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APRESENTAÇÃO

O conhecimento geológico do território brasileiro constitui um instrumento 
indispensável para o planejamento e para a implementação de politicas públicas 
voltadas ao desenvolvimento sustentável dos recursos minerais, petrolíferos e hídricos 
subterrâneos do país e, simultaneamente, fonte de dados imprescindível para o 
conhecimento do meio físico tendo em vista a execução de estudos de zoneamento 
ecológico-econômico e de gestão ambiental do território nacional.

É com essa premissa que a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral do Ministério de Minas e Energia, através do Serviço Geológico do Brasil – 
CPRM, tem a grata satisfação de disponibilizar a comunidade técnico-científica, aos 
empresários do setor mineral e a sociedade em geral os resultados alcançados pelo 
PROJETO PRESIDENTE MÉDICI – FOLHA PRESIDENTE MÉDICI (SC.20-Z-C). Executado 
pela Residência de Porto Velho – REPO do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, onde 
é apresentado o estado da arte do conhecimento geológico e de recursos minerais na 
escala de 1:250.000 de uma área de 18.000 km², abrangendo áreas na sua totalidade 
e/ou porções dos municípios de Presidente Médici, Urupá, Mirante da Serra, Ministro 
Andreazza, Ji-Paraná, Alvorada D´Oeste, Nova Brasilândia D´Oeste, Castanheiras, Cacoal, 
Novo Horizonte do Oeste, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, São Felipe D´Oeste, Santa 
Luzia D´Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta D´Oeste, São Miguel do Guaporé, 
Seringueiras, Jaru, Nova União e Teixeirópolis no Estado de Rondônia.

Na preparação deste produto foram compilados e integrados todos os dados e 
informações geológicas,tectônicas, geoquímicas, geofísicas e de recursos minerais 
disponíveis na região. Esta base de dados foi complementada com a interpretação de 
fotografias aéreas e de imagens de satélite (sensoriamento remoto), aquisição sistemática 
de dados de campo, dados laboratoriais e posterior elaboração de nota explicativa e 
mapas. Todos estes dados estão hospedados no banco de dados corporativo da CPRM 
(GEOSGB).

Este produto é mais uma ação do PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL que vem 
desenvolvendo trabalhos em todas as regiões do país e cujo objetivo é proporcionar o 
incremento do conhecimento geológico e hidrogeológico do território brasileiro, como 
parte do PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC.

Com mais este lançamento, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM segue dando 
continuidade a politica governamental de atualizar o conhecimento geológico de país, 
seja através de levantamentos aerogeofísicos de alta resolução, ou ainda pela integração 
da geologia e dos recursos minerais em mapas dos Estados da Federação nas escalas 
1:500.000 e 1:1.000.000, contribuindo desta forma com o resgate e a caracterização do 
conhecimento geológico como uma obra de infra-estrutura de fundamental importância 
para o desenvolvimento regional e importante subsídio básico à formulação de políticas 
públicas e de apoio à tomada de decisão dos investimentos.

v

Esteves Pedro Colnago 
Diretor Presidente

JOSÉ LEONARDO SILVA ANDRIOTTI 
Diretor de Geologia e Recursos Minerais
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Esta nota explicativa contem os resultados obtidos no Projeto Presidente Médici, exe-
cutado pela Residência de Porto Velho – REPO do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, 
fazendo parte das atividades do Programa Geologia do Brasil – PGB e do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC. O projeto consistiu no mapeamento geológico na es-
cala 1:250.000 da Folha Presidente Médici (SC.20-Z-C), que refere-se às considerações 
sobre a geologia, a prospecção geoquímica regional e a caracterização dos recursos 
minerais da folha. A área está localizada na porção sudeste do Estado de Rondônia e 
encontra-se inserida na interface entre duas províncias geocronológicas distintas, uma 
mais antiga, a Província Rio Negro-Juruena (1,78–1,55 Ga), e outra mais nova, a Pro-
víncia Rondoniana-San Ignácio (1,55–1,3 Ga) de Tassinari & Macambira, 2004, porém 
Santos et al (2006) usam a denominação de Província Rondônia-Juruena e Sunsás para 
as respectivas províncias.

A área do projeto localiza-se entre dois terrenos tectônicos distintos, o Domínio Jamari 
ao norte e o Domínio Nova Brasilândia ao sul, separados pelo Gráben de Pimenta Bue-
no paleozoico. Baseado nos aspectos levantados grande parte da evolução geotectôni-
ca da Folha Presidente Médici ocorreu no Pré-Cambriano, no intervalo de tempo entre 
1,76-1,02 Ga, com episódios colisionais, granitogênese pós-colisional, e de sedimen-
tação associada à rifte, com bacias que evoluíram a partir deles, seguido de nova fase 
compressiva. Já no Paleozoico novo episódio extensional dá inicio a sedimentação em 
bacia tipo gráben.

O Domínio Jamari engloba as unidades mais antigas que constituem parte do embasa-
mento da folha, constituído por rochas ortoderivadas, representadas por gnaisses tona-
líticos a granodioríticos, metatonalitos e lentes de anfibolitos, que corresponde a uma 
associação magmática cálcio-alcalina de médio a alto K, a qual tem sido associada à 
evolução de um arco magmático, denominado de Arco Magmático Jamari. Já as parade-
rivadas oriundas da deposição de sedimentos no arco insular, foram submetidas a um 
período colisional, que gerou deformação e metamorfismo no fácies anfibolito superior 
a granulito, denominado de Orogênese Quatro Cachoeiras (Santos et al., 2008), sendo 
representada por gnaisses kinzigíticos, gnaisses calcissilicáticos e granada anfibolitos. 
Após o colapso do orógeno, gerou-se uma intensa granitogênese pós-colisional, que 
resultou na intrusão de rochas da Suíte Intrusiva Serra da Providência, representada 
por uma associação AMCG, com quimismo subalcalino, metaluminosa a peraluminosa, 
intraplaca do tipo A. É constituída por tipos litológicos que incluem biotita sienogranito 
porfirítico rapakivítico (piterlitos e viborgitos), riolitos, dacitos, microgranitos, diques 
de diabásios e gabros.

O Domínio Nova Brasilândia agrega unidades formadas em uma fase extensional pré-
-Sunsás, denominada de Tafrogênese Ectasiana-Esteniana que propiciou um rift intra-
continental (proto-oceano), com sedimentação siliciclástica de origem continental, e 
de sedimentos terrígeno-carbonáticos originados por correntes de turbidez em águas 
profundas (Rizzotto, 1999). Após a inversão tectônica da bacia ocorre uma grande de-
formação regional, denominada de Orogenia Nova Brasilândia ou Sunsás (Litherland & 
Bloomfield, 1981), que gera um metamorfismo de alto grau (fácies anfibolito superior), 
nas paraderivadas constituídas por xistos psamo-pelíticos, biotita gnaisses e cálcio-si-
licáticas da sequência turbidítica e das rochas ortoderivadas máficas do Grupo Nova 
Brasilândia. O colapso do orógeno é marcado por uma fase extensional, gerada por 
deposição de sedimentos da Formação Palmeiral em bacia do tipo sinéclise, e intrusões 
de granitos tardi a pós-tectônicos (Suíte Intrusiva Rio Pardo e Novo Mundo).
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Após um grande hiato deposicional, uma nova sedimentação ocorre durante o Paleo-
zóico, inicia-se então a Tafrogênese Ordoviciano-Permiano, no âmbito da Folha Presi-
dente Médici o Gráben de Pimenta Bueno é evidência desta fase extensional na região. 
Já o registro sedimentar presente é representado pela Formação Pimenta Bueno for-
mado por arenitos arcosianos e conglomeráticos com estratificações plano paralela e 
cruzada acanalada e intercalações entre folhelho e siltito/argilito (ritmitos); e de siltito 
e folhelho laminado e pela Formação Pedra Redonda constituído por paraconglomera-
dos (diamictito) suportado por matriz de composição argilo-arenosa mal selecionado, 
subarredondados a angulosos com clatos dispersos de forma desorganizada variando 
de seixos a matacões polimíticos. Dados de microfósseis na Formação Pimenta Bueno 
obtidos por Cruz (1980) sugerem idade siluro-devoniana, através da identificação de 
uma assembleia de microrganismos paleofitoplâncton marinho filiado ao grupo de alga 
Acritarcha do gênero Synsphaeridium. 

Foram reconhecidos três eventos deformacionais no Terreno Jamari, por serem mais 
antigas, tem em seus litotipos o registro deformacional que vai do Paleoproterozoico 
ao Mesoproterozoico. São estruturas geradas por superposição de sucessivos eventos 
tectônicos ocorridos em condição de médio a alto grau metamórfico, alcançando lo-
calmente situações de anatexia e que geram relações com os eventos orogenéticos já 
reconhecidos no sudoeste do cráton. O primeiro ocorre no intervalo de 1670-1630 Ma 
(Estateriano), relacionado à fase colisional da Orogênese Quatro Cachoeiras, consistin-
do na Fase D1, M1 (regime dúctil de alto grau metamórfico, fácies granulito) evento 
mais antigo da região; o segundo em 1371-1319 Ma (Ectasiano), relacionado à fase co-
lisional da Orogênese Rondoniana-San Ignácio (ou Candeias), consiste na Fase D2, M2 
(regime dúctil de médio grau metamórfico, fácies anfibolito inferior e retrometamor-
fismo em fácies xisto verde no extremo leste da área); e o terceiro em 1180- 1100 Ma 
(Esteniano), relacionado à fase colisional da Orogênese Nova Brasilândia (ou Sunsás), 
que consiste na Fase D3, M3 (regime rúptil de médio a alto grau metamórfico, fácies 
anfibolito superior), geram zonas de cisalhamento transcorrentes sinistrais e transpres-
sivas com direções preferenciais N-S e Nw-SE. Já a Faixa Nova Brasilândia possui so-
mente registros nessa fase, resultante de um único evento compressivo com tectônica 
transpressiva em regime dúctil, gerando trends com direção preferencial E-w (Fase D3, 
M3). Durante a análise estrutural foi observada a influencia de uma forte tectônica rúp-
til impressa nos sedimentos depositados no Gráben de Pimenta Bueno.

Foram cadastradas 7 novas ocorrências minerais na Folha Presidente Médici, sendo 
duas de calcário, duas de ouro, uma de brita, uma de cascalho e uma de estanho.
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ABSTRACT

This explanatory note contains the results obtained in the Presidente Médici Project 
carried out by the Porto Velho Residence (REPO) of the Geological Survey of Brazil 
- CPRM, as part of the activities of the Geology of Brazil Program (PGB) and Growth 
Acceleration Program (PAC). The project comprised geological mapping at a scale of 
1:250,000 in the Presidente Médici sheet (SC.20-Z-C) with focus on geology, regional 
geochemical prospecting, and mineral resource characterization. The study area is 
located in the southeast portion of the Brazilian state of Rondônia and sits between 
two distinct geochronological provinces, an one older, the Rio Negro-Juruena Province 
(1.78-1.55 Ga), and a younger one, The Rondônia-San Ignácio Province (1.55-1.3 Ga) as 
initially described by Tassinari & Macambira (2004), however Santos et al. (2006) later 
called these provinces as Rondônia-Juruena and Sunsás, respectively.
The project area sits between two distinct tectonic terrains: the Jamari Domain, to the 
north, and the Brasilândia Domain, to the south, which are separated by the Paleozoic 
Pimenta Bueno Graben. The aspects observed indicate that great part of the geotectonic 
evolution occurred in the Pre-Cambrian from 1.76-1.02 Ga through collision episodes, 
post-collisional granitogenesis, rift-related sedimentation and basin development, 
followed by a new compressive phase. The Paleozoic was marked by a new extensional 
episode that gave rise to graben-related sedimentation. 
The Jamari Domain comprises the oldest units as part of the basement in the study 
region, which consists of orthoderived rocks, such as tonalitic gneisses to granodiorites, 
metatonalites and amphibolite lenses with features of a medium- to high-K calc-alkaline 
magmatic association that has been ascribed to the evolution of the Jamari Magmatic 
Arc. However, the paraderived rocks are a result from island-arc sedimentary rocks 
that underwent a collision period resulting in deformation and metamorphism under 
the upper amphibolite and granulite facies, which has been called Quatro Cachoeiras 
Orogeny (Santos et al., 2008), and is composed of kinzigitic gneisses, calc-silicate 
gneisses and garnet amphibolite. After the collapse of the orogen, an intense post-
collisional granitogenesis took place resulting in the intrusion of rocks from the Serra 
da Providência Intrusive Suite whose characteristics are of an AMCG suite chemically 
compatible with subalkaline, metaluminous, peraluminous and A-type suites. The 
main rock types of this unit are rapakivi porphyritic biotite sienogranite (pyterlites and 
viborgites), rhyolites, dacites, microgranites, diabase dykes and gabbros.
The Nova Brasilândia Domain comprises units formed in a pre-Sunsás extensional phase 
called Ectasian-Stenian Tafrogenesis that led to the formation of an intracontinental 
(proto-ocean) rift with siliciclastic sedimentation of continental origin, and terrigenous 
carbon sediments transported by turbidity currents in deep water settings (Rizzotto, 
1999). After tectonic inversion, the basin underwent a large regional deformation named 
Nova Brasilândia or Sunsás Orogeny (Litherland & Bloomfield, 1981) that imprinted 
a high grade metamorphism (upper- amphibolite facies) on both the paraderived 
rocks consisting of psamo-pelitic schists, biotite gneisses and calc-silicate rocks of the 
turbidite sequence, and on the orthoderived mafic rocks of the Nova Brasilândia Group. 
The collapse of the orogen is marked by an extensional phase, which was triggered by 
sediment deposition of the Palmeiral Formation in a syneclise-type basin, and late- to 
post-tectonic granite intrusions (Rio Pardo and Novo Mundo intrusive suites).
After a large depositional hiatus, a new sedimentation phase takes place during the 
Paleozoic giving rise then to the tafrogenesis in the Ordovician-Permian, which is 
recorded by the Pimenta Bueno Graben, an evidence of this extensional stage in the 
Presidente Médici sheet. The present sedimentary record is represented both by 
the Pimenta Bueno Formation, which is composed of arcosian and conglomeratic 
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sandstones displaying parallel and trough cross-bedding as well as intercalations of 
shale and siltistone/ mudstone (rhythmite) and laminated siltstone and shale, and by 
the Pedra Redonda Formation which is formed by paraconglomerates (diamictite) that 
exibits an immature clay-sandy matrix-supported fabric with subrounded to angular 
sparse clasts ranging in size from pebbles to polymictic boulders. Cruz (1980) obtained 
microfossil data from the Pimenta Bueno Formation that are of Silurian-Devonian age, 
and were identified through an assembly of marine paleophytoplankton microorganisms 
affiliated with the group of algae Acritarcha of the genus Synsphaeridium.
Three deformation stages were recognized in the Jamari Terrane wherein the rocks 
record deformation events from the Paleoproterozoic to the Mesoproterozoic. These 
structures result from superposition of successive tectonic events of medium to high 
metamorphic grade that, in places, reach anatexis conditions associated with orogenic 
events already described for the southwestern portion of the craton. The first stage took 
place during the time interval 1670-1630 Ma (Statherian), and is related to the collision 
phase of the Quatro Cachoeiras Orogeny that consists of phase D1, M1 (ductile regime 
at high-grade metamorphic conditions, granulite facies), the region’s oldest event. The 
second stage occurred during the 1371-1319 Ma (Ectasian) and is associated with the 
collisional phase of the Rondonian-San Ignácio Orogeny (or Candeias) that consists of 
phase D2, M2 (ductile regime at intermediate metamorphic grade, lower amphibolite 
facies and retrograde metamorphism under green-schist facies conditions in the far 
east end of the area). The third stage took place during 1180-1100 Ma (Stenian), and is 
related to the collisional phase of the Nova Brasilândia (or Sunsás) Orogeny consisting 
of phase D3, M3 (brittle regime at intermediate to high metamorphic grade, upper 
amphibolite facies) that gave rise to sinistral and transpressive strike-slip shear zones 
with preferential trends of NS and Nw-SE. The Nova Brasilândia Belt only records this 
latter phase which results from a single compressive event of transpressive tectonics in 
ductile settings with preferential direction of E-w (phase D3, M3). Structural analysis 
allowed us to observe the influence of a strong brittle tectonics imprinted on the 
sediments deposited in the Pimenta Bueno Graben.
Seven new mineral occurrences were reported for the Presidente Médici sheet in which: 
two are of limestone, two of gold, one of crushed stone, one of gravel, and one of tin.
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1.1 – HISTóRICO

A Folha Presidente Médici tem sido alvo de estu-
do desde a década de 70, com o Projeto Sudeste de 
Rondônia (DNPM/CPRM, 1977, escala 1:250.000) e 
na década de 90 com os Projetos Paulo Saldanha e 
Rio Pardo (CPRM, 1998, escala 1:100.000). Em con-
tinuidade ao mapeamento geológico básico do ter-
ritório brasileiro, implantado pelo Governo Federal, 
o Programa Geologia do Brasil (PGB), com o Mapa 
Geológico e de Recursos Minerais do Estado de Ron-
dônia (CPRM, 2007, escala 1:1.000.000). A área de-
monstra potencial para minerais como ouro e plati-
na, haja vista, que os mesmos foram objetos de ex-
ploração décadas atrás. Atualmente existem diversos 
garimpos, ocorrências e depósitos ativos e outros 
tanto desativados, entretanto, o contexto geológico 
e geoquímico precisa ser melhor estudado.

O Projeto integra o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) do Governo Federal, onde a re-
gião sudeste do Estado de Rondônia contempla, no 
presente trabalho, um Levantamento Geológico Bá-
sico, desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil - 
CPRM, Residência de Porto Velho (REPO). Desta forma 
este trabalho abrange os seguintes itens: elaboração 

1 — INTRODUÇÃO

mapas Geológicos e de Recursos Minerais na escala 
1:250.000 (estruturados no Sistema de Informações 
Geográficas – SIG) e texto explicativo dos mapas, to-
das essas informações geológicas estarão disponível 
no site: www.cprm.com.br, para consulta e download.

1.2 – OBjETIvOS

Este projeto teve como objetivo principal a 
caracterização e identificação dos recursos minerais 
e o mapeamento geológico e geoquímico na escala 
1:250.000, da Folha Presidente Médici (SC.20-Z-C), 
que visa mostrar a potencialidade mineral da área, 
a individualização das unidades litoestratigráficas e 
o modelamento do arcabouço estrutural, obtendo 
assim uma evolução geológica na região.

