válido, apesar das suas limitações, o modelo proposto pelo autor acima citado e
que, apesar dos dados isotópicos admitirem esta linha de raciocínio, tendo em vista a expressiva
acresção de material juvenil neste intervalo de tempo, um modelo de colisão continental deveria ser
testado, como já alertam Dall’Agnol et al. (1987). A
utilização de métodos estruturais e estratigráficos
permitiu definir os principais tipos de mega-unidades que o constituiriam:
l uma unidade de embasamento (Complexo Jamari), caracterizada por uma evolução mais
complexa, tipicamente policíclica, reunindo diferentes protólitos e subunidades plutônicas e supracrustais;
l um conjunto de metassupracrustais – 1,7Ga a
1,6Ga, Complexo Gnáissico-Migmatítico Jaru
(cobertura deformada);
l uma ou mais gerações de rochas (meta) plutônicas (Suíte Intrusiva Serra da Providência – 1,6Ga
a 1,55Ga), intrusivas na unidade supracrustal
(Complexo Gnáissico-Migmatítico Jaru);
l um quarto tipo de componente incluiria seqüências supracrustais não ou pouco deformadas
pelo último evento orogênico (depósitos molássicos) ainda não reconhecidas.
No intervalo de 1,45Ga a 1,25Ga passou a incidir
na região o regime direcional (associado à Orogênese Rondoniana/San Ignácio ?) que responde pela
propagação dos sistemas transcorrentes sinistrais
Ji-Paraná e Ouro Preto, ao longo dos quais desen-

volveram-se duplexes transpressivos simétricos e
assimétricos fortemente controlados pelas formas
dos corpos graníticos e charnockíticos (figura 2.32).
O binário sinistral tinha orientação em torno da direção NNW-SSE, implicando em componente transpressiva de direção aproximada E-W. As direções
E-W também correspondem às principais estruturas
extensionais, algumas delas instaladas em descontinuidades herdadas de eventos anteriores, com a
forma de boomerang de concavidade virada para
sul. Essa movimentação (associada à Orogenia
Rondoniana-San Ignácio ?) foi acompanhada de
transformações minerais em fácies anfibolito alto ao
longo das zonas de cisalhamento transcorrente
-mestras e dos cavalgamentos dúcteis.
No intervalo de 1,2 a 1,1Ga admite-se, para a região, a incidência de um regime extensional responsável pela deposição da Seqüência Nova Brasilândia e Formação Mutum-Paraná (ambas em
condições marinhas), numa primeira etapa e, posteriormente, pela Formação Palmeiral (condições
continentais) e Grupo Sunsas, e pela geração dos
produtos ígneos da Suíte Básica-Ultrabásica Cacoal, Formação Nova Floresta, das suítes Santa
Clara, Costa Marques, Rio Pardo e dos Younger
Granites de Rondônia. As informações sobre a natureza e distribuição das seqüências sedimentares
sugerem a existência de uma ampla bacia nessa
época, cujos limites ainda não foram restaurados.
Os estudos petrográficos das rochas sedimentares, voltados para a caracterização da área-fonte
dos sedimentos (Bahia, 1996) sugerem que os
constituintes litológicos da Formação Palmeiral são
provenientes de um embasamento soerguido, que
deveria estar capeado por seqüências vulcano-sedimentares, constituídas por camadas dominadas
por quartzo arenitos intercalados com derrames de
rochas vulcânicas ácidas (Bahia & Pedreira, 1998).
O último período de movimentação no Proterozóico, entre 1,1 e 0,95Ga, está relacionado a um regime possivelmente associado à Orogenia Sunsas,
com um binário sinistral em torno da direção E-W,
implicando em componente transpressiva de direção aproximada SW-NE (figura 2.33). Essa movimentação, igualmente acompanhada de transformações minerais em fácies anfibolito, subordinadamente xisto-verde alto, é preferencialmente direcional e responde pelas zonas de cisalhamento
transcorrentes que compõem os sistemas Rio Formoso, Rio Roosevelt e Rio Branco/Alta Floresta, que
afetam as rochas do Complexo Jaru, Grupo Beneficente, Seqüência Nova Brasilândia e os maciços
relacionados às suítes Alto Candeias e Rio Pardo.
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Figura 2.34 – Quadro tectônico paleozóico (adaptado e expandido de Costa e Hasui, 1997).