1.3 – LOCALIzAÇÃO E ACESSO

A Folha Presidente Médici situa-se na porção 
sudeste do Estado de Rondônia, compreendida entre 
os paralelos 11°00’S a 12°00’S de latitude sul e os 
meridianos 63°00’w a 61°30’w de longitude a oeste 
de Greewich, perfazendo uma área de 18.000 km², 
(figura 1.1).

Figura 1.1 – Localização geográfica da Folha Presidente Médici (SC.20-Z-C).
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1.4 - METODOLOGIA E PRODUTOS

A metodologia utilizada procurou seguir a 
sistemática elaborada pelo Programa Geologia do 
Brasil (PGB), em execução pela CPRM, obedecendo 
às seguintes etapas:

1.4.1 – Levantamento Bibliográfico e Aquisi-
ção de Dados

Esta etapa corresponde à análise do acervo 
disponível. Foram utilizados relatórios técnicos, 
capitulo de livros e tese de doutorado assim como 
dados obtidos através de consulta a material técnico, 
como mapas pré-existentes, base cartográfica, 
imagens de satélite, fotografias aéreas, bases 
de dados do Sistema GEOSBG/CPRM (dados 
geológicos, geocronológicos, recursos minerais 
e litogeoquímicos). Foram utilizados, ainda, as 
informações dos projetos aerogeofísicos Sudeste de 
Rondônia (2006) e Sudoeste de Rondônia (2010), 
contratados pela CPRM.

• Mapas Pré-existentes – Ressaltam-se o 
Projeto Sudeste de Rondônia, DNPM/CPRM, escala 

1:250.000; Pesquisas Próprias (Rio Machadinho e 
Jaru), CPRM; Prospectos (ouro – Presidente Médici, 
Paulo Saldanha e Rolim de Moura; diamante – Rio-
zinho e Rio Machado; carvão – Pimenta Bueno; sul-
feto e estanho – Rio Riachuelo e sulfetos de cobre, 
chumbo, zinco e níquel – Acangapiranga e Lacerda 
de Almeida), CPRM; Mapeamento Geológico Básico 
Paulo Saldanha e Rio Pardo (PLGB), CPRM, escalas 
1:100.000; Projeto Platina e Associados (São Miguel 
do Guaporé, Rio Branco-Alta Floresta, Migrantenó-
polis, Santa Luzia e Nova Brasilândia) , CPRM; Pro-
grama Nacional de Prospecção do Ouro – PNPO (RO-
01 Presidente Médici, RO-03 Parecis e RO-04 Porto 
Esperança), CPRM, escalas 1:250.000; Mapa Meta-
logenético e de Previsão de Recursos Minerais (Pre-
sidente Médici), CPRM, escala 1:250.000; Mapa Ge-
ológico do Estado de Rondônia (PGB), CPRM, escala 
1:1.000.000; (Programa de Integração Mineral em 
Municípios da Amazônia) PRIMAZ Nova Brasilândia, 
CPRM; Informe de Recursos Minerais – Projeto Argi-
las da Bacia Pimenta Bueno (PGB), CPRM, e tese de 
doutorado, conforme ressaltado na figura 1.2. Sendo 
que parte destes trabalhos está disponível somente 
em meio impresso.

Figura 1.2 – Principais projetos consultados utilizados na fase de integração de dados, que abrange a Folha Presidente 
Médici (SC.20-Z-C).



Geologia e Recursos Minerais da Folha Presidente Médici

19

• Base Cartográfica – As definições e 
padronização utilizadas pela CPRM para ajustar 
cartas/mapas do território nacional tem como âncora 
um mosaico de imagens GeoCover (Global Land Cover 
Facility) de 2000, ortorretificado e georreferenciado 
segundo Datum wGS84, selecionadas de imagens 
ETM+ do satélite Landsat 7, resultante da fusão 
das bandas 7, 4, 2, e 8, com resolução espacial de 
14,25 metros. Está base foi editada e atualizada pela 
CPRM, através da Divisão de Cartografia (DICART) 
sendo utilizados dados atualizados e disponibilizados 
pelo SIPAM-RO e IBGE, para serem utilizadas em 
mapeamento temático (figura 1.3).

• Modelo Digital de Terreno (MDT) – Com o 
intuito principal de auxiliar na cartografia geológica 
da Folha Presidente Médici na diferenciação de 
unidades de relevo, traços de foliações e lineações, 
zonas de cisalhamento, dobras, falhas, diques, 
etc (figura 1.4). É fornecido o mosaico do Modelo 
Digital do Terreno (MDT) do SRTM – Shuttle Radar 
Topographic Mission da Folha Presidente Médici, com 
resolução de 30 m. Os dados originais são gerados 
pela NASA e pela NIMA – National Imagery and 
Mappng Agency, armazenados e disponibilizados 
gratuitamente pelo United States Geological Survey/
Eros Data Center – USGS/EDC.

• Fotografias Aéreas – Tendo em vista a dis-
ponibilidade de fotografias aéreas na escala de 
1:120.000, obtidas no ano de 1974 pelo Serviços Ae-
rofotográficos Cruzeiro do Sul S.A – SACS em grande 

parte da Folha Presidente Médici, as mesmas tam-
bém foram utilizadas na cartografia geológica, prin-
cipalmente na região das bacias Juro-Cretáceas, no 
segmento leste e nordeste da Folha Presidente Mé-
dici e em outras regiões específicas onde as imagens 
de satélites não apresentaram definição satisfatória. 
Concluídas as campanhas de campo e fotointerpre-
tação final das fotografias aéreas, as feições deline-
adas foram transpostas para as bases cartográficas 
na escala 1:250.000. Após escaneadas, tais feições 
foram georeferenciadas e digitalizadas em ambiente 
ArcGis e ajustadas a partir da imagem GeoCover.

• Bases de dados (GEOSGB) – A partir de 
dados disponíveis no GEOSGB (banco de dados 
da CPRM), foi possível recuperar informações de 
arquivos vetoriais georreferenciados dos projetos 
pré-existentes (Projeto Sudeste de Rondônia, 1977; 
Mapeamento Geológico Básico Paulo Saldanha 
e Rio Pardo, 1998; Mapa Geológico do Estado de 
Rondônia, 1999 e 2007; e Projeto Argilas da Bacia 
Pimenta Bueno, 2010), com ênfase nos pontos de 
afloramento disponíveis na base AFLORA e FCAMPO: 
como descrições de afloramentos, ocorrências 
minerais cadastradas, além das análises químicas 
de sedimento de corrente e concentrado de bateia 
efetuadas nas Folhas Paulo Saldanha e Rio Pardo 
(análises multi-elementares). Com relação aos 
recursos minerais e geocronologia, nesta fase 
também foram incorporados também outros dados 
disponíveis da bibliografia.

Figura 1.3 – Mosaico de imagem GeoCover, (2000), utilizada para ajustes da base cartográfica da Folha Presidente 
Médici.
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• Dados Aerogeofísicos – O mapa de Contagem 
Total de Canais do K, U e Th, foram convertidos 
para concentração de elementos (%) para K, parte 
por milhão (ppm) para equivalente Urânio (eU) 
e equivalente Tório (eTh), e Ternário, em relevo 
sombreado, já os mapas Magnético Campo Total, 
Primeira Derivada Vertical e Sinal Analítico resultam 
do emprego de dados do campo magnético total 
reduzido do International Geomagnetic Reference 
Field – IGRF, em relevo sombreado, todos estes 
gerados a partir de levantamentos aerogeofísicos do 
sudeste e sudoeste de Rondônia. A integração dos 
dados foi executada com o auxílio do software OASIS 
Montaj® da GEOSOFT®.

O Projeto Aerogeofísico Sudeste de Rondônia: re-
latório final de levantamento e processamento dos 
dados magnetométricos e gamaespectrométricos, 
realizados por Lasa Engenharia e Prospecções; e Pros-
pectors Aerolevantamentos e Sistemas, 2006, abran-
ge a metade leste da área da Folha Presidente Médi-
ci, logo em seguida foi adquirida a porção oeste pelo 
Projeto Aerogeofísico Sudoeste de Rondônia: relató-
rio final do levantamento e processamento dos dados 
magnetométricos e gamaespectrométricos realizado 
por Prospectors Aerolevantamentos e Sistemas, 2010. 
Estes projetos foram fornecidos pela Divisão de Geo-
física da CPRM (DIGEOP, Escritório do Rio de Janeiro). 
Tendo em vista a natureza dos dados disponíveis, as 

imagens aerogamaespectrométricas geradas (figura 
1.4) foram utilizadas no auxílio da cartografia geológi-
ca e do potencial metalogenético da região, enquanto 
que os mapas aeromagnéticos (figura 1.5) contribuí-
ram essencialmente no arcabouço tectônico regional 
e na representatividade e/ou continuidade de estru-
turas geológicas em profundidade.

1.4.2 - Atividades de campo e análises labo-
ratoriais

Foram realizados tratamentos, interpretações 
e integrações dos dados obtidos, com o intuito de 
elaborar o mapa geológico preliminar. Nesta etapa 
também foi feito o planejamento das estações para o 
levantamento geoquímico e coleta de amostras para 
análises litogeoquímicas e geocronológicas, e de 
recursos/ocorrências minerais a serem reavaliadas.

O mapeamento geológico foi realizado, predomi-
nantemente, ao longo de seções transversais às uni-
dades geológicas delineadas no mapa geológico preli-
minar. Utilizou-se a malha de acesso disponível (com-
posta por estradas asfaltadas e vicinais, caminhos e 
drenagens), ao longo da qual foram identificados e 
descritos 696 afloramentos e coletadas 139 amostras 
de rochas para estudos petrográficos. O cadastramen-
to de recursos minerais objetivou a consistência lo-
cacional e a reavaliação de ocorrências previamente 

Figura 1.4 – Mapa Aerogamaespectrométrico (Ternário) da Folha Presidente Médici.
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cadastradas, o cadastramento de novas ocorrências 
(total de 07 ocorrências visitadas). Durante o mape-
amento foram obtidas 108 amostras para análises li-
togeoquímicas de elementos maiores, traços e terras 
raras. As datações geocronológicas U/Pb em zircão (4 
amostras), foram coletadas na fase inicial desta etapa, 
constam de duas amostras para idade de cristalização 
das Suítes Intrusiva Serra da Providência e São Feli-
pe; e duas amostras de zircão detrítico para idade de 
sedimentação das Formações Pimenta Bueno e Terra 
Boa; além da descrição e registro fotográfico dos aflo-
ramentos e das amostras coletadas.

O levantamento geoquímico foi realizado em 148 
estações previamente selecionadas ao longo de dre-
nagens de ordens mais elevadas da Folha Presidente 
Médici. Em todas elas foram coletadas amostras de 
sedimento de corrente para análises geoquímicas 
multi-elementares, sendo também coletadas 148 
amostras de concentrados de bateia para estudos 
mineralógicos.

As preparações de amostras de rocha, sedimen-
tos de corrente, concentrados de bateia e separação 
de zircões para datação foram realizadas no Labora-
tório da CPRM, Residência de Porto Velho – REPO, 
sendo posteriormente enviadas para a análise quí-
mica multi-elementar no laboratório da SGS GEOSOL 
Laboratórios Ltda. As amostras para datação geo-
cronológica (U-Pb em zircão) foram enviadas para 
o Laboratório de Geocronologia da Universidade de 
Brasília – UnB.

Os estudos petrográficos das 139 seções delgadas 
de rocha foram realizados pelas Geólogas Ana Maria 
Dreher e Magda Teresinha Guimarães da CPRM, 
Escritório do Rio de Janeiro. 

1.4.3 - Etapa final e produtos gerados

Nesta etapa realizou-se a integração dos dados 
disponíveis, elaboração, digitalização e edição do 
mapa geológico e de recursos minerais, digitação 
de bases de dados e elaboração do presente 
relatório. O produtos gerados neste projeto foram o 
mapa geológico e o de recursos minerais na escala 
1:250.000 (anexo) digitalizado em ambiente ArcGis, 
e a presente nota explicativa, todos disponibilizados 
para impressão e consulta em formato PDF.

Além destes, foi elaborado um SIG (Sistema de 
Informações Geográficas) com os mapas supracitados, 
imagens de satélites, mapas aerogeofísicos, além de 
descrição de dados pontuais como afloramentos, 
ocorrências minerais, etc. Neste também estão 
disponibilizados arquivos digitais (formato ArcGis) 
dos diversos temas utilizados na elaboração dos 
mapas e do SIG.

Com relação aos dados cadastrais, os mesmos 
foram acrescentados e/ou atualizados no banco de 
dados da CPRM (GEOSGB), os quais também poderão 
ser consultados via internet através do site http://
geosgb.sa.cprm.gov.br.

Figura 1.5 – Mapa Aeromagnético (Primeira Derivada) da Folha Presidente Médici.



CPRM - Programa Geologia do Brasil

22

1.5 ASpECTOS fISIOgRáfICOS

1.5.1 - Aspectos Socioeconômicos

Na Folha Presidente Médici inserem-se a tota-
lidade e/ou porções dos municípios de Alvorada 
D´Oeste, Urupá, Mirante da Serra, Novo Horizonte 
do Oeste, Santa Luzia D´Oeste, São Felipe D´Oeste e 
Castanheiras, como os municípios menos populosos, 
já os municípios mais populosos da folha são: Rolim 
de Moura (50.646 habitantes), Alta Floresta D´Oeste 
(24.392 habitantes), Presidente Médici (22.319 habi-
tantes), São Miguel do Guaporé (21.828 habitantes) 
e Nova Brasilândia D´Oeste (19.874 habitantes). Se-
gundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE (censo 2010), as populações dos 
doze municípios da região, somados, perfazem um 
total de 209.483 habitantes, que distribuídos numa 
área total de 18.000 Km², o que finda uma densidade 
populacional de cerca de 11,64 habitantes/km².

Este índice demográfico justifica a tendência eco-
nômica voltada para o setor de serviços que apresen-
ta maior participação no Produto Interno Bruto – PIB 
na região.

1.5.2 - Clima e Fisiografia

O Estado de Rondônia não sofre grandes influên-
cias do mar ou da altitude, tendo um clima predomi-
nantemente tropical, úmido e quente, durante todo 
o ano. Segundo a classificação de Köppen (1948), a 
região possui um clima do tipo Aw - Clima Tropical 
Chuvoso, com média climatológica da temperatura 
do ar, durante o mês mais frio, superior a 18°C (me-
gatérmico). A média anual de temperatura gira em 
torno de 25,6°C, com temperatura máxima entre 
34,3°C e 29,9°C, e mínima entre 22,9°C e 19,3°C.

A umidade relativa do ar, em termos médios 
anuais, situa-se entre 80 a 90% no verão e 75% no 
inverno. A evapotranspiração potencial (ETP) é alta 
durante todo ano, apresentando valores superiores 
a 100 mm/mês. A precipitação média anual na re-
gião sudeste do estado, mais precisamente na Folha 
Presidente Médici, está em torno de 1.700 a 1.900 
mm. A estação chuvosa ocorre de outubro a abril, e 
o período mais seco de junho a agosto. Os meses de 
maio e setembro são considerados como períodos 
de transição entre as estações. No período mais seco 
(junho-julho), o Estado de Rondônia encontra-se sob 
a influência de anticiclones que se formam nas altas 
altitudes, que atravessam a Cordilheira dos Andes 
em direção ao sul do Chile. Alguns anticiclones são 
extraordinariamente intensos, que porventura se 
deslocam na direção à região amazônica, causando 

o fenômeno conhecido como “friagem”, apresentan-
do temperaturas inferiores a 10°C durante algumas 
semanas.

De acordo com os índices pluviométricos reali-
zados pelo convênio ANA/CPRM durante o período 
1977-2006, mostrando uma variação média em tor-
no de 1.600-1.900 mm/ano, verifica-se que a precipi-
tação média anual aumenta do sudoeste em direção 
ao nordeste (Projeto Atlas Pluviométrico do Brasil, 
CPRM, 2009) (figura 1.6).

Na Folha Presidente Médici inserem-se parte de 
duas bacias hidrográficas: a Bacia do Rio Machado 
estende-se Nw-SE dividida pelas Sub-bacias do Rio 
Muqui, Rio Rolim de Moura, Alto Rio Machado e Rio 
Urupá, já a Bacia do Rio Guaporé compreende as 
porções w-Sw-S da folha, divide-se nas Sub-bacias 
do Rio Branco e São Miguel (RONDÔNIA, 2002).

A vegetação característica do Estado de Rondô-
nia integra três importantes biomas: Floresta Ama-
zônica, Pantanal e Cerrado, este fato ocorre por ser 
uma área de transição entre os domínios geomorfo-
lógicos do Brasil Central e o Amazônico. Sendo as-
sim a Folha Presidente Médici, apresenta uma vege-
tação típica de Cerrado que se subdivide em: Flores-
ta Ombrófila Aberta Submontada mais abundante 
na porção Sw da folha; Floresta Ombrófila Densa; 
Savana / Floresta Ombrófila; Savana Arborizada e 
Savana Florestada. Essa diversidade hoje em dia, 
parte está limitada por áreas indígena e um parque 
nacional, mas em sua grande maioria foi afetada 
por atividades antrópicas, com a floresta e savana 
substituídas por pastos para criação de gado e para 
agricultura (RONDÔNIA, 2002).

1.5.3 - Geomorfologia

Desde a década de 1970, os primeiros estudos ge-
omorfológicos foram efetuados pelo RADAMBRASIL 
e CPRM, e mais recentemente foram desenvolvidos 
o Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Ron-
dônia (RONDÔNIA,1999), auxiliado pelo Zoneamen-
to Ecológico-Econômico Brasil-Bolívia (Adamy et al. 
2000), gerando assim os primeiros mapas integrados 
do Estado, baseando-se na classificação de Van Zui-
dan (1985) e em conceitos aplicados por Latrubes-
se et al (1998). Sendo assim foi proposto por Ada-
my (2002) in Atlas Geoambiental de Rondônia, uma 
classificação, baseada em Sistemas Agradacionais e 
Denudacionais.

O predomínio geomorfológico relacionado às 
Unidades Denudacionais mais expressiva na Folha 
Presidente Médici é Unidade de Aplanamento (D.2), 
que estão divididas em oito subunidades (tabela 1.1), 
se diferenciam pela presença/ausência e densidade 
de ajuntamento de inselbergs e diferentes índices 
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de dissecação. São caracterizados pela diferenciação 
no embasamento associados ao Complexo Jamari 
e Suíte Intrusiva Serra da Providência e por rochas 
sedimentares da Formação Pimenta Bueno e 
Palmeiral. Predominam em segundo plano, relevo 
residual do Agrupamento de Morros e Colinas (D.3), 
apresentando maior expressão de relevo nas porções 
nordeste e sul da área.

Nas Unidades Agradacionais ocorrem em forma 
de planícies inundáveis (A.3) dos rios Machado 
(mais extenso do estado), Urupá e Muquí na porção 
norte e os rios São Miguel e Branco na porção 
sudoeste. Em pequena extensão ocorre uma área 

alagável localizada a sul da cidade de Alvorada 
D´Oeste, associada a um controle erosivo-litológico 
(depressão).

A figura 1.7 mostra a compartimentação geomor-
fológica presente na Folha Presidente Médici.

Os solos desenvolvidos na folha apresentam re-
lação direta entre relevo e clima sendo classificados 
em sete tipos básicos: latossolos, cambissolos, so-
los glei, solos litólicos, regossolos, areias quartzo-
sas e os podzólicos, segundo dados levantados pela 
Tecnosolo (figura 1.8), e observado no Zoneamento 
Socioeconômico Ecológico de Rondônia (RONDÔ-
NIA,1999).

Figura 1.6 – Mapa de isoietas anuais médias para o Estado de Rondônia, referentes a 29 anos de medições (1977-
2006). Em destaque à área correspondente a Folha Presidente Médici (SC.20-Z-C). (Modificado do Mapa Pluviométrico 

de Rondônia, CPRM).
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Planícies aluviais e depressões

Depressões, lagos deltas/co-
nes (A.1)

Lagos artificiais.

Áreas Alagadas.

Terraços fluviais (A.2) Terraços altos não dissecados.

Planícies inundáveis (A.3)
Rios principais.

Rios secundários.

Unidades denudacionais

Footslopes (D.1)

Superfícies de aplanamento 
(D.2)

Dissecação média.

Nível I ( <300 m) com interflúvios tabulares e ne-
nhum ou esporádicos inselberg.

Nível I (. 300 m) com dissecação baixa a média e 
nenhum ou esporádicos inselberg e tors.

Nível I (. 300 m) com dissecação alta e muitos tors e 
hillocks residuais.

Nível II (< 300 m) com relevo plano e evidências de 
superfícies com couraças ferruginosas.

Nível II (< 300 m) com dissecação baixa e nenhum ou 
esporádicos inselberg e tors.

Nível II (< 300 m) com dissecação baixa e muitos tors 
e hillocks residuais.

Nível II (< 300 m) com dissecação média e nenhum 
ou esporádicos inselberg e tors.

Nível II (< 300 m) com dissecação média e muitos 
tors e hillocks residuais

Agrupamentos de morros e 
colinas (D.3)

Aberto com colinas/inselberg baixos e médios.

Denso com colinas/inselberg médios e altos.

Unidades estruturais/ denuda-
cionais

Superfícies tabulares (S.1)

Planas com ferricrete cap rock.

Em rochas sedimentares com baixa dissecação.

Em rochas sedimentares com baixa média.

Em rochas metamórficas com baixa dissecação.

Em rochas metamórficas com dissecação média a 
alta.

Agrupamentos de morros e 
colinas com controle estru-
tural (S.3)

Agrupamentos abertos.

Agrupamentos densos.

Cuestas e hogback (S.4)
Hogback com dissecação baixa.

Hogback com dissecação média a alta.

Tabela 1.1 – Feições Geomorfológicas presentes na Folha Presidente Médici.

Fonte: Tecnosolo/DHV/EPTISA, 1999.
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Figura 1.7 – Mapa Geomorfológico da Folha Presidente Médici – Mapa Geomorfológico. (Modificado do Mapa Geo-
morfológico da Folha Presidente Médici – Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Rondônia – RONDÔNIA,1999).
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Figura 1.8 – Mapa de tipos pedológicos predominantes na Folha Presidente Médici – Mapa Pedológico. (Modificado do 
Mapa de Solos do Atlas Geoambiental de Rondônia, 2002, SEDAM).
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A Folha do estudo situa-se na porção sudoeste do 
Cráton Amazônico, que constitui uma das principais 
unidades tectônicas da Plataforma Sul-Americana. 
O Cráton subdivide-se em Escudo das Guianas 
(norte) e Escudo do Guaporé ou Brasil-Central (sul), 
separados pela sinéclise do Amazonas. Devido às 
correlações dos terrenos a sul e ao norte da sinéclise 
em faixas contíguas de leste para oeste, com idades 
cada vez mais novas em direção ao oeste do cráton, 
Amaral (1974) propôs subdividi-lo em três províncias 
geocronológicas: Amazônia Oriental, Amazônia 
Central e Amazônia Ocidental.

Posteriormente, inúmeras propostas de compar-
timentação tectônica e modelos evolutivos se se-
guiram com Leal et al. (1978) e Cordani et al. (1979) 
propondo a modificação na nomenclatura das pro-
víncias e a introdução da Província Rondoniana: Tei-
xeira et al. (1989) mudaram o modelo de Cordani 
et al. (1979), caracterizando a Província Amazônia 
Central, e reinterpretaram as demais como faixas 
móveis, propondo a Faixa Móvel Sunsás no extremo 
oeste do cráton. Hasui et al. (1984), e Costa e Ha-
sui et al. (1997) sugeriram modelos alternativos com 
base em dados geofísicos-estruturais. Outros auto-
res (Tassinari e Macambira 1999; Santos et al., 1999 
e 2000; Tassinari et al. 2000; e Santos 2004) sugerem 
os modelos evolutivos baseados fundamentalmente 
em dados geocronológicos.

Tassinari e Macambira (2004) divergem basica-
mente dos limites entre algumas províncias e de in-
tervalos de duração das orogenias propostas anterior-
mente por Santos (2003), muito embora as propostas 
sejam coerentes os processos evolutivos, ocorreram 
através da adição de material juvenil (sucessões de ar-
cos magmáticos) aliados a processos secundários de 
retrabalhamento crustal durante o Arqueano, Paleo-
proterozoico e Mesoproterozoico (figura 2.1a).

Santos (2003 e 2006) reinterpreta os modelos an-
teriores com base em dados geocronológicos e cria 
a Província Carajás desmembrando-a da Província 
Amazônia Central; a definição da Província Tapajós-
-Parima pela desagregação destes terrenos na região 
de Ventuari (Venezuela), por serem mais jovens da 
anteriormente denominada Província Ventuari-Tapa-
jós; a definição das províncias Rio Negro e Rondônia-
-Juruena, antes definida como Província Rio Negro-
-Juruena; e ampliação do limite da Província Sunsás 
mais a leste, avançando sobre o território brasileiro 
(figura 2.1).

O sudoeste do Cráton Amazônico é pouco conhe-
cido, principalmente a sua geologia regional e sobre-
tudo a sua estruturação. Existem trabalhos regionais 
de mapeamento restrito ao setor sudoeste do crá-
ton (Pinto Filho et al. 1977; Litherland et al. 1986; 
Scandolara et al. 1999; Rizzotto, 1999; Boger et al. 
2005; Ruiz, 2005; Scandolara, 2006; Bettencourt et 
al. 2010; e Teixeira et al. 2010), todos apresentando 
uma conotação litoestratigráfica. Já outros trabalhos 
relacionam a evolução tectônica aos eventos Rondo-
niano-San Ignácio (1,55 a 1,3 Ga) e Sunsás (1,28 a 
0,95 Ga), resultantes da colisão entre o Cráton Ama-
zônico e a borda leste e sudeste da Laurentia, duran-
te esta ultima orogênese (Sadowski & Bettencourt, 
1996; Thover et al. 2002; e Thover et al. 2004). To-
davia, ainda existe uma carência de informação ge-
ológica básica que permita a caracterização do arca-
bouço litotectônico e o refinamento cronológico dos 
eventos tectônicos que atuaram na porção sudoeste 
do cráton.

A parte sudoeste do Cráton abrange as províncias 
Rondônia-Juruena e Sunsás (figura 2.1b), que corres-
pondem aos terrenos que se estendem de Rondô-
nia, a oeste, até a região oriental de Mato Grosso, a 
leste, abrangendo ainda o sudoeste do Pará e sul do 
Amazonas. As rochas mais antigas da borda sudoes-
te do Cráton Amazônico estão inseridas na Província 
Rondônia-Juruena (Santos, 2003), na porção ociden-
tal da província, é constituída por litotipos represen-
tados pelo Complexo Jamari, o qual ocupa a porção 
centro-ocidental de Rondônia, sendo constituído do-
minantemente por rochas ortoderivadas tonalíticas, 
granodioríticas, anfibolíticas, quartzo-dioríticas e su-
pracrustais subordinadas.

As rochas ortoderivadas são as mais antigas deste 
segmento e datam de 1,76-1,74 Ga, na área de estu-
do essas rochas ocorrem somente nas porções noro-
este e norte e ocorre como núcleos antigos (inliers) 
na porção nordeste da área. Já as rochas paraderiva-
das representadas principalmente por gnaisses, são 
interpretadas como tendo sido gerados pelo meta-
morfismo de alto grau de sedimentos imaturos de-
positados em bacias intermontanas, com idades de 
área fonte determinadas em 1673 ± 2 Ma (Payolla 
et al., 2002) e 1675 ± 12 Ma (Santos, 2004). As in-
trusões graníticas anarogênicas do tipo AMCG (1,6 a 
1,53 Ga) (Bettencourt et al. 1999), de natureza sub-
-alcalina, constituem granitos rapakivi, charnockitos, 
com monzonitos, mangeritos e gabros associados, 

2 — CONTEXTO gEOLógICO REgIONAL
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relacionadas à Suíte Intrusiva Serra da Providência, 
são atribuídas à fases tardi- a pós-orogênicas, gera-
das em ambiente magmático relacionado a processos 
de extensão crustal. Apresentam feições de magma-
tismo bimodal (mistura e coexistência de magmas), 
com valores de єnd entre -0,6 e +2,0 e idades modelo 
(TDM) entre 1,86 e 1,76 Ga, indicando fonte mista, 
com processos de fusão de um manto empobrecido e 
de crosta continental mais antiga para essa suíte pós-
-orogênica (Santos et al., 2003). Caracterizam assim as 
rochas graníticas rapakivíticas da Serra da Providência 
e de Ouro Preto, apresentando características geoquí-
micas semelhantes aos granitos do tipo A.

No setor ocidental da Província Rondônia-Juruena 
as rochas do embasamento são “intrusionadas” 
pelas rochas da Suíte Intrusiva Serra da Providência. 
Esta sendo representada por sucessivos pulsos 
magmáticos constituídos por: batólito Serra da 

Providência (1606-1573 Ma); charnockitos de Ouro 
Preto/Ariquemes (1559 Ma); granitos cinza de 
Samuel (1550-1540 Ma); maciço União e granito rosa 
de Ariquemes (1537-1530 Ma). 

Foi constatado primeiramente por Bettencourt et 
al. (2001) um suposto evento tectono-magmático, 
baseando-se em dados geocronológicos, sugerindo 
assim um magmatismo de arco na porção centro-
-oriental de Rondônia entre 1,65-1,63 Ga. Posterior-
mente Santos et al. (2003) definem uma orogênese 
do tipo colisional continente x continente e a deno-
minam de Orogênese Ouro Preto (1,65-1,63 Ga).

Rizzotto et al. (2002 e 2010) caracterizaram o setor 
ocidental da Província Rondônia-Juruena, baseando-
se em estudos geológicos e geocronológicos, um 
evento tectono-magmático de abrangência regional 
no intervalo de 1350 a 1320 Ma. Rizzotto & Dehler 
(2007) denominaram o produto desse evento 

Figura 2.1 – Províncias geocronológicas do Cráton Amazônico, segundo as propostas de Tassinari & Macambira 2004, 
cuja idade das províncias foram atualizadas de acordo com Cordani et al. 2009 (a) e Santos et al. 2006 (b).
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de Faixa Alto Guaporé, que foi derivado de uma 
orogenia colisional e em condições metamórficas 
de alto grau, sendo correspondente temporal das 
orogenias San Ignácio de Litherland et al. (1986), 
Rondoniana (Teixeira & Tassinari, 1984) e Candeias 
de Santos et al. (2002), embora a conotação tectônica 
entre os eventos seja bastante distinta. Após o 
desenvolvimento da Faixa Alto Guaporé na borda sul 
do cráton, um curto período de passividade tectônica 
se instalou, posteriormente, retomada a atividade 
tectônica se inicia o ciclo de wilson. Ocorre um 
processo de rompimento crustal intracontinental, 
com a geração de um proto-oceano, que é 
representado pelo Terreno Nova Brasilândia sendo 
ele delimitado por falhas ou zonas de cisalhamento 
de grande expressão.

Durante a evolução geológica do Terreno Nova 
Brasilândia, são reconhecidos dois ciclos o primeiro 
marcado por uma extensão continental iniciada com 
geração de rift, plutonismo intraplaca, seguida de se-
dimentação turbidítica em fase sinéclise e se encer-
rando com transpressão e espessamento crustal no 
período entre 1250 a 1110 Ma (Orogenia Nova Bra-
silândia). O segundo ciclo (1005-970 Ma) compreen-
de extensão por colapso pós-orogênico com geração 
de bacia intracontinental em área cratônica durante 
fase de estabilização (Formação Palmeiral), acompa-
nhada de magmatismo bimodal intraplaca (Rizzotto 
2001), e também de movimentos laterais dos blocos 
crustais que geraram largas zonas transcorrentes 
(Zona de Cisalhamento Transcorrente Rio Branco).

Rizzotto (1999) definiu o Grupo Nova Brasilândia 
como sendo uma unidade metaturbidítica terrígeno-

-carbonática dominante e subordinadamente por 
uma unidade máfico-félsica característica de mag-
matismo bimodal. Dados geocronológicos obtidos 
em zircões detríticos dos metaturbiditos identificam 
uma fonte mista com idades paleoproterozoicas até 
mesoproterozoicas, entretanto, o maior agrupamen-
to de cristais forneceu a idade de 1215 ± 20 Ma, com 
o grupo mais jovem apresentando idade de 1122 ± 
12 Ma, que foi interpretado como a idade máxima 
da sedimentação. As características geoquímicas e 
isotópicas do magmatismo máfico intrusivo nos tur-
biditos são compatíveis com os basaltos do tipo E- 
Morb, relacionados à ambiente de margem passiva 
sucedendo rift.

Após grande hiato deposicional, uma nova sedi-
mentação se inicia durante o Paleozoico, em parte 
do Cráton Amazônico, afetado por um evento exten-
sional, quando foram depositada a Bacia dos Parecis, 
desde o Ordoviciano até o Permiano, as formações 
Furnas, Ponta Grossa, Pimenta Bueno e Fazenda Casa 
Branca (Bahia et al., 2007). O Gráben de Pimenta 
Bueno é o registro desta fase extensional, sendo re-
presentado pelas Formações Pimenta Bueno e Pedra 
Redonda. Dados palinológicos em arenitos da For-
mação Pimenta Bueno obtidos por Pinto Filho et al. 
(1977) identificam uma assembleia de pólens filiados 
aos grupos vegetais Pterophyta e Lycopodophyta, 
atribuindo uma idade permo-carbonífera, porém 
Cruz (1980) sugere idade siluro-devoniana para esta 
unidade, através da identificação de microrganismos 
do paleofitoplancton filiados aos Acritarchas do gê-
nero Synsphaeridium.
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3.1 – INTRODUÇÃO

A Folha Presidente Médici (SC.20-Z-C) compre-
ende uma pequena porção do sudoeste do Cráton 
Amazônico, apresenta geologia diversificada, onde a 
maioria das unidades litoestratigráficas já havia sido 
definida durante a execução de projetos anteriores. 
No entanto, as dificuldades apresentadas no mape-
amento geológico na época eram as limitações de 
acesso às localidades (terras indígenas) e aos aflora-
mentos existentes.

O trabalho desenvolvido na folha apresenta car-
tografia geológica mais precisa permitindo um en-
tendimento maior dos processos evolutivos gerados 
e/ou retrabalhados durante os eventos orogênicos, 
e do arcabouço tectono-estrutural da região. Foram 
individualizadas dezoito unidades (figura 3.1), sendo 
estas elaboradas com base em critérios, tais como: 
informações bibliográficas, relações de campo, da-
dos litogeoquímicos, petrográficos, geocronológicos, 
estruturais e correlações litológicas com a folha adja-
cente a norte (Folha Ji-Paraná).

Devido ao aperfeiçoamento do conhecimento ge-
ológico da folha foi possível identificar e cartografar 
diques de diabásio jurássico e enxame de diques da 
Suíte Intrusiva Novo Mundo; a individualização da li-
tofácies enderbítica da Suíte São Felipe, delimitação 
e subdivisão das litofácies da Suíte Intrusiva Serra 
da Providência; e identificação do Complexo Quatro 
Cachoeiras. Foi possível mapear grande área de co-
bertura sedimentar e identificar depósitos lateríticos 
mapeáveis.

Todas as informações sobre estas unidades 
litoestratigráficas constam no mapa geológico e a 
descrição das mesmas será apresentada a seguir. 
(Figura 3.2).

3.2 – COMpLEXO jAMARI (pp4jA)

A antiga denominação Complexo Xingu foi pro-
posta inicialmente por Silva et al., 1974 para reunir 
em uma única unidade litoestratigráfica variedades 
de rochas metamórficas e intrusivas associadas, 
que ocorrem na região de Tapajós - Xingu, com 
idades arqueanas e paleoproterozoicas, metamor-
fisadas em médio a alto grau. Posteriormente foi 
redefinido por Isotta et al., 1978 o termo Comple-
xo Jamari, representados por gnaisses, migmatitos, 
granitos anatéticos, anfibolitos, granulitos, leptitos 

e charnockitos, sendo estendido ao Estado de Ron-
dônia através do Projeto RADAMBRASIL. Scandolara 
et al. (1999) restringem o Complexo Jamari a rochas 
ortoderivadas, e seus componentes paraderivados, 
constituídos por paragnaisses, xistos e migmatitos 
foram denominados de Complexo Gnáissico-Mig-
matítico Jaru.

A partir de mais informações advindas da car-
tografia geológica e de dados geocronológicos Ri-
zzotto et al. (2004) e Quadros & Rizzotto (2007) 
mantiveram o Complexo Jamari como constituído 
predominantemente por ortognaisses tonalíticos e 
quartzo dioríticos, com intercalações subordinadas 
de lentes de enderbitos, gnaisses calcissilicáticos e 
raros anfibolitos, sendo representados, predomi-
nantemente por rochas metaplutônicas (vestígios 
de raiz de arco magmático?), e seus constituintes 
paraderivados, passaram então, a constituir outra 
unidade litoestratigráfica denominada de Suíte Me-
tamórfica Quatro Cachoeiras. Scandolara (2006) de-
fine um ambiente de arco para os ortognaisses do 
Complexo Jamari, com base no conjunto de dados 
geoquímicos, e também rochas compatíveis com 
magmas mais primitivos gerados em ambiente de 
arcos sobre crosta espessada, dando características 
“híbridas” para a assinatura geoquímica.