Em território boliviano estão sendo apontadas zonas de cisalhamento transcorrentes, que afetam inclusive os sedimentos do Grupo Sunsas (Silva e Rizzotto, 1996), que poderiam ser correlacionadas a
esse pulso deformacional.
No Paleozóico a Região Amazônica foi afetada
por outro importante evento extensional (Costa e
Hasui, 1997), resultando no desenvolvimento das
bacias do Solimões, Amazonas, Parnaíba, Alto Xingu e Parecis (figura 2.34).
A Bacia dos Parecis (Siqueira, 1989), anteriormente denominada Parecis-Alto Xingu (Schobbenhaus et al., 1981) constitui-se em uma estrutura
alongada na direção W-E, com dimensão maior de
1.250km, ocupando uma área aproximada de
2
450.000km distribuída pelos estados de Rondônia

e Mato Grosso. Apesar da inexistência de estudos
tectônicos apurados na Bacia dos Parecis, presume-se que sua estruturação geral seja fortemente
controlada por linhas de fraqueza proterozóicas,
cujas reativações ao lado de mudanças eustáticas
do nível do mar e efeitos climáticos regionais e locais, verificados durante a história deposicional da
bacia, influenciaram fortemente a sedimentação
dando lugar a discordâncias regionais e freqüentes
mudanças de fácies e de espessura de sedimentos.
Análise efetuada por Siqueira (1989) a partir da
integração e interpretação de dados e informes
geológicos relativos ao período 1974 a 1982, permitiu concluir que a bacia anteriormente tida como
pouco profunda, portadora de depósitos domi-
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nantemente continentais e tectonismo suave, passasse a ser considerada de subsidência prolongada e marcada por influência marinha no Paleozóico. Revelou, também, ser uma bacia dotada de
atividade tectônica significativa em que a ascensão
dos arcos ou altos estruturais internos de Vilhena e
Serra Formosa promoveu sua compartimentação
em três sub-bacias nomeadas, de oeste para leste,
Rondônia, Juruena e Alto Xingu (figura 2.34b).

A evolução da Bacia dos Parecis apresenta um
preenchimento de sedimentos, em sua maior parte, considerados como paleozóicos e, secundariamente, mesozóicos e cenozóicos. Adicionalmente inclui derrames de basalto, diques e soleiras de
diabásio e chaminés kimberlíticas do Juro-Cretáceo (vide figura 2.34a).
A história geológica dos grabens de Pimenta
Bueno e Colorado principia com os movimentos

Figura 2.34a – Evolução da Bacia dos Parecis (grupos Primavera e Vilhena) do Paleozóico ao Mesozóico (Quadros et al., 1998).
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tectônicos paleozóicos, condicionada a dois estágios distintos, caracterizados por seqüências sedimentares do tipo rift, evoluindo no final deste período e início do Mesozóico, para um terceiro estágio,
do tipo pós-rift, com a deposição das seqüências
sedimentares que constituem a Bacia dos Parecis
propriamente dita, classificada como sinéclise interior (Pedreira, 1998 e Quadros et al., 1998).
Durante o primeiro estágio foram depositados os
sedimentos pertencentes à Formação Cacoal (conglomerados, arenitos, calcários e folhelhos), em
ambientes sedimentares do tipo leque aluvial, fluvial, lacustre e restritamente deltaico. O segundo estágio está representado pelos sedimentos da Formação Pimenta Bueno (diamictitos, conglomerados, arenitos e folhelhos) depositados em ambientes do tipo leque aluvial, fluvial entrelaçado e glacial(depósitos de geleiras). No terceiro estágio depositaram-se em uma ampla região os sedimentos
das formações Fazenda da Casa Branca, Botucatu
e Parecis, constituídos por conglomerados, arenitos e pelitos, relacionados a um sistema desértico,
com fácies fluviais, de dunas e lacustres.
A evolução mesozóica é contada pelos processos que culminaram com a abertura do oceano
Atlântico e separação dos continentes sul-america-