Esta unidade possui distribuição restrita à borda 
norte da Bacia de Pimenta Bueno, nas porções cen-
tro norte e nordeste da folha. A carência de bons 
afloramentos é reflexo de áreas com relevo arrasa-
do, cujos processos de pediplanação atuaram inten-
samente, fato observado em vários sensores e foto-
grafias aéreas. Em escala de afloramento estes fatos 
se confirmam através das estruturas impressas na 
rocha, que indicam polideformações, de caráter 
dúctil-rúptil e alguns mais tardios de caráter essen-
cialmente rúptil. Os afloramentos ocorrem normal-
mente em forma de blocos e matacões rolados, e 
forma de lajes mais raramente, cortes de estrada 
e nos leitos de drenagens, ocorrem principalmente 
em meio a pastagens e áreas desmatadas figura 3.3.

As rochas ígneas do complexo correspondem a 
um dos episódios magmáticos mais antigos regis-
trados em Rondônia, cujas idades de cristalização 
se encontram no intervalo entre 1,73 - 1,75 Ga (Es-
tateriano). A deformação e o metamorfismo são 
vinculados à Orogenia Quatro Cachoeiras de idade 
entre 1,67 - 1,63 Ga (Santos et al. 2008) e Orogenia 
Candeias (Santos et al. 2003 e 2008) de idade entre 
1,35 a 1,33 Ga.

3 — ESTRATIgRAfIA
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Figura 3.1 – Mapa simplificado litoestratigráfico da Folha Presidente Médici (SC.20-Z-C).
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Figura 3.2 – Coluna litoestratigráfica da Folha Presidente Médici (SC.20-Z-C).
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sico milimétrico a centimétrico, alternando bandas 
quartzo-feldspáticas e bandas máficas ricas em bio-
tita e anfibólio. Esse bandamento possui alta segre-
gação, continuidade, e em alguns afloramentos por 
vezes se encontra dobrado marcando uma foliação 
(Sn+1) plano axial. Em alguns locais é possível obser-
var bandas essencialmente quartzosas e quartzo-
-feldspáticas com dobras ptigmáticas figura 3.4. São 
compostas por quartzo, plagioclásio, hornblenda, 
biotita e ± ortoclásio, como minerais essenciais, 
tendo como minerais acessórios mais constantes 
apatita, zircão e opacos.

Ocorrem ainda, mobilizados graníticos e quart-
zo-feldspáticos, de granulação média a grossa, po-
dendo ter porfiroblástos (de quartzo e feldspato) e 
veios de quartzo concordantes com o bandamento, 
por vezes, dobrados quando ainda preservam as fa-
ses de deformação pretérita. Nas porções cuja evo-
lução da deformação foi mais intensa observam-se 
dobras com flancos adelgaçados e paralelos que 
culminaram em completa transposição.

Os principais afloramentos ocorrem na porção 
centro norte e noroeste da área, nos arredores das 
cidades de Mirante da Serra e Urupá, possui uma 

Os grupos litológicos identificados para o Com-
plexo Jamari serão posicionados geograficamente 
em relação às cidades e municípios de abrangência, 
pois além de possuir complexa relação espacial com 
os demais grupos litológicos, devido ao forte con-
dicionamento estrutural e metamórfico, a escassez 
de bons afloramentos tornou difícil a individualiza-
ção em mapa, exceto os anfibolitos situados à oeste 
de Presidente Médici.

O Complexo Jamari é composto dentro dos limi-
tes da folha por uma associação de rochas ortode-
rivadas de composição tonalítica a granodiorítica 
e subordinadamente por rocha máfica e quartzo 
diorítica. Ao longo das etapas de campo foi possível 
identificar três grandes grupos litológicos, constitu-
ídos por ortognaisses tonalíticos a granodioríticos, 
metatonalitos e anfibolitos, por vezes estas rochas 
possuem elevado grau de cominuição devido às zo-
nas miloníticas na porção centro norte da folha.

Os ortognaisses de composição tonalítica a gra-
nodiorítica, de modo geral, são rochas polideforma-
das e metamorfisadas em alto grau. Apresentam 
uma coloração cinza escura a cinza amarelada, gra-
nulação fina a média, exibindo bandamento gnáis-

Figura 3.3 – Aspectos de campo dos afloramentos dos ortognaisses do Complexo Jamari. (A) e (B) Blocos e matacões, 
(C) lajes e (D) nos leitos das drenagens na forma de lajes e matacões.
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forte relação com rochas máficas de natureza sin- a 
tardiplutônicas que ocorrem na forma de diques de 
composição gabroica.

O bandamento pretérito é afetado por tectônica 
compressiva gerando as dobras que marcam a folia-
ção plano axial com trend NE–Sw com mergulhos 
sub-verticais a inclinados para SE e Nw, principal-
mente na porção centro leste do limite norte da fo-
lha, entre as cidades de Urupá e Nova Londrina. Ao 

longo dessas porções ocorrem ainda zonas de cisa-
lhamento transcorrentes, que geraram rochas milo-
níticas com variados graus de cominuição mineral. 
Em geral desenvolvem trama ultrafina, porém de 
forma mais rara se observa ainda remanescentes 
minerais na forma de porfiroclastos e fenoclastos 
envolvidos em matriz fina (protomilonitos), a oeste 
da cidade de Urupá figura 3.5.

Figura 3.4 – Aspectos de campo dos ortognaisses do Complexo Jamari. (A) bandamento gnáissico dobrado marcando 
a foliação (Sn+1) plano axial, (B) e (C) lentes de anfibolitos estriccionadas ao longo do bandamento, (D) ortognaisses 

tonalíticos com dobras ptigmáticas, (E) mobilizados quartzo-feldspáticos com porfiroblásto feldspático (~ 3 cm) subcon-
cordante com a foliação gnáissica e (F) detalhe de gnaisse granodiorítico com pirita.
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Os metatonalitos ocorrem na forma de aflora-
mentos escassos, principalmente campos de blocos 
e matacões, em áreas de relevo arrasado nas por-
ções norte nordeste da folha, tanto a leste, como 
oeste de Presidente Médici, e ao longo da margem 
esquerda do rio Machado. São representados por 
variações entre metatonalitos, metagranodioritos e 
quartzo-metadioritos, em escala de afloramento é 
notável a foliação protomilonítica caracterizada por 
porfiroclastos de feldspato bordejados por quartzo 
recristalizado na forma de fitas, biotita e granada 
(figura 3.6).

Ao sul de Nova Londrina ocorrem zonas de ci-
salhamento associadas à lineação de estiramento 
down dip com caimento (45° a 80°) para Sw e SE, 
e zonas transpressivas que limitam esses litotipos 
com o batólito Serra da Providência. Estas rochas 
apresentam veios e mobilizados quartzo feldspáti-
cos, por vezes dobrados e subparalelos a foliação 
milonítica, ocorrem ainda de forma mais rara mobi-
lizados graníticos ricos em granada e diques máficos 

tardios, de composição gabroica, cortando essas 
rochas (figura 3.7).

São rochas leucocráticas a mesocráticas, colo-
rações cinza a cinza escuras exibem predominan-
temente textura granolepidoblástica, ocorrendo às 
vezes, textura poligonal. Apresentam essencialmen-
te plagioclásio, quartzo, biotita e pouco ortoclásio. 
Os minerais acessórios mais constantes compreen-
dem apatita, zircão e opacos, a granada ocorre de 
forma mais rara, como minerais de alteração, serici-
ta, muscovita e epidoto.

Na porção centro norte, mais precisamente à oes-
te de Nova Londrina, ocorrem anfibolitos na forma 
de megalentes que  afloram na forma de blocos, e de 
forma mais rara matacões, e estão associados espa-
cialmente aos metatonalitos e gnaisses tonalíticos na 
forma de lentes métricas ou diques. Em alguns aflo-
ramentos se observa lentes em formas amendoadas 
concordantes com o bandamento gnássico, e por 
vezes achatados e/ou boudinados acompanhando 

Figura 3.5 – (A) Detalhe de campo dos ultramilonitos gerados ao longo das zonas de cisalhamento e (B) destaque de 
bolsão remanescente mineral de porfiroclastos envoltos em matriz fina (protomilonitos).

Figura 3.6 – Detalhe de campo dos metatonalitos do Complexo Jamari. (A) foliação milonítica caracterizada por porfi-
roclastos estirados e (B) detalhamento do protomilonito caracterizado por porfiroclastos de feldspato bordejados por 

quartzo recristalizado na forma de fitas e biotitas.
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a foliação (Sn+1) plano axial (Figura 3.8). Apresentam 
coloração preta a verde escura de granulação fina a 
média, constituídos essencialmente por plagioclásio, 
hornblenda, piroxênio e biotita e minerais acessórios 
mais comuns são: apatita e opacos.

Petrograficamente, os metatonalitos apresentam 
textura milonítica, variando de fina a média, foliada, 

com cristais porfiroclásticos de feldspato potássico 
(microclina) e de plagioclásio. A matriz é granoblásti-
ca e mostra processo de cominuíção, constituída mi-
neralogicamente por feldspato potássico, plagioclá-
sio, biotita, titanita, apatita, allanita, zircão e opacos. 
O quartzo ocorre em forma de agregados de cristais 
recristalizados, com contatos interlobados. A biotita 
amarronzada e titanita ocorrem orientadas. Os mi-

Figura 3.7 – (A) Protomilonitos de composição tonalítica, textura granoblástica inequigranular, constituídos essencial-
mente por quartzo, plagioclásio, biotita e hornblenda; (B) Protomilonitos de composição tonalítica, textura granoblás-

tica equigranular, (C) Mobilizados félsicos ricos em granada, (D) Diques máficos de composição gabroíca. As letras A, B, 
C e D das fotos correspondem às letras no desenho.



CPRM - Programa Geologia do Brasil

38

nerais opacos e a apatita ocorrem comumente asso-
ciados com a biotita. É comum a presença de mirme-
quita no contato dos feldspatos. Figura 3.9.

Para estudos de litogeoquímica, foram selecio-
nadas para análise 10 amostras de rocha que in-

cluem 6 amostras de biotita gnaisses (tonalíticos) 
e 4 amostras de biotita gnaisses (granodioríticos), 
que foram amostrados como litotipos representa-
tivos para o Complexo Jamari. Os dados podem ser 
visualizados individualmente na tabela 3.1.

Figura 3.8 – Aspectos de campo dos anfibolitos do Complexo Jamari. (A) e (B) Anfibolito fortemente deformado, aflo-
rantes nas proximidades de Nova Londrina, (C) detalhe observado entre os anfibolitos e gnaisses (D) aspecto de campo 

dos anfibolitos com grande quantidade de aglomerados granadíferos.

Figura 3.9 – Fotomicrografia de biotita gnaisse de composição granodiorítica. (A) Aspecto da textura granolepidoblás-
tica com quartzo e biotita essencialmente; (B) Detalhe do mineral tridimita (Td), no centro, com hábito fibro-radial, 

indicativo de alta temperatura e baixa pressão. Objetiva de 2X, nicóis cruzados.
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Tabela 3.1 – Dados litoqúimicos dos litotipos ortoderivados do Complexo Jamari.
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Os dados apresentam teores de SiO2 com valores 
de 62-70% presente nos litotipos, sendo que em ge-
ral os termos granodioríticos apresentam os maio-
res valores. Quando analisadas em diagrama SiO

2 vs 
na2O+K2O (Cox et al., 1979), a maioria das amostras 
se situam predominantemente no campo do quart-
zo diorito (granodiorito), subalcalinos (figura 3.10 B). 
Na maioria são rochas cálcio-alcalinas de alto K, com 
amostras (GB-286, GB-561 e GB-560) representadas 
nos campos de baixo, médio e muito alto potássio, 
respectivamente. Nos diagramas de Shand (1943) 
observa-se um caráter metaluminoso a peralumino-
so (figura 3.10 A, C e D).

Analisando os diagramas discriminantes de am-
bientes tectônicos de Pearce et al. (1984), Rb x (Ta+Yb) 
e Nb x Yb, o primeiro indica a maioria das amostras 
concentradas no campo dos granitos pós-colisionais, 
e o diagrama Nb x Yb mostra uma segunda tendência 
das amostras a plotar no campo dos Granitos de Arco 
Vulcânico (figura 3.11).

Analisando os diagramas de ETR normalizados 
ao condrito, segundo Nakamura (1974), observa-se 
o fracionamento dos elementos terras raras leves 
(ETRL) em relação aos pesados (ETRP), com [(La/
Yb)n=8,85-26,62] e anomalias negativas de európio 
[(Eu/Eu*)=0,88-2,50] (figura 3.12 A). O relativo em-
pobrecimento de ETRP pode estar refletindo a gera-
ção de magma em fontes mais rasas, sem a presença 
de granada no resíduo da fusão, característica típica 
para rochas deste ambiente. As anomalias negativas 
de Eu podem estar refletindo o fracionamento de 
plagioclásio. Em diagrama multielementar (Sun & 
McDonough, 1989) (figura 3.12 B), estas rochas pos-
suem acentuadas anomalias negativas de Ba, Nb, Sr, 
P, Ti e positivas de Th, U, Pb e Nd (HFSE). A anomalia 
negativa de Nb, característica de crosta continental 
corrobora com a ideia de significativa participação de 
material crustal como fonte para estas rochas (Bea e 
Montero, 1999).

Figura 3.10 – Diagramas de classificação geoquímica para os litofácies félsicos do Maciço Serra da Providência: A) AFM 
(Irvine & Baragar, 1971); B) SiO2 vs. Na2O+K2O (Cox et al., 1979); C) Al2O3/(Na2O+K2O) mol vs. Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) 

mol (Shand, 1943); D) SiO2 vs. K2O (Peccerillo & Taylor, 1966).
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3.3 - COMpLEXO QUATRO CACHOEIRAS (pp4QC)

Esta Unidade foi proposta inicialmente por Rizzot-
to et al., (2004), sob a denominação de Suíte Meta-
mórfica Quatro Cachoeiras para um conjunto de ro-
chas metassedimentares e metamáficas de alto grau 
metamórfico aflorantes na região de Jaru e Ouro 
Preto D’ Oeste, no igarapé Quatro Cachoeiras. Seus 
litotipos são representados por biotita-cordierita-
-granada-gnaisses, gnaisses kinzingíticos, gnaisses 
calcissilicáticos, sillimanita-granada gnaisses, biotita-
-quartzo-gnaisses, anfibolitos e granulitos máficos. 
Estas rochas faziam parte inicialmente do Complexo 
Jamari, e a proposta da nova unidade foi a tentativa 
de separar os litotipos oriundos de sequências su-
pracrustais, dos litotipos ortoderivados do embasa-
mento. Quadros et al. (2011), através do Projeto Rio 

Machadinho (Geologia e Recursos Minerais da Folha 
Rio Machadinho SC-20-X-C), propuseram para esta 
unidade a denominação de Complexo Quatro Cacho-
eiras em razão do desuso do termo Suíte Metamórfi-
ca, e também devido ao fato de que esta associação 
deriva de protólitos principalmente de natureza sedi-
mentar e subordinadamente ígnea.

As rochas do Complexo Quatro Cachoeiras são 
pouco representativas no âmbito da Folha Presi-
dente Médici, onde ocorrem algumas exposições a 
sudeste da cidade de Presidente Médici, e a 7 km a 
leste do antigo Morro da Teleron. Os afloramentos 
apresentam-se em formas de lajedos e pequenos 
morros residuais ao longo da linha 132. Em geral, 
as rochas apresentam alinhamento caótico dos mi-
nerais micáceos (xistosidade), com o desenvolvi-
mento de porfiroblastos de granada, contornados 

Figura 3.12 – Em (A) Diagrama de padrões de elementos terras raras (ETR) normalizados segundo Nakamura (1974); (B) 
Diagrama multielementar (rocha/manto primitivo; Sun & McDonough, 1989).

Figura 3.11 – Diagramas de classificação de ambiente tectônico para os litotipos do Complexo Jamari. 



CPRM - Programa Geologia do Brasil

42

por minerais como biotita, dando a rocha aspec-
to anastomótico para a foliação (N80°E/34°Nw), 
além de uma clivagem de crenulação marcando 
a foliação Sn+1 (N20°E/70°Nw). Em alguns aflo-
ramentos é possível observar um bandamento 
composicional milimétrico, evidenciado pela alter-

nância de níveis máficos e níveis félsicos, por vezes 
dobrado. Figura 3.13.

Em nível microscópico, os litotipos foram classifi-
cados como sillimanita-granada-biotita-quartzo-xisto, 
granada-muscovita-biotita-quartzo-xistos e granada 
leucognaisse (figura 3.14).

Figura 3.13 – (A) Aspectos de campo dos paragnaisses do Complexo Quatro Cachoeiras; (B) Detalhe da foliação (Sn) 
com porfiroblastos de granada com formas “augen”; (C) e (D)  bandamento gnáissico dobrado marcando a foliação 

(Sn+1) plano axial.

Figura 3.14 – Fotomicrografia de granada-biotita-quartzo-xisto. (A) Detalhe do porfiroblasto de granada (Gr), envolto 
por níveis de agregados máficos e quartzo, matriz com textura granolepidoblástica; (B) Foliação xistosa evidenciada 

por “ribbons” de quartzo intercalados com biotita. Objetiva de 2X, nicóis cruzados.
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Dados geocronológicos U-Pb (SHRIMP) para zir-
cão detrítico, obtidos em megaxenólito de parag-
naisse, hospedado em charnockito associado ao 
magmatismo calaminiano da Suite Intrusiva Serra da 
Providência, apresentaram idade máxima de deposi-
ção de 1675 ± 12 Ma, interpretada também como a 
idade da principal fonte de clastos do protólito sedi-
mentar (Santos et al., 2000). Payolla et al. (2002), na 
região de Machadinho D’ Oeste, em Rondônia, indi-
cam idades variando entre 1940 até 1644 Ma, com 
idade máxima de sedimentação de 1660 Ma.

3.4 - SUíTE INTRUSIvA SERRA DA pROvIDêNCIA 
(Mp1gps)

O termo Granito Serra da Providência foi utilizado 
pela primeira vez por Leal et al. (1976), onde inclu-
íram intrusões granítica rapakivíticas que afloraram 
na serra homônima, no limite dos estados de Rondô-
nia e Mato Grosso. Tassinari et al. (1984) passaram a 
denominá-la de Suíte Intrusiva Serra da Providência. 
A partir de então, Rizzotto et al. (1995 b) incluíram 
os gabros, charnockitos e mangeritos nesta unidade; 
por sua vez, Bettencourt et al. (1995) associaram a 
esta suíte o Maciço União e o charnockito Ouro Pre-
to. Posteriormente Scandolara et al., (1999) incluí-
ram também nesta unidade vários stocks deforma-
dos e intrusivos no Complexo Jamari.

As rochas desta suíte tem uma ampla distribui-
ção na região oeste de Mato Grosso, estendendo-se 
pela região centro norte de Rondônia até a divisa 
com o Acre, e ocorrências isoladas na porção sul 
do Amazonas. No Estado de Rondônia compõe-se 
por um batólito que sustenta a Serra da Providên-
cia com cerca de 140 km x 40 km e destaca-se por 
elevações morfoestruturais salientes na paisagem, 
bem como os batólitos de Machadinho e Ouro Pre-
to e vários stocks isolados a leste e a oeste da Serra 
da Providência.

Na Folha Presidente Médici a unidade possui 
contato intrusivo e por falha transpressional com 
o Complexo Jamari; na porção nordeste, uma pe-
quena parte está encoberta por sedimentos das 
formações Pimenta Bueno e Pedra Redonda, ao sul 
de Presidente Médici, parte do batólito é secciona-
do pela Falha Presidente Hermes (borda do Graben 
Pimenta Bueno). Já os outros corpos alongados dis-
tribuídos na porção norte da folha, possuem con-
tato intrusivo com o Complexo Jamari e estão em 
sua maioria delimitados e tectonizados por zonas 
de cisalhamentos e falhas, alguns corpos na porção 
centro norte ocorrendo encobertos por sedimentos 
cenozoicos.

Segundo Quadros et al. (2011), o magmatis-
mo Serra da Providência é tido como granítico do 

tipo A, bimodal de natureza subalcalina, gerados 
em ambientes pós-orogênico a anorogênico. Parte 
das deformações e metamorfismos que afetaram 
as rochas da Suíte Intrusiva Serra da Providência 
aconteceram em ~ 1,35 Ga, associada à Orogenia 
Candeias (Rondoniana-San Ignácio) (Scandolara et 
al., 1999 e Santos et al., 2002) e outra possivel-
mente em ~ 1,15 Ga, associada a Orogenia Nova 
Brasilândia (Sunsás) (Scandolara, 2006). De acordo 
com os dados isotópicos de U-Pb gerados por Bet-
tencourt et al., (1999) consideram-se como idade 
de cristalização da fase mais antiga é de 1.606 ± 24 
Ma e a fase mais jovem do magmatismo seria em 
torno de ~ 1.532 ± 5 Ma.

Rizzotto et al. (1995 b) subdividem o batólito Ser-
ra da Providência em quatro litofácies e as descrevem 
como sendo representadas por monzogranito porfi-
rítico (piterlito e viborgito), monzogranito porfirítico, 
monzogranito pórfiro e sienogranito granofírico. Os 
dados obtidos durante o mapeamento da folha Pre-
sidente Médici, e a nomenclatura ultilizada para as 
diferentes litofácies são o resultado de correlações 
e integração com os dados da Folha Ji-Paraná, contí-
gua a norte, e correspondem à subdivisão proposta 
por Iza et al. (2013), onde o batólito é classificado 
como Maciço Serra da Providência (MP1yps), em 
seis litofácies para o batólito: subvulcânicas, gabro-
noritos, sienogranitos porfiríticos (viborgitos e piter-
litos), leucosienogranitos, sienogranitos granofíricos, 
e charnockitos (esta não ocorrendo na área).

A principal ocorrência de parte deste batólito na 
Folha Presidente Médici está localizada no extre-
mo nordeste ao longo da RO-133 e RO-471 que dão 
acesso à vila Novo Riachuelo e à cidade de Ministro 
Andreazza, e pelas vicinais E-w, todas podendo ser 
acessadas a partir da BR-364 sentido Ji-Paraná-Ca-
coal. Os litotipos mapeados foram subdivididos em 
cinco fácies: riolito porfirítico, microgranito porfiríti-
co, por vezes rapakivítico, (MP1gpssv); biotita sieno-
granito pórfiro e granofírico, raramente rapakivítico, 
(MP1gpsgf); leucossienogranitos de granulação gros-
sa com cavidades miarolíticas (quartzo e turmalina) 
(MP1gpsls); biotita monzo e sienogranito rapakivi 
ovóides de matriz grossa (fácies porfirítica rapaki-
vi), (MP1gpssp) (figura 3.15), e diques de diabásio, 
gabronoritos a olivina gabros, isotrópicos a foliados, 
(MP1gpsgb). A parte sul deste Batólito, no âmbito da 
Folha Presidente Médici, apresenta-se em contato 
com o Complexo Jamari e possui zonamento, clara-
mente observado nas imagens aerogamaespecto-
métricas (Ternário), mostrando das bordas para o 
núcleo o predomínio dos tipos graníticos porfiríticos 
com textura rapakivi; alaskíticos, sienogranito equi-
granular, e riolitos no núcleo.
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3.4.1 - Litofácies Subvulcânica (MP1gpssv)

Associado à porção central, de um corpo zonado 
em litofácies, como se apresenta o batólito Serra 
da Providência, este litofácies tem seu limite sul na 
porção nordeste da Folha Presidente Médici (SC.20-
Z-C), ao longo do eixo norte-sul do batólito. Suas 
exposições ocorrem sob a forma de blocos/matacões 
e lajedos ao longo das drenagens da região.

Observando a rocha macroscopicamente, são 
mesocráticas a melanocráticas, de cor cinza escuro, 
isotrópicas e eventualmente deformadas. Apresen-
tam textura porfirítica, de matriz muito fina a afa-
nítica e fenocristais subédricos de K-feldspato, com 

cerca de 1 x 0,5 cm de tamanho, além de plagioclásio 
com tons esverdeados, subédricos de tamanhos si-
milares ao K-feldspato (Figura 3.16). Eventualmente 
o quartzo também ocorre sob a forma de fenocristal 
subarredondado, aspecto vítreo, coloração acinzen-
tada a azulada, com cerca de 0,5 cm de diâmetro.

Em nível microscópico, este litofácies apresenta 
textura pórfirítica, sub vulcânica, finamente micro-
fraturada, mostrando cristais porfíriticos de feldspa-
to potássico, e menores de plagioclásio e de quartzo, 
perfazendo cerca de 25% a 30% da rocha. Os cristais 
de feldspato potássico (micro pertita) mostram aspec-
to sujo, alterados para material argiloso, comumen-
te fraturado, com fraturas preenchidas por quartzo. 

Figura 3.15 – Diagrama QAP para a Suíte Intrusiva Serra da Providência.

Figura 3.16 – Em (A) aspecto de campo dos afloramentos na forma de blocos e matacões; (B) Detalhe da rocha isotrópi-
ca com fenocristais de K-feldspato.
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alaranjados, isotrópicas a anisotrópicas, equigranu-
lares a porfiríticas, granulação média, e composta 
por quartzo, K-feldspato, plagioclásio, biotita e oca-
sionalmente fluorita (figura 3.18 A e B). Eventual-
mente a textura rapakivi é observada.

Petrograficamente, estas rochas possuem tex-
tura inequigranular porfirítica, de granulação fina 
a grossa, e são compostas essencialmente por 
quartzo, feldspato potássico (pertita), plagioclásio e 
biotita, além de opacos, epidoto, apatita, titanita, 
zircão e fluorita. Os feldspatos mostram processo 
de substituição por mineral argiloso, principalmen-
te o plagioclásio, com pouca sericitização. A matriz 
mostra quartzo, microclina e plagioclásio recristali-
zados, formando mosaicos. Biotita é pardacenta e 
forma agregados, esta parcialmente substituída por 
clorita, que também forma agregados orientados. 
(Figura 3.19).

Os cristais de plagioclásio mostram-se intensamente 
saussuritizados.  A matriz é constituída mineralogica-
mente por feldspato potássico, plagioclásio, biotita e 
clorita verdes em aglomerados, associados comumen-
te com epidoto, além de quartzo, allanita, apatita, tita-
nita, zircão, fluorita e opacos. (Figura 3.17).

3.4.2 - Litofácies Sienogranito Granofiríco 
(Mp1gpsgf)

As rochas descritas para definir este litofácies 
ocorrem em contato com as rochas subvulcânicas, 
se afastando do núcleo do batólito Serra da Provi-
dência, e ocorrem sob a forma de matacões disper-
sos nas encostas dos morros, em lajedos e também 
em leitos de igarapés.

A rocha foi caraterizada macroscopicamente 
como mesocrática, de cor avermelhada com tons 

Figura 3.17 – Em (A) Fotomicrografia de fenocristal de quartzo com extinção ondulante, em matriz fina do litofá-
cies subvulcânico; (B) Fotomicrografia de pórfiro de ortoclásio cortado por vênula de quartzo e exibindo a distri-

buição fenocristais/matriz. Objetiva de 2,0X, nicóis cruzados.

Figura 3.18 – Em (A) afloramento na forma de grandes lajedos, relevo ondulado com morros e morrotes; (B) Deta-
lhe do sienogranito granofírico, equigranular a porfirítico.
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3.4.3 - Litofácies Leucossienogranito (MP1gpsls)

Este litofácies ocorre em contato com os sieno-
granitos granofíricos, seguindo em direção a porções 
mais marginais do batólito Serra da Providência, no 
âmbito da Folha Presidente Médici, região norte-nor-

deste do limite norte do gráben de Pimenta Bueno. 
Nesta região as rochas ocorrem em morros e colinas 
com elevadas altitudes, onde rochas sienograníticas 
com grandes quantidades de quartzo (alaskitos) aflo-
ram sob a forma de imensos matacões e lajedos nas 
porções superiores. (Figura 3.20 A).

Figura 3.19 – Fotomicrografia do litofácies sienogranito granofírico com textura granofírica do tipo franja radial e 
plumosa (objetiva de 2,0X, nicóis cruzados); (B) Fotomicrografia de biotita sienogranito pórfiro milonítico, mostrando 

porfiroclasto de feldspato bordejado por cristais de biotita (objetiva de 2,0X, nicóis cruzados).

Figura 3.20 – Em (A) aspecto dos afloramentos das rochas pertencentes ao litofácies Leucosienogranito; (B) Detalhe 
textural do leucosienogranito; (C) e (D) Cavidades miarolíticas preenchidas com turmalina negra (schorlita) e quartzo.
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As rochas observadas de forma macroscópica 
são mesocráticas a leucocráticas, de cor averme-
lhada com tons alaranjados a esbranquiçados, pos-
suem granulação média a grossa, em geral equigra-
nulares, compostas essencialmente por quartzo, 
K-feldspato, plagioclásio, biotita e fluorita (figura 
3.20 B e C). De forma mais rara é possível observar 
cavidades miarolíticas com tamanhos variando de 5 
a 10 cm, preenchidas por quartzo e turmalina negra 
(chorlita). (Figura 3.20 D).

Em nível microscópico, possuem textura gra-
nular hipidiomórfica grossa, equigranular (figura 
3.21), formada por quartzo, ortoclásio, plagioclásio, 
biotita, além de titanita, epidoto, apatita, allanita, 
fluorita, zircão, clorita, muscovita, sericita e opa-
cos. Os cristais de plagioclásio mostram processo 
de substituição por sericita, possuem aspecto sujo, 
com inclusões de opacos, o quartzo ocorre forman-
do intercrescimento gráfico com pertita, e mais ra-
ramente intersticialmente, com forte extinção on-
dulante. Recortando a rocha, ocorrem pequenas 
faixas cominuídas. A titanita forma coroas em volta 
dos minerais opacos, e a allanita ocorre em belos 
cristais euédricos. A biotita é verde, e forma aglo-
merados orientados com opacos e epidoto. Este li-
totipo foi classificado como biotita Leucossienogra-
nito com fluorita, seguindo a proposta sugerida por 
Costa & Iza (2011), com o objetivo de correlacionar 
e integrar a geologia das Folhas Presidente Médici 
e Ji-Paraná.

3.4.4 - Litofácies Sienogranito Porfirítico 
(Mp1gpssp)

Este litotipo abrange grande parte da pequena 
porção do batólito Serra da Providência, que ocor-

re no extremo nordeste da folha Presidente Médici. 
Na sua maioria, suas exposições exibem uma fo-
liação protomilonítica a ultramilonitica, e também 
gnáissica, de médio a alto ângulo de mergulho (50 a 
70°/Nw a wSw), com trends de direção NNE/SSw 
a Nw. A foliação milonítica imprime na rocha uma 
textura porfiroclástica do tipo augen, sendo por ve-
zes classificada como augengnaisse sienogranitico, 
com clastos sigmoidais de k-feldspato, por vezes 
estirados, contornados por quartzo recristalizado 
sob a forma de subgrãos granulares, com aspecto 
de “fitas” que acompanham os cristais orientados 
de biotita (figura 3.22 C).

Na parte centro norte da folha, a sudoeste da 
vila de Nova Londrina, a intensa deformação gerou 
gnaisses finos, maciços, com mobilizados graniti-
cos em formas sigmoidais. O bandamento é nitida-
mente observado em superfícies erosivas, onde se 
destacam as bandas quatzosas, das bandas feldspá-
ticas, e com pouco conteúdo de minerais máficos. 
Este bandamento possui direções preferencias w-E 
e wNw-ESE. Esta rocha foi classificada em análise 
petrográfica como hornblenda sienogranito gnais-
se. (Figura 3.22 D).

As exposições deste litofácies no Morro da 
Teleron e em seus arredores marcam zonas de 
cisalhamento com geração de ultramilonitos, 
cujos processos de lixiviação química através dos 
fluidos hidrotermais canalizados ao longo des-
tas zonas concentraram ferro e sílica na forma 
de bandas, principalmente nas zonas de intensa 
deformação, com paralelismo total e obliterando 
totalmente a estrutura original da rocha. E gran-
de parte destes ultramilonitos foram descritos 
inicialmente como formações ferríferas bandadas 
(BIF) (figura 3.23).

Figura 3.21 – Fotomicrografia de amostra do litofácies leucosienogranito com textura granular hipidiomórfica (Objetiva 
de 2X, nicóis cruzados); B) nicóis paralelos.
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Figura 3.22 – Em (A), aspecto de campo do litofácies sienogranito porfirítico: (B) Detalhe do sienogranito porfirítico com 
pouca deformação, preservando ainda a forma dos ovoides; (C) Afloramento de protomilonitos, com porfiroclastos (de-
talhe) de textura viborgítica (fenocristais estirados de K-feldspato manteados por plagioclásio); (D) Gnaisse fino gerado 

pela deformação do deste litofácies.

Figura 3.23 – Detalhe de estreitas faixas ultramiloníticas (2 e 3) com bandamento sub-vertical de direção NNE-SSW, 
composto essencialmente por óxidos de ferro (especularita e hematita) e quartzo. Observar o protólito sinogranítico 

milonitizado (1).
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indica deformação atingiu condições metamórficas 
de fácies anfibolito. (Figura 3.24).

3.4.5 - Litofácies Grabonorito (Mp1gpsgb)

As rochas máficas associadas ao batólito Serra 
da Providência ocorrem sob a forma de pequenos 
corpos e diques de direções aproximadas NNw/SSE, 
com cerca de 5 a 10 quilômetros de extensão e es-
pessuras que variam de 300 a 500 metros, que for-
mam solos de coloração vermelha, e não tão raros, 
ocorrem blocos e matacões.

São rochas melanocráticas, equigranulares finas a 
porfiríticas de matriz fina, com textura ofítica a su-
bofítica, compostas essencialmente por plagioclásio, 
piroxênio, quatrzo e biotita (Figura 3.25). Os fenocris-
tais de plagioclásio são subédricos a euédricos com 
tamanhos que variam de 1 a 3 cm, de cor branca, 
por vezes com tons esverdeados (saussuritização do 
plagioclásio).

Petrograficamente são rochas porfiríticas, de ma-
triz com textura intergranular a ofítica/subofítica, e 
preservam boa parte dos piroxênios ígneos, é com-
posta essencialmente por plagioclásio, clinopiroxênio, 
biotita, quartzo, além de titanita, apatita e opacos. Na 
matriz, cristais de plagioclásio são subédricos a euédri-
cos (ripiformes), encontram-se saussuritizados, com 
0,2 a 1,5 mm, dispostos aleatoriamente. O piroxênio 
se encontra parcialmente substituído nas bordas e ao 
longo das clivagens, por tremolita/actinolita fibrosa, 
verde clara, associada à clorita (Figura 3.26).

O tratamento dos dados litogeoquímicos foi ba-
seado nas análises de 35 amostras de rocha que in-
cluem os cinco litofácies individualizados na parte sul 
do batólito Serra da Providência. Os litofácies félsicos 
(30 amostras) foram analisados separadamente do li-
tofácies máfico (05 amostras).

As rochas deste litofácies, em estado preservado de 
deformação, são mesocráticas, apresentam cor rosa-
da e matizes acinzentados, porfiríticas, de matriz com 
granulação média a grossa e aspecto intersticial, rica 
em minerais máficos, além de quartzo, K-feldspato e 
plagioclásio. Os fenocristais são megacristais de K-fel-
dspato com cerca de 2 - 3 cm de diâmetro, de cor ver-
melha, por vezes com textura poiquilítica, marcada por 
inclusões de biotita. Os fenocristais de K-feldspato por 
vezes exibem formas “ovoides” manteadas de plagio-
clásio (textura rapakivi do tipo viborgítica), e também 
não manteadas (textura rapakivi do tipo piterlítica). Nas 
rochas deformadas protomiloníticas ainda é possível 
observar essas texturas (figura 3.22). Em alguns aflora-
mentos ocorrem enclaves microgranulares máficos ar-
redondados (autólito), apresentando cristais pingados 
da hospedeira granítica (rapakivi), sugerindo a ação de 
processos de mistura de magmas – mingling.