no e africano. Tais processos impuseram desnivelamentos de blocos, gerando altos e depressões,
sedimentação e magmatismo (Almeida, 1986). Na
Região Amazônica resultou no desenvolvimento de
dois compartimentos cinematicamente distintos
(Costa e Hasui, 1997), mostrados na figura 2.35. No
compartimento ocidental estão instaladas as depressões ao longo das áreas das bacias do Solimões, Amazonas e Parecis, e a Bacia do Tacutu,
desenvolvidas a partir de um eixo extensional de direção NW-SE.
Na Bacia dos Parecis os indícios da reativação
tectônica relacionada à abertura do Atlântico estão
representados pela superposição de falhas e fraturas orientadas WNW e NE e pelo magmatismo jurocretáceo, acompanhados por uma sedimentação
de caráter continental fluvial e eólico.
A evolução paleogeográfica cenozóica começa
a ser escrita, efetivamente, pelos movimentos neotectônicos que se desenvolveram após o período
de estabilidade do Oligoceno (a figura 2.25 mostra
a distribuição dos principais elementos do quadro
amazônico, enquanto a figura 2.26 mostra um esboço preliminar do quadro neotectônico do estado), com a geração de vários tipos de estruturas
que afetaram as rochas pré-cambrianas, paleozói-

Figura 2.34b – Compartimentação da Bacia dos Parecis (Siqueira, 1989).
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cas e mesozóicas que constituem o arcabouço litológico regional, controlando a deposição de sedimentos e influenciando decisivamente no desenvolvimento dos sistemas de relevo e drenagem hoje
observados.
Reconhecem-se áreas transpressivas e transtensivas, geradas por dois eventos principais de
movimentação do Mioceno/Plioceno e do Pleistoceno Superior/Recente, com a retomada, em algumas áreas, de linhas de fraqueza antigas, especialmente suscetíveis a reativações, caracterizando
um quadro proeminente de tectônica ressurgente
(nos moldes do que apregoa Hasui, 1990).
No Mioceno/Plioceno um campo tensional (possivelmente relacionado à tectônica andina) com tensor principal posicionado segundo uma direção
NE-SW (figura 2.36), gerou importantes estruturas
extensionais com direções em torno de NE-SW, responsáveis pelo abatimento de blocos nas regiões

norte/noroeste e sul/sudoeste do estado, com a geração de importantes depocentros e regiões peneplanizadas. Este mesmo evento foi o responsável
pela geração de importantes estruturas transpressivas e transtensivas de direções N-S e NW-SE.
O modelo neotectônico admitido para o Pleistoceno/Recente considera a atuação de um vetor compressivo NW/SE (vide figura 2.37), responsável pelo
estabelecimento de um binário transcorrente dextral
com direção geral E-W (gerado pela rotação da Placa Sul-Americana para oeste),lineamentos transtensivos dextrais NE-SW, falhas normais de direções
em torno de NW-SE e falhas inversas NE-SW. São
marcantes nessa última etapa o abatimento expressivo de várias regiões (baixo Madeira, região do baixo rio Ji-Paraná e todo o “vale do Rio Guaporé”), com
marcantes anomalias na morfologia e morfometria
das redes de drenagem que constituem os sistemas
deposicionais fluviais destes domínios.

Figura 2.35 – Quadro tectônico mesozóico (adaptado e expandido de Costa e Hasui, 1997).
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