Petrograficamente, estas rochas possuem uma 
textura porfirítica, de matriz grossa, com textura gra-
nular hipidiomórfica, marcada pela predominância 
de quartzo, k-feldspato, plagioclásio, biotita e horn-
blenda, além de titanita, apatita, zircão, alanita, epi-
doto, sericita e opacos. Os fenocristais são de ortoclá-
sio, por vezes com textura poiquilitica marcada por 
inclusões de biotita. Estas rochas foram classificadas 
como biotita-hornblenda sienogranitos porfiríticos. 
Quando deformadas, apresentam textura milonítica, 
de granulação fina a grossa, com cristais porfiroclás-
ticos de feldspato potássico e de plagioclásio, micro 
fraturados e partidos, e matriz com quartzo, micro-
clina e plagioclásio recristalizados, formando mosai-
cos. A biotita marrom avermelhada, hornblenda e 
titanita ocorrem associados, comumente formando 
agregados orientados, e os cristais maiores de quart-
zo mostram lamelas de deformação. A paragênese 

Figura 3.24 – Fotomicrografia de biotita sienogranito milonítico. A) Aspecto da textura granolepidoblástica; B) Textura 
porfiroclástica com cristal de microclina (Mc), no centro, com maclas difusas, bordejado por cristais de biotita. Objetiva 

de 2X, nicóis cruzados.
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Figura 3.25 – Litofácies Gabronorito: Aspecto de campo das rochas máficas sob a forma de diques, com detalhe para 
as relações de contato com as rochas félsicas, Ocorrem fenocristais de plagioclásio, imersos em matriz fina a média, 

equigranular.

Figura 3.26 – Fotomicrografias do litofácies Gabronorito: A) Textura ofítica com cristais de plagioclásio englobados por 
piroxênio (nicóis paralelos à esquerda, e cruzados à direita); B) Textura sub-ofítica com cristais de piroxênio englobados 
por plagioclásio, (nicóis cruzados). O piroxênio se encontra parcialmente substituído, nas bordas e ao longo das cliva-

gens, por anfibólio. Objetiva de 2,0X.
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3.4.6 - Litogeoquímica - Rochas Félsicas

As amostras analisadas e tratadas correspondem 
aos quatro litotipos graníticos cartografados na parte 
sul do batólito Maciço Serra da Providência (tabela 
3.2). Os dados apresentam para os teores de SiO2, in-
tervalos de 58-74% presente nos litotipos graníticos, 
sendo que em geral o litofácies leucosienogranítico 
apresenta os maiores valores. Quando analisadas em 
diagrama SiO2 vs. Na2O+K2O (Cox et al., 1979), cerca 
de 2/3 das amostras se situam predominantemente 
no campo dos granitos, subalcalinos (figura 3.27 A). 
São rochas metaluminosas a fracamente peralumi-
nosas (Shand, 1943); (Figura 3.27 B), muito ricas em 
potássio (Peccerillo & Taylor, 1966; (figura 3.27 C). 
Em diagrama FeOt/(FeOt+MgO) vs. SiO2 (Frost et al., 

2001), as rochas estudadas se situam preferencial-
mente no campo de granitos ferrosos, coincidente 
com granitos do tipo A metaluminosos a peralumi-
nosos, e claramente distintos dos granitos cordilhei-
ranos calcioalcalinos (figura 3.27 D).

As amostras quando plotadas em diagramas dis-
criminantes de whalen et al. (1987), também se si-
tuam preferencialmente no campo dos granitos tipo 
A (figura 3.28 A). Em diagrama de discriminação de 
ambiente tectônico de Pearce et al. (1984), as amos-
tras se situam no campo dos granitoides intraplaca, 
pós-colisionais (figura 3.28 B). Nestes diagramas, os 
litofácies mapeados possuem comportamento com-
patível com os dos granitos tipo-A descritos na lite-
ratura (Collins et al., 1982; whalen et al., 1987; Haa-
pala and Rämö, 1990; Dall’Agnol et al., 1994, 1999).

Tabela 3.2 – Dados litoquímicos dos litofácies individualizados no Maciço Serra da Providência.
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Tabela 3.2 – Dados litoquímicos dos litofácies individualizados no Maciço Serra da Providência (continuação).
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Figura 3.27 – Diagramas de classificação geoquímica para os litofácies félsicos do Maciço Serra da Providência: (A) SiO2 
vs. Na2O+K2O (Cox et al., 1979); (B) Al2O3/(Na2O+K2O) mol vs. Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) mol (Shand, 1943); (C) SiO2 vs. K2O 

(Peccerillo & Taylor, 1966; (D) FeOt/(FeOt + MgO) vs. SiO2 (Frost et al., 2001).

Figura 3.28 – Diagramas de classificação geoquímica para os litofácies félsicos do Maciço Serra da Providência: A) Zr 
vs. 10000. (Ga+Al) (Whalen, 1987); B) Rb vs. Y+Nb (Pearce et al., 1984).
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Nos diagramas de Harker (figura 3.29) utilizando-
se o número de magnésio (mg#) como índice de 
diferenciação (ID) versus os elementos maiores, 
observa-se nitidamente uma certa dispersão, porém 
é possível delinear trends aproximadamente lineares, 

e correlações positivas com o ID, principalmente para 
Al2o3, CaO, MgO, TiO2 e FeOt. Esse comportamento 
pode ser atribuído ao processo de cristalização 
fracionada durante a evolução do magma.

Figura 3.29 – Diagramas de Harker para os diversos litofácies félsicos do Maciço Serra da Providência analisados neste 
trabalho. Simbolos como figura 3.27 D.
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Analisando os diagramas de ETR normalizados 
ao condrito, segundo Nakamura (1974), os litofácies 
graníticos exibem padrões do tipo “seagull” (gaivo-
ta), com fracionamento dos elementos terras raras 
leves (ETRL) em relação aos pesados (ETRP), com 
[(La/Yb)n=2,61-28,65] e anomalias negativas de eu-
rópio [(Eu/Eu*)=0,17-3,06] (figura 3.30 A, B, C e D). O 
relativo empobrecimento de ETRP pode estar refle-
tindo o fracionamento de granada, anfibólio, zircão 
e piroxênios durante a cristalização fracionada que 
gerou o magma constituinte dessas rochas, uma vez 
que estes minerais tendem a concentrar os ETRP. 
Este empobrecimento também pode ser atribuído a 
presença desses minerais como fases residuais du-

rante a fusão parcial das rochas que geraram o mag-
ma fonte dos granitoides. As anomalias negativas de 
Eu podem estar refletindo a presença de plagioclásio 
no resíduo resultante da fusão parcial das rochas que 
geraram o magmatismo Serra da Providência.

Em diagrama multielementar (Sun & McDonou-
gh, 1989); (figura 3.30 E), estas rochas possuem 
acentuadas anomalias negativas de Ba, Sr, P, Ti, Nb 
e positivas de Th, U, La e Nd (HFSE), similares a pa-
drões descritos em granitos tipo A (Bonin, 2007). 
A anomalia negativa de Nb característica de crosta 
continental pode ser bom indicador de envolvimento 
de material crustal nos processos magmáticos (Bea e 
Montero, 1999).

Figura 3.30 – Diagramas de padrões de elementos terras raras (ETR) normalizados segundo Nakamura (1974) e 
multielementares (rocha/manto primitivo; Sun & McDonough, 1989): (A) Padrões ETR para o litofácies subvulcânico; 

(B) Padrões ETR para o litofácies sienogranito porfirítico; (C) Padrões ETR para o litofácies sienogranito granofírico; (D) 
Padrões ETR para o litofácies leucosienogranito; (E) Diagrama multielementar para os diversos litofácies félsicos.
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3.4.7 - Rochas Máficas

As amostras analisadas são parte integrante 
das máficas que ocorrem no contexto do batólito 

Maciço Serra da Providência. A tabela 3.3 exibe os 
respectivos dados litoquímicos obtidos.

O conteúdo de SiO2 presente nos litotipos 
máficos varia de 45-52%, com elevados teores de 

Tabela 3.3 – Dados litoqúimicos das rochas máficas indentificadas no Maciço Serra da Providência.
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Al2o3 (13-18%) e baixos a médios mg# (36-60). 
Quando analisadas em diagrama Zr/TiO2 vs. Nb/Y 
(winchester & Floyd, 1977), as rochas analisadas são 
classificadas como andesito basaltos (figura 3.31 A). 
Em diagrama ternário AFM (Irvine & Baragar, 1971), 
estas rochas correspondem rochas máficas da série 
toleítica, com exceção de uma amostra que plota no 
campo cálcio-alcalino (figura 3.31 B). Em diagrama 
geotectônico (figura 3.31 C), a grande maioria das 
amostras assemelham-se a basaltóides de ambiente 
intraplaca (continental), enquanto uma amostra (GB-
291B) possui assinatura geoquímica compatível com 
basaltos de ambiente de arco de margem continental 
ativa.

Em termos de elementos terras raras, as amostras 
apresentam um padrão moderadamente fracionado 
em relação ao condrito de Nakamura (1974) (figura 
3.31 D), com médio enriquecimento em ETRL (60 
a 100 vezes o condrito) e intervalo da razão La/
Sm de 2,75 a 3,29. Observa-se também um fraco 
enriquecimento de ETRP (15 a 30 vezes o condrito) 
com razão La/Yb de 4,28 a 6,36. A cristalização 
fracionada envolvendo olivina, clinopiroxênio e 

plagioclásio pode explicar este aumento do conteúdo 
total de ETR´s, e a anomalias negativas de Eu [(Eu/
Eu*)=0,25-0,30] sugere fracionamento de plagiclasio 
durante a evolução destas rochas. 

Em diagrama multielementar (Sun & McDonough, 
1989), (figura 3.31 E), os metagabronoritos denotam 
um enriquecimento significativo de LILE´s e Pb em 
contraste com anomalias negativas de Nb e Ti. As 
anomalias negativas de Nb aliadas às anomalias 
positivas de U e Rb podem estar relacionadas à 
contaminação crustal (Thompson, 1982), outro 
aspecto sugere que as anomalias de Nb-Ti podem 
estar relacionadas a fases minerais residuais (esfeno, 
ilmenita ou rutilo) durante a fusão mantélica (weaver 
e Tarney, 1981).

3.4.8 - Geocronologia

A amostra GB-243, classificada como biotita 
gnaisse (monzogranítico) foi analisada pelo método 
U-Pb em zircão, com o objetivo de dirimir dúvidas 
enquanto a idade do protólito ígneo, e assim, definir 
a unidade geológica para um conjunto de gnaisses 
mapeados na porção centro-norte da Folha.

Figura 3.31 – Diagramas de classificação geoquímica para o litofácies máfico: A) Zr/TiO2 vs. Nb/Y (Winchester & 
Floyd, 1977); B) AFM (Irvine & Baragar, 1971); C) Diagrama Zr/Y vs. Zr (Pearce & Norry, 1979); D) Padrões de ETR 
normalizados segundo Nakamura (1974); E) Diagrama multielementar rocha/NOMRB (Sun & McDonough, 1989).
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Na amostra os dados analíticos forneceram uma 
idade de 1547±7 Ma, que reflete a formação dos 
cristais de zircão e, por consequência da cristalização 
do protólito. Esta idade é compatível com as idades 
obtidas para as rochas da Suíte Intrusiva Serra 
da Providência disponíveis na literatura. Foram 
obtidas 16 análises completas, a maioria bastante 
concordante. Destas, uma foi desconsiderada do 
cálculo da idade devido ao erro elevado e/ou por 
serem discordantes, dessa forma, a idade concórdia 
obtida foi de, com MSDw de 0.47 (figura 3.32).

3.5 - SUíTE SÃO fELIpE (MP1sf)

Essa unidade apresenta rochas intensamente 
deformadas que foram inseridas invariavelmente 
nos complexos Xingu, Basal e Jamari, em ordem de 
prioridade temporal. Entretanto, no mapeamento 
das folhas Paulo Saldanha (Scandolara & Rizzotto, 
1998) e Rio Pardo (Silva & Bahia, 1998), foram indi-
vidualizados como augen-gnaisses granodioríticos e 
ortognaisses tonalíticos, para os quais a denomina-
ção de Suíte São Felipe, atribui-se a Rizzotto e Qua-
dros, 2007. São rochas de médio grau metamórfico, 
que se apresenta na forma de corpos alongados e 
lenticulares de espessura centimétrica a quilomé-
trica, ocorrem em uma faixa com trend principal 
wNw-ESE. A unidade mantém contatos através da 
Zona de Cisalhamento Rio Branco, a norte, com as 
rochas xistosas da Form. Migrantinópolis e com a 
Suíte Intrusiva Rio Pardo (Fácies Rio Pardo), e con-
tatos tectônico a oeste através da Form. Rio Branco 
e as rochas anfibolíticas da Form. Migrantinópolis. 
Encontram-se intercaladas de forma imbricada com 
os granulitos básicos e calcissilicáticas da Form. Rio 
Branco e enderbitos da Suíte São Felipe, na porção 

central. Apesar de apresentarem foliação concor-
dante, as rochas da Suíte Intrusiva Rio Pardo (Fácies 
Rio Pardo e São Pedro) mostram, em vários locais, 
feições de relação intrusiva. Em geral afloram na 
forma de cortes de estrada, matacões e blocos, e 
raramente em lajedo.

Duas fácies de ortognaisses são diferenciadas 
nessa unidade, a principal é representada por augen-
-gnaisses de composição granodioríticas, apresentam 
texturas desde granoblástica de granulação média a 
porfiroclástica de granulação grossa, são leuco a me-
socráticos, coloração rósea, foliados, eventualmente 
com termos porfiríticos (figura 3.33 B). A segunda fá-
cies corresponde a um gnaisse bandado acinzentado 
de composição granodiorítica a tonalítica, apresenta, 
por vezes, textura microporfiroclástica de granulação 
média, ocorrem venulações de leucossoma granítico. 
As bandas leucocráticas são formadas por K-feldspa-
to e quartzo (agregados) em arranjo granoblástico e 
bandas máficas milimétricas ricas em biotita e horn-
blenda. (Figura 3.33 E e F).

São compostos por plagioclásio, microclínio, 
biotita, hornblenda e quartzo como essenciais, en-
quanto que zircão, alanita, titanita, magnetita são os 
acessórios mais comumente encontrados. Os cris-
tais de plagioclásio ocorrem como porfiroclastos (fi-
gura 3.33 D), geralmente sericitizados, com visíveis 
efeitos de deformação e recristalização, formando 
agregados granoblástico poligonal ou alongado com 
participação de microclínio e quartzo na matriz. Os 
cristais de microclínio, muitas vezes, provenientes 
da transformação tectônica do ortoclásio, são lenti-
cularizados (augen). Já o quartzo apresenta um for-
te achatamento que favorece o desenvolvimento de 
ribbons. A hornblenda e a biotita, geralmente estão 
rotacionadas, recristalizadas e orientadas segundo 
a foliação milonítica, contornando os porfiroclastos 
quartzo-feldspáticos.

O desenvolvimento da foliação principal (textura 
milonítica) foi contemporâneo com o metamorfis-
mo que gerou e/ou recristalizou a nova paragênese: 
Pl+Mc+Qtz+Hbl+Bt. A recristalização da hornblenda 
e da biotita sem mudanças significativas na colora-
ção, sugere temperaturas próximas a temperaturas 
de cristalização, outra característica é a recristaliza-
ção em altas temperaturas do plagioclásio (magmáti-
co) em agregados policristalinos, ou seja: fácies alfi-
bolito médio a superior (Bahia & Silva, 1998).

Nos gnaisses tonalíticos a caracterização quími-
ca foi bastante prejudicada, pois foram tratadas so-
mente duas amostras como mostra a tabela 3.4. Mas 
avaliando no ponto de vista dos elementos maio-
res e traços, notam-se evidências que essas rochas 
pertençam a uma associação calcialcalina de baixo 
K, especialmente devido à depleção em LILE (figura 

Figura 3.32 – Diagrama de concórdia do biotita gnaisse 
(monzogranítico), incluindo as 16 amostras completas.
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3.34 B) e razão Na2O/K2O>3, por essas características 
geoquímicas poderiam ser designados de gnaisses 
sódicos (depletados), que são componentes mais 
comuns das raízes de batólitos cordilheiranos e de 
arcos de ilha maturos, ou seja, constituem a maioria 
das associações pré a sin-colisionais.

Já os gnaisses graníticos ou potássicos (não deple-
tados), mostram acentuado enriquecimento em LILE 

e HFSE (figura 34 B), razão Na2O/K2O<1,4 e altos teo-
res de Y e Zr (tabela 3.4), são valores superiores aos 
obtidos nos gnaisses tonalíticos, ultrapassando assim 
todos os limites esperados para os granitoides das 
séries calcialcalinas normais (de baixo e médio K). 
Nesses ambientes ocorrem associações com rochas 
gabróicas e granitos mais potássicos, constituindo 
as séries calcialcalinas expandidas (Pitcher, 1983). A 

Figura 3.33 – Em (A) aspecto do afloramento de uma das fácies do ortognaisse da Suíte São Felipe; (B) Detalhe textural 
do ortognaisse (granoblástica de granulação média); Em (C) principal fácies da Suíte São Felipe: augen-gnaisse de 

composição granodiorítica; e (D) Detalhe textural do augen-gnaisse. Em (E) segunda fácies, representada por gnaisse 
bandado de composição tonalítica; e (F) Detalhe textural do gnaisse bandado.
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gênese das séries expandidas está em geral associa-
da à subducção de crosta oceânica toleítica, com hi-
dratação da cunha mantélica sobrejacente, gerando 
líquidos que por diferenciação crustal dariam origem 
a este tipo de associação.

No diagrama rocha/contrito figura 3.34 (A) mos-
tra duas análises (tonalito e granito), ambas exibem 
espectro compatível de derivação de mesma fonte, 
mostram um padrão fraco a moderadamente fracio-
nado, fortes anomalias negativas de Eu e enriqueci-
mento nos terras raras totais, leves e pesados. Esse 
tipo de espectro assemelha-se ao padrão similar de-
finido para os ortognaisses potássicos, do Complexo 
Jequié (Silva, 1991).

O diagrama multi-elementar MORB normalizado 
mostram assinaturas, fontes e processos similares 
para ambos os tipos de rochas (tonalitos e granitos), 
confirmando assim os resultados sugeridos pelo dia-
grama rocha/contrito. O espectro mostra um forte 
enriquecimento em Rb, K e Zr que comprova influ-
ência crustal e fortes anomalias negativas em Sr e 

Ti, juntamente com a depleção em Nb, caracterizam 
magmatismo em margens ativas (ambientes colisio-
nais). Figura 3.34 (B).

O posicionamento estratigráfico da unidade no 
Mesoproterizoico é balizado pela relação de intrusão 
dos granitos do Fácies Rio Pardo com idade mínima 
de 1005 Ma e pelo o metamorfismo superposto aos 
gnaisses (±1340 Ma).

3.5.1 - Enderbitos (MP1sfen)

Descritos inicialmente por Scandolara & Rizzotto, 
1998 são gnaisses tonalíticos e chanokíticos, apre-
sentam textura milonítica, mesocráticos de colora-
ção cinza escuro a cinza esverdeado e se apresentam 
fortemente foliados. (Figura 3. 35 B e D). São com-
postos por quartzo, plagioclásio, clinopiroxênio, or-
topiroxênio, hornblenda, biotita, como essenciais, 
enquanto que zircão, apatita, titanita e magnetita 
são os acessórios encontrados. O feldspato alcalina é 
raro, comumente encontrado intercrescido antipertí-

Tabela 3.4 – Dados químicos dos gnaisses da Suíte São Felipe.
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ticamente nos plagioclásios. A textura porfiroclástica 
é representada por clastos de plagioclásio e quartzo, 
os quais apresentam distorções reticulares, extinção 
ondulante, subgranulação e recuperação, além de 
lamelas de germinação encurvadas no plagioclásio. 
Com o incremento da intensidade deformacional, 

predominam os termos miloníticos (protomilonitos a 
blastomilonitos), o plagioclásio adquire formas len-
ticulares e o quartzo formas de agregados policris-
talinos tipo ribbons e os prismas de hornblenda e 
piroxênios exibem forte disposição planar, orientada 
segundo o fluxo milonítico.

Figura 3.34 – Diagrama rocha/condrito (A) e diagrama multi-elementar MORB normalizado (B) dos gnaisses da Suíte 
São Felipe.bandado de composição tonalítica; e (F) Detalhe textural do gnaisse bandado.

Figura 3.35 – Em (A) aspectos de campo do afloramento do enderbito da Suíte São Felipe ocorre na forma de cortes 
de estrada; (B) destaque em afloramento do enderbito. Detalhe textural em (C) amostra fresca mostrando uma falsa 

aparência maciça e (D) amostra com superfície intemperizada, revelando forte foliação milonítica.
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Dados litogeoquímicos realizados em duas amos-
tras (tabela 3.5), mostram um caráter calcialcalino de 
médio a alto K e metaluminoso, conforme ilustrados 
na figura 3.36 (A) e (B) e figura 3.37.

Tabela 3.5 – Dados químicos dos enderbitos da Suíte São 
Felipe.

Figura 3.36 – Diagramas binários FeOt/MgO-SiO2 (A), e 
SiO2 versus K2O (B), mostram a distribuição das rochas 

enderbíticas no campo da série calcialcalina de médio a 
alto K.

Figura 3.37 – Índice de Shand (1943) para as rochas 
enderbíticas da Suíte São Felipe.
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No diagrama rocha/contrito mostra um padrão 
de espectro fortemente fracionado, fortes anomalias 
negativas de Eu e enriquecimento nos terras raras 
leves e em outros elementos litófilos de raio iônico 
grande (LILE) (figura 3.38 A). Esse tipo de espectro 
assemelha-se ao padrão característico de associa-
ções calcialcalinas tipo cordilheiranas desenvolvidas 
em margens continentais ativas (Pitcher, 1983), pode 
ser atribuído a subducção prévia da crosta oceânica 
toleítica (gabros), fusão da cunha mantélica subja-
cente e extração dos magmas precursores, que por 
diferenciação e contaminação em níveis intermedi-
ários da crosta continental, resultariam na associa-
ção tonalítica-diorítica calcialcalina posteriormente 
granulitizada (enderbitos). Neste caso os gabros to-
leíticos da unidade abaixo, poderiam ser excelentes 
candidatos à fonte do magmatismo enderbítico. Já 
no diagrama multi-elementar MORB normalizado, 
a associação mostra forte enriquecimento nos ele-
mentos do tipo LILE, em comparação com elementos 
HFS, e uma anomalia negativa em Ti (figura 3.38 B). 
Por serem rochas dioríticas com grau de diferencia-
ção similar ao dos gabros, as discriminações entre as 
duas suítes nem sempre é obtida.

3.5.2 - Geocronologia

A amostra GB-611, coletada nas proximidades 
de São Felipe D’Oeste, se trata de um paleossoma 
gnáissico, e corresponde a um biotita gnaisse, leuco-
crático, de cor cinza, granulação fina a média, textu-
ra granolepidoblástica e apresenta uma composição 
granodiorítica a monzogranítica. A datação foi reali-
zada pelo método U-Pb (ICP-MS-LA) no laboratório 
de geocronologia da Universidade de Brasília.

Para a amostra foram obtidas 20 análises comple-
tas, e 4 delas foram descartadas devido ao alto erro 
analítico. A análise de 8 cristais de zircão definem uma 
idade concórdia de 1551,6 ±4,3 Ma, com MSwD de 
1,7, e foi interpretada como zircões oriundos do re-
trabalhamento de crosta preexistente composta por 
granitóides da Suíte Intrusiva Serra da Providência. As 
idades obtidas em 5 cristais de zircão, das quais 3 va-
riaram de 1473,1 ±18,3 a 1465,6 ±24,5 Ma e a idade 
metamórfica U-Pb obtida por Rizzotto (2013), de 1435 
±2 Ma, em ortognaisses tonalíticos desta Suíte, suge-
rem que essas rochas tenham sido geradas no inter-
valo de 1506,1 ±24 a 1435 ±2 Ma, durante o período 
acrescionário que precedeu a Orogenia Rondoniana 
San Ignácio (ou Candeias) (Figura 3.39).

As idades obtidas em borda de zircão, com baixas 
razões Th/U, indicam idade média de 1328 ±12 Ma 
(Figura 3.40), e evidenciam o metamorfismo gerado 
durante a Orogenia Rondoniana-San Ignácio (ou Can-
deias). A única idade, com baixa razão Th/U, obtida 
em borda, de 1108,5 ± 13,8 Ma é interpretada como 
sendo o efeito do metamorfismo de caráter regional 
provocado durante a Orogenia Nova Brasilândia, ou 
Sunsás (Litherland & Bloomfield, 1981), com trans-
pressão e espessamento crustal no período de 1100 
± 8 Ma (Rizzotto, 1999).

Figura 3.38 – Diagrama rocha/condrito (A) e diagrama 
multi-elementar MORB normalizado (B) dos enderbitos, 

da Suíte São Felipe.

Figura 3.39 – Diagrama de concórdia do biotita gnaisse 
excluindo as 4 amostras com erros elevados.
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3.6 - SUíTE INTRUSIvA ALTO CANDEIAS (Mp2gac)

Foi inicialmente estudada por Souza et al., (1975), 
posteriormente Leal et al., (1978) e Isotta et al., 
(1978) delimitaram maciço Alto Candeias e o deno-
minaram de Suíte Intrusiva Rondônia. Tempo depois 
Bettencourt et al., (1997), a partir de dados geocro-
nológicos, o denominaram de Suíte Intrusiva Alto 
Candeias.

A Suíte Intrusiva Alto Candeias tem o seu maior 
corpo na forma de batólito alongado segundo a di-
reção wNw-ESSE e é constituído dominantemente 
do por granito porfirítico rapakivítico de granulação 
média a grossa, com termos equigranulares finos a 
médios, aplitos, sienitos equigranulares finos a mé-
dios e chanockitos subordinados. Os litotipos domi-
nantes compreendem biotita-hornblenda monzogra-
nito, biotita monzogranito, os quais possuem cristais 
ovais e tabulares com textura rapakivitica pyterlítica 
e viborgítica.

Dados isotrópicos da razão Rb/Sr obtidos por Bet-
tencourt et al., (1995) em amostras de biotita-horn-
blenda sienogranito porfirítico e biotita sienogranito 
forneceram idade isocrônica em torno de 1358 Ma, e 
dados de U-Pb em zircão pelo método convencional 
obtidos por Bettencourt et al., (1999) nas mesmas 
amostras forneceram idades 1346 ± 5 Ma e 1338 ± 
4 Ma. Santos et al., (2002) obtiveram a datação de 
uma amostra de biotita-hornblenda monzograni-
to pelo método U-Pb SHRIMP em zircão, que gerou 
uma idade de 1339 ± 7 Ma.

A suíte possui uma discreta distribuição na porção 
extremo noroeste da Folha Presidente Médici, sendo 
que parte está encoberto pela Formação Palmeiral, 
na porção norte, e outra grande parte das exposições 
rochosas ocorre dentro da reserva indígena Uru-Eu-
-wau-wau, a oeste. A rocha encontrada ocorre na 
forma de pequenos blocos intemperizados imersos 
em um horizonte saprolizado em corte de estrada.

3.7 - gRANITO ALTO SALDANHA (Mp2gas)

Trabalhos de campo relacionados ao Programa 
Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do 
Brasil – PPG7 (Rizzotto & Scandolara, 1999) reuni-
ram corpos de rochas graníticas sob o termo Granito 
Serra do Colorado, localizado nas proximidades da 
serra homônima. Rizzotto e Quadros (2007) adota-
ram a denominação de Granito Alto Saldanha devido 
ao igarapé de mesmo nome que percorre a área de 
afloramento do granito e que sucede o nome ante-
rior, motivado pela existência de outra unidade com 
a mesma denominação.

O corpo granitíco tem forma de batólito com cer-
ca de 1200 km² de área, cuja variedade de litotipo 
desta unidade está exposta na Serra do Colorado. Na 
sua porção cento ocidental é dominada por granitos 
equigranulares rosados de granulometria fina a mé-
dia, isotrópicos a levemente foliados ocorrem subor-
dinadamente álcali-feldspato-granitos, álcali-feldspa-
to-sienitos, aos quais se associam termos vulcânicos 
(riolitos e traquitos) e subvulcânicos. Na porção orien-
tal dominam sienogranitos porfiríticos acinzentados 
de matriz muito grossa e fenocristais euédricos de K-
-feldspato coexistentes com porfiroclastos alongados 
e com sombra de pressão e bordas subgranuladas; 
subordinadamente ocorrem granitos porfiriticos equi-
granulares rosados. (Rizzotto & Quadros, 2007).

A sua distribuição na Folha Presidente Médici res-
tringe-se somente a duas porções: uma a sul que tem 
contato brusco através de uma zona de cisalhamento 
indiscriminada com a Formação Rio Branco e outra a 
sudoeste, sendo esta encoberta pela Cobertura Sedi-
menta Indiferenciada. Infelizmente o acesso a essas 
áreas não foi possível, pois devido à falta de estradas 
e por estar dentro da reserva indígena Rio Branco.

3.8 - gRUpO NOvA BRASILâNDIA

A denominação de Grupo Nova Brasilândia atri-
bui-se a Rizzotto & Quadros, 2007, que a utilizaram 
para designar um conjunto litológico diversificado, 
exibindo intercalações entre seus diversos litofácies 
que incluem xisto, paragnaisses, anfibolitos, quart-
zitos, gnaisses calcissilicáticos e metagabros. Foram 
subdivididos em: Formação Migrantinópolis e For-
mação Rio Branco. 

3.8.1 - Formação Migrantinópolis (MP3m)

Foi descrita inicialmente na década de 70, e poste-
riormente, por Scandolara & Rizzotto (1998) e Silva & 
Bahia (1998) como uma Sequência Metavulcano-se-
dimentar associada a rochas supracrustais de médio 
grau metamórfico, constituídas por xistos interdigita-

Figura 3.40 – Gráfico das idades obtidas em borda de 
zircão.
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dos com biotita paragnaisses, além de intercalações 
de rochas vulcânicas (anfibolitos e metatufos) e quí-
mico exalativas (gnaisses calcissilicáticos sulfetados a 
maciços), quartzitos e raros BIF´s. Essas rochas ocor-
rem em uma faixa com trend principal Nw-SE, sendo 
mais representativa na porção central da folha, e a 
leste apresenta-se em forma de pequenas janelas es-
truturais.

A formação mantém contatos através da Zona 
de Cisalhamento Rio Branco, a sul, com as rochas 
da Formação Rio Branco e com a Suíte São Felipe. 
É intrusionada pela Suíte Intrusiva Rio Pardo a les-
te (Fácies Rio Pardo) e a sudoeste (Fácies São Luiz) e 
pela Suíte Intrusiva Novo Mundo, e mostra contato 
discordante-erosivo, a noroeste e a nordeste, com 
a Formação Terra Boa e os litofácies das formações 
Pimenta Bueno e Pedra Redonda. Em geral afloram 
na forma de cortes de estrada, matacões e blocos, e 
raramente em lajedo.

3.8.1.1 - Xistos (MP3mxt)

As rochas mais frequentes são biotita-muscovita 
quartzo xistos (figura 3 41) contendo quantidades 
variáveis de muscovita, biotita eventualmente com 
granada e silimanita, de granulação média a grossa, 
de cor marrom avermelhada a marrom amarelada, 
apresentam texturas granolepidoblásticas e lepido-
blasticas; e por vezes, devido à cominuição e recrista-
lização, mostram textura milonítica, com presença de 
microdobras e mica fishes assimétricas. Apresentam 
minerais acessórios frequentes como turmalina, zir-
cão e opacos. Os cristais de quartzo apresentam uma 
deformação intracristalina do tipo extinção ondulan-
te e contatos intracristalinos suturados. Já as musco-
vitas são representadas por cristais de mais de uma 
geração, onde os porfiroclastos assimétricos (mus1) 
estão envolvidos por biotita+quartzo+muscovita 

(mus2), geralmente paralelas à foliação principal 
(Sn) e em algumas seções ocorrem blasteses, onde 
os porfiroblastos apresentam-se com frequentes in-
clusões de quartzo (mus3), crescem discordantes por 
sobre a foliação principal (Sn); às vezes, os mesmos 
ocorrem sob a forma de kink, evidenciando assim 
uma deformação posterior (Dn+2). As biotitas ocor-
rem como finas palhetas idioblásticas, fortemente 
orientadas (Sn) e raramente cloritizadas. As silima-
nitas ocorrem como agulhas inclusas no quartzo e 
como feixes de fibrolita seguindo a foliação principal. 
As granadas apresentam uma ocorrência rara, mas 
ocorrem na forma de cristais globulares rotaciona-
dos (pré-tectônicos) podendo ser substituída por li-
monita. A paragênese mais comumente observada 
é Qtz+Ms+Bt+Sil±Grt, indicativa da fácies anfiboli-
to médio a superior (Scandolara & Rizzotto, 1998 e 
Bahia & Silva, 1998).

Ocorre comumente à presença de veios métricos 
a centimétricos de leucossoma granítico grosseiro 
a pegmatóide, concordante ou não com a foliação 
metamórfica regional, esses veios são resultantes da 
fusão anatética parcial do material pelítico, indicati-
va de condições de temperaturas compatíveis com a 
denominada “segunda isógrada da silimanita” (Yard-
ley, 1989) (figura 3.42).

Na Zona de Cisalhamento Transcorrente Rio 
Branco, ocorrem xistos de granulação fina, colo-
ração cinza-esverdeada a amarronzada, bastante 
silicificados, textura granolepidoblástica, foliação 
anastomosada, com evidências de cominuição e 
recristalização gerando assim textura milonitica. 
São compostos por sericita-quartzo xistos, acom-
panhados por biotita-muscovita-quartzo xistos, 
muscovita-quartzo-clorita xistos e plagioclásio-
-sericita-quartzo xistos. Ocorre presença de micro-
dobras assimétricas, por vezes, com flancos rom-
pidos ou com plano axial subconcordante com a 

Figura 3.41 – Em (A) aspectos de campo do afloramento do fácies xisto da Formação Migrantinópolis ocorrendo na 
forma de cortes de estrada; (B) Detalhe textural do xisto.
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foliação (Sn+1). A paragênese observada é quartzo+
sericita+clorita±epidoto, sugere reequilíbrio na fá-
cies xisto-verde e, retrometamorfismo da paragê-
nese primária da fácies anfibolito constituída por 
biotita+muscovita+quartzo±felds pato. As transfor-
mações minerais decorrentes do retrometamorfis-
mo são: sericita e/ou mica branca a partir da mus-
covita, clorita derivada da biotita, e epidoto a partir 
do plagioclásio (Scandolara & Rizzotto, 1998).

3.8.1.2 - Biotita paragnaisses (MP3mpg)

Assim como o xisto, o biotita paragnaisse predo-
mina na folha, apresentando-se com coloração cinza 
clara a esbranquiçada, granulação fina e texturas do 
tipo granolepidoblástica e granoblástica poligonal, 
sendo essas suas maiores características (Figura 3. 43 
C e D). O plagioclásio e o quartzo se apresentam em 
proporções relativamente iguais, constituindo assim 
um mosaico regular, ocorrendo na forma de primas 
alongados segundo a foliação principal (Sn). A biotita 
ocorre como finas palhetas idioblásticas, de colora-
ção marrom avermelhada (enriquecidas em TiO2), 
constituindo assim uma superfície plana regular des-
contínua. O feldspato alcalino (microclínio) é raro e 
restrito a poucas seções de lâminas; já a hornblenda, 
muscovita e o zircão são minerais distintivos, pois 
apresentam quantidades consideráveis da composi-
ção modal da rocha, mas ocorrem esporadicamente. 
As paragêneses retrometamorficas, em zonas locali-
zadas, desenvolvem clorita a partir da biotita, geral-

mente associadas com parte da paragênese de mais 
alto grau (Bahia & Silva, 1998).

Nos dados obtidos por Scandolara & Rizzotto 
(1998) (tabela 3.6), os biotita gnaisses exibem pa-
drões geoquímicos compatíveis com os adquiridos 
de fonte calcioalcalina de margens ativas, confor-
me diagrama multi-elementar MORB normalizado 
(figura 3.44 B). Se a fonte principal for plutônica, os 
gnaisses tonalíticos da Suíte São Felipe seriam bons 
candidatos à fonte; se for supracrustal, seria carac-
terizado como sendo um arco vulcânico e os biotita 
paragnasses seriam classificados como tufitos. Exis-
tem indícios de atuação de clima seco e de um rápido 
processo de erosão e deposição para a preservação 
das características petrográficas sódicas (conteúdo 
elevado de Na2O e baixas razões de Na2O/Al2o3) são 
indicativos de imaturidade química, tanto na fonte 
quanto na bacia.

Existem classificações que levam em conta pro-
porções modais de quartzo combinadas com alguns 
elementos maiores (Crook, 1974), deduz-se que a 
maioria das analises correspondem a grauvacas in-
termediárias. E a esse grupo os autores (Scandolara 
& Rizzotto, 1998) atribuem a uma deposição em am-
biente orogênico com derivação de arco continental, 
parte pode ser classificada como grauvacas ricas em 
quartzo, cuja origem segundo (Crook, 1974) seria 
compatível com os arenitos de margem continental 
passiva (tipo Atlântica).

No diagrama rocha/condrito observa-se um pa-
drão moderadamente fracionado, com forte enrique-

Figura 3.42 – Quadro ilustrativo da paragênese metamórfica e sua relação com o regime de deformação.
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cimento em terras raras leves, em relação aos terras 
raras pesados, e com uma considerável anomalia 
negativa de Eu (figura 3.44 A). Trata-se do padrão 
“calcialcalino” supostamente representativo da sedi-
mentação pós-arqueana, derivada de erosão de fonte 
granítica, calcialcalina “normal”, potássica (não-de-
pletada) (e/ou vulcanogênica), que se constituiria na 
mais importante e provável fonte de toda a sedimen-
tação pós-arqueana (Taylor & Maclennan, 1985). O 
diagrama multi-elementar MORB normalizado mostra 
uma distribuição com marcantes similaridades com os 
de magmas (possíveis fontes) gerados em ambientes 
de arcos, magmatismo sincolisional figura 3.44 (B), as 
amostras mostram enriquecimento em Rb, K e Zr, e 
fortes picos negativos em Sr e Ti que, aliados à forte 
anomalia negativa em Nb, caracterizam sedimentos 
derivados de fontes magmáticas geradas em margens 
ativas (ambientes colisionais: e.g. wilson, 1989).

Estudo geocronológico em zircões detríticos atra-
vés do método analítico U-Pb (SHRIMP) realizados 
por Santos et al. (2000) em uma amostra de parag-
naisse, permitiram identificar que os mesmos se for-
maram a partir de fonte mista de detritos e de idades 

paleoproterozoica a mesoproterozoica, com maior 
agrupamento situado em torno de 1215 Ma, inter-
pretada como sendo a idade máxima dos turbiditos. 
(Rizzotto & Quadros, 2007).

3.8.1.3 - Anfibolitos (MP3maf)

Segundo (Bahia & Silva, 1998), esses anfibolitos, 
apresentam-se na forma de corpos lenticulares com 
dimensões métricas a quilométricas, apresentam 
granulação fina a média, coloração cinza-escura a 
preta, exibindo uma moderada anisotropia estrutu-
ral, marcada pela foliação (Sn), definida pela orien-
tação dos cristais de anfibólio, tem textura grano-
nematoblástica (figura 3. 45). São constituídos por 
hornblenda representados por prismas subidioblás-
ticos, titanita e plagioclásio pode estar sericitizado e 
ocorrem como cristais equigranulares e por vezes ta-
bulares, quartzo, escapolita, flogopita este podendo 
as vezes substituir a hornblenda por alteração hidro-
termal, e, raramente clinopiroxênio. A eventual pre-
sença de clinopiroxênio, plagioclásio e hornblenda, 
indicam condições da fácies anfibolito superior.

Figura 3.43 – Aspectos de campo dos afloramentos do biotita paragnaisses da Formação Migrantinópolis. (A) Corte de 
estrada e (B) blocos e matacões. Detalhe textural do biotita paragnaisse (C) granolepidoblástica e (D) granoblástica 

poligonal.
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Tabela 3.6 – Dados químicos do biotita paragnaisse da Form. Migrantinópolis, Grupo Nova Brasilândia.

Figura 3.44 – Diagrama rocha/condrito (A) e diagrama multi-elementar MORB normalizado (B) de amostras do biotita 
paragnaisse.
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Foram analisadas quimicamente dez amostras 
de rochas básicas da Formação Migrantinópolis (ta-
bela 3.7). São basaltos subalcalinos/toleíticos que 
variam de série calcialcalina alto K a toleítica baixo 
K, conforme ilustrados na figura 3.46 (A) e (B) e na 
figura 3.47.

No diagrama rocha/contrito mostra um padrão 
de espectro de moderado fracionamento, anoma-
lias negativas de Eu moderadas, baixo teores e ho-
rizontalização dos terras raras pesados figura 3.48 
(A). O paralelismo entre as curvas do diagrama ro-
cha/contrito, ausência de anomalias negativas em 
Ti-Nb-Ta e o discreto enriquecimento nos elemen-
tos Zr-Rb-Ba figura 3.46 (B), não contradizem uma 
origem semelhante a dos modernos MORBs subme-
tidos a processos de alteração pós-magmática.

A caracterização de toleítos oceânicos com pa-
drões químicos compatíveis com o N-MORB, nesta 
formação, está relacionada a remanescente de um 
primitivo assoalho oceânico, localmente obducta-
do e preservado do evento colisional que afetou 
a mesma. Por conseguinte, a identificação de me-
tavulcânicas félsicas (metadacitos) associadas aos 
anfibolitos caracteriza o vulcanismo como bimodal 

e lhe confere afinidade com o vulcanismo de rift 
discreto assoalho oceânico, mas faltam evidencias 
para uma melhor definição paleoambiental.

3.8.1.4 - Metadacitos (Metatufos)

Scandolara & Rizzotto, (1998) e Bahia & Silva, 
(1998), descreveram rochas de natureza básicas de 
composição intermediária associada aos anfiboli-
tos acima descritos. Ocorrem localmente, próxima 
a Zona de Cisalhamento Transcorrente Rio Branco, 
em escala centimétrica alternados em bandas má-
ficas/félsicas, e raras estruturas do tipo amigdalas 
preservadas (não são mapeáveis nessa escala de 
trabalho). São prováveis metadacitos (metatufos) 
de coloração cinza-escuro a avermelhada, de gra-
nulação fina, finamente foliada, com arranjo grano-
-nematoblástico entre os grãos minerais de horn-
blenda, plagioclásio e quartzo, sendo esta paragê-
nese indicativa de fácies anfibolito. A única amostra 
analisada trata-se de um hornblenda-plagioclásio-
-quartzo xisto, corresponde a uma rocha félsica 
(ácida) e subalcalino/toleítico, tabela 3.8 e figura 
3.49 (A) e (B).

Figura 3.45 – Aspectos de campo dos afloramentos dos anfibolitos da Formação Migrantinópolis, (A) nos leitos de 
drenagens na forma de lajes e matacões e (B) ocorrem em relevo levemente ondulado próximo à estrada na forma de 

blocos rolados e matacões. (C) Detalhe textural do anfibolito.
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Tabela 3.7 – Resultados analíticos das rochas pertencentes à Formação Migrantinópolis, Grupo Nova Brasilândia.

Figura 3.46 – Em (A), mostra as amostras plotadas no campo do basalto calcialcalino e duas com tendência toleítica. 
Em (B), diagrama TAS.
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Figura 3.47 – Diagrama binário SiO2 versus K2O, mostram 
a distribuição das rochas no campo da série calcialcalina 

alto K a toleítica baixo K.

Figura 3.48 – Diagrama rocha/condrito (A) e diagrama multi-elementar MORB normalizado (B) de amostras dos 
anfibolitos.

Pela falta de números representativos de análi-
ses não foi possível identificar a série que pertence 
essa amostra. No diagrama multi-elementar MORB 
normalizado (figura 3.50) mostra uma forte ano-
malia negativa em Ti, fato este, que o aproximaria 
da série calcioalcalina. No setor esquerdo da cur-
va ocorre um padrão ligeiramente horizontalizado 
referente aos elementos incompatíveis, que sugere 
tratar-se de um magma diferenciado a partir de as-
sociações toleíticas. Essa associação com basaltos 
toleíticos fornece a Formação Migrantinópolis uma 
conotação bimodal, entretanto, é essencial um 
maior numero de analises para confirmar essas es-
peculações.

3.8.1.5 - Calcissilicáticas (MP3mcals)

São lentes e níveis descontínuos que ocorrem 
intercalados, geralmente, no conjunto psamo-pelí-

tco (xistos) da Form. Migrantinópolis e, raramente, 
com os augen gnaisses e ortognaisses da Suíte São 
Felipe.

Tabela 3.8 – Resultado analítico do metadacito, rocha 
associada aos anfibolitos da Formação Migrantinópolis, 
Grupo Nova Brasilândia.
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Apresenta uma coloração cinza-esverdeada, gra-
nulação fina, aspecto maciço rico em sulfetos. (Fi-
gura 3.51). Microscopicamente apresentam textura 
granoblástica a granoblástica poligonal, sendo com-
posta por plagioclásio, diopsídio, quartzo, tremolita/
actinolita, epidoto, titanita, granada, carbonato, apa-
tita e sulfetos, com raros hornblenda e microclínio.

As paragêneses mais representativas foram: 
Qtz+Pl+Di+Act±Mc; Qtz+Pl+Tr+Ep; Qtz+Pl+Grt+Act; 
e Qtz+Pl+Di+Ep. Ao contrário das pelíticas, a para-
gênese calcissilicática, não fornece boas indicações 
termobarométricas das condições metamorficas 
atuantes, devido às pressões de CO2 que passam a 
ter muita importância na sua estabilização.

3.8.1.6 - Quartzitos (MP3mqt)

Bahia & Silva, (1998), descrevem níveis de quart-
zito de espessuras métricas, apresentando-se como 
uma fácies mais silicosa (figura 3.52), onde predomi-

nam actinolita-epidoto-quatzitos. São maciços de co-
loração cinza clara a marrom-amarelada, granulação 
fina e textura granoblástica alongada, com agregados 
orientados de actinolita. São compostos por quartzo, 
epidoto, actinolita, titanita e eventualmente plagio-
clásio e clorita.

3.8.2 - Formação Rio Branco (MP3rb)

Trabalhos anteriores de caráter regional (Lobato 
et al., 1967; Pinto Filho et al., 1976; Teixeira & Tas-
sinari, 1977; Leal et al., 1978; Isotta et al., 1978), 
deram várias denominações para um amplo grupo 
de rochas considerados como Embasamento Cristali-
no, Complexos Basal, Xingu e Jamari, posteriormen-
te, por Scandolara & Rizzotto, 1998 e Bahia & Silva, 
1998, propuseram a denominação de Complexo Gra-
nulítico Santa Luzia, ao conjunto litológico de alto 
grau metamórfico, constituídos por gabros granuliti-
zados e gnaisses calcissilicáticos alóctones. Essas ro-
chas ocorrem em uma faixa estreita e alongada com 
trend principal wNw-ESE, aflora na porção meridio-
nal sul da folha.

Mantém um contato brusco através da Zona de 
Cisalhamento Rio Branco com as rochas da Forma-
ção Migrantinópolis, a norte. É intrusionada pela 
Suíte Intrusiva Rio Pardo a oeste (Fácies Rio Pardo) 
e a leste exibe contatos tectônicos com a Suíte São 
Felipe, na forma de janelas estruturais (granulito 
máfico) e intercalações concordantes e lenticulares, 
resultante de uma tectônica a que foram submeti-
das (gnaisses calcissilicáticos). Em geral apresentam 
formas de relevo bastante acentuadas, constituin-
do serras e morrotes alongados, seguindo o trend 
principal. Afloram na forma de cortes de estrada, 
matacões e blocos, e raramente em lajedo. (Rizzot-
to & Quadros, 2007).

Figura 3.49 – Em (A), mostra a amostra plotadas no campo do dacito calcialcalino e em (B), diagrama TAS.

Figura 3.50 – Diagrama multi-elementar MORB 
normalizado de amostra do metadacito.
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3.8.2.1 - Granulitos Básicos (MP3rbm)

Segundo (Bahia & Silva, 1998), a Formação Rio 
Branco sob a designação de granulitos básicos, são 
constituídos por metagabro, metagabro-norito, me-
tadiabásio e anfibolito. São rochas mesocráticas, 
faneríticas, de coloração cinza-escuro, granulação 

fina a média, textura granoblásticas evidenciada 
pelo estiramento mineral que por vezes evoluem 
para um bandamento. Apresentam minerais aces-
sórios frequentes como apatita, magnetita, titanita, 
quartzo e raras biotitas e granadas. Nos metagabros 
e anfibolitos contêm sulfetos disseminados e/ou 
em fraturas. (Figura 3 53).

Figura 3.51 – Em (A) Aspectos de campo dos afloramentos das calcissilicáticas da Formação Migrantinópolis, em (B) 
característica marcante aspecto maciço da calcissilicáticas. Em (C) e (D) detalhamento textural da rocha.

Figura 3.52 – Em (A) Visão ampla do quartzito da Formação Migrantinópolis, e (B) detalhe da rocha mostrando um 
aspecto maciço.
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Os constituintes essenciais estão representados 
por: plagioclásio (An), que ocorrem na forma de por-
firoclastos lenticulares remanescentes imersos em 
uma matriz de granulação fina, caracterizado por uma 
subgranulação periférica e lamelas de germinação en-
curvada; piroxênios (Cpx e Opx), que se apresentam 
rotacionados segundo o fluxo milonítico, onde alguns 
cristais, não totalmente recristalizados, exibem evi-
dências de fortes deformações intracristalinas, como 
bandas de deformação e subgrãos. Muitas vezes ocor-
rem como relictos no interior de cristais de hornblen-
da neoformada. A substituição do ortopiroxênio pri-
mário por hornblenda indica condições decrescentes 
de temperatura, após o annealing responsável pela 
recristalização pós-cinemática (figura 3.54).

O episodio metamórfico-deformacional (Dn+1) em 
geral destrói as feições primárias preservadas (tex-
tura cumulática, ofítica e subofítica), gerando assim 
uma forte anisotropia estrutural, manifestada nas 
zonas de intensa deformação, marcada por texturas 
protomiloníticas e blastomiloníticas. A recristaliza-
ção da paragênese Opx+Cpx+Pl+Hbl indica condições 
metamórficas da subfácies hornblenda-ortopiroxe-
nio granulitos.

Dados litogeoquímicos das rochas metabásicas 
(tabela 3.9), mostram baixos teores de K

2o, tio2 e 
p2o5, alto CaO e alta razão Na/K; este caráter quími-

co é similar aos de toleítos de fundo oceânico (En-
gel et al., 1965 e Kay et al., 1970). Adicionalmente, 
a série calcialcalina de médio K é caracterizada con-
forme ilustrado na figura 3.55 (A) e (B) e no campo 
metaluminoso conforme o diagrama da figura 3.56. 
Nos diagramas de elementos-traço menos móveis a 
maior parte das análises estão espalhadas nos cam-
pos dos basaltos de assoalho oceânico figura 3.57 
(A) e (B).

Figura 3.53 – Em (A) visão geral dos afloramentos das rochas máficas da Formação Rio Branco; (B) Textura 
granoblástica; Em (C) estiramento mineral e (D) detalhamento do metagabro (acima) e do anfibolito.

Figura 3.54 – Quadro ilustrativo da paragênese 
metamórfica da Formação Rio Branco e sua relação com 

o regime de deformação.
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Tabela 3.9 – Dados químicos dos granulitos da Form. Rio Branco, Grupo Nova Brasilândia.
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Figura 3.55 – Diagramas AFM (A), e SiO2 versus K2O (B), mostram a distribuição das rochas metabásicas no campo da 
série calcialcalina de médio K com uma concentração leve em ferro.

Figura 3.56 – Índice de Shand (1943) para as rochas metabásicas da Form. Rio Branco, Grupo Nova Brasilândia.

Figura 3.57 – Diagramas de elementos-traço menos móveis (Pearce & Cann, 1973) Zr-Ti/100-3xY (A); e Zr-Ti/100-Sr/2 
(B) para as rochas metabásicas da Form. Rio Branco, Grupo Nova Brasilândia.

As características de magmas secundários evolu-
ído em condições crustais, sugeridas por baixos te-
ores de MgO, Ni e Cr, são reforçadas pelo espectro 
suave das anomalias negativas de Eu, no diagrama 
rocha/contrito figura 3.58 (A), que sinaliza para a 
derivação a partir de líquidos anortosíticos, porta-

dores de anomalias positivas complementares. Essa 
mesma situação é sugerida por fortes anomalias 
negativas de Sr e também um forte enriquecimen-
to em elementos terras raras leves que, somado ao 
forte enriquecimento nos elementos incompatíveis, 
mostradas no diagrama multi-elementar MORB 



Geologia e Recursos Minerais da Folha Presidente Médici

77

normalizado figura 3.58 (B), é outro indicativo de 
contaminação curstal para o magma ou o metasso-
matismo prévio da fonte mantélica, similar ao ad-
mitido para os toleítos EAT/HT2 (Condie, 1981), ou 
de seus homólogos modernos.

3.8.2.2 - Gnaisses calcissilicáticos (MP3rbgcs)

Segundo Scandolara & Rizzotto, (1998), são cor-
pos lenticulares concordantes com a estruturação re-
gional, ocorrem com espessuras métricas a centimé-
tricas e extensão de poucos quilômetros. São carac-

terizados por um bandamento milimétrico regular, 
composto por material quartzo-feldspático (bandas 
félsicas) e por minerais ferromagnesianos (bandas 
máficas), ocorrem intercalados com rochas granulíti-
cas básicas da Form. Rio Branco e, raramente, com os 
augen gnaisses, ortognaisses e enderbitos da Suíte 
São Felipe.

Apresenta uma coloração cinza-esbranquiçada a 
verde-rosada de granulação fina. (Figura 3 59). Mi-
croscopicamente apresentam uma assembleia mi-
neral variada com textura granoblástica alongada 
a poligonal, sendo composta por plagioclásio (An), 

Figura 3.58 – Diagrama rocha/condrito (A) e diagrama multi-elementar MORB normalizado (B) de amostras dos 
granulitos.

Figura 3.59 – Em (A) e (B) aspectos de campo dos afloramentos das calcissilicáticas da Formação Rio Branco. (C) 
Detalhe do bandamento milimétrico da calcissilicática e (D) detalhamento do bandamento máfico composto por 

hornblenda e grossulária (Grt).
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quartzo, diopsídio, titanita, hornblenda, granada, es-
capolita, tremolita, carbonato, e raro microclínio. Já 
os acessórios principais são apatita, epidoto e sulfe-
tos. O diopsídio sendo uma fase mineral dominante, 
se apresenta recristalizado sob formas xenomórficas, 
constituindo juntamente com a grossulária (Grt) e 
hornblenda as bandas máficas.

As paragêneses calcissilicáticas, ao contrário das 
pelíticas, não fornecem boas indicações termobaro-
métricas das condições metamorficas atuantes, devi-
do às pressões de CO

2 na estabilização das paragêne-
ses. Mesmo assim, a estabilização do Cpx+Scp seria 
isofacial com o intervalo superior da fácies anfibolito 
até a fácies granulito e corresponderia à zona da sili-
manita nos metapelitos. As rochas calcissilicáticas se-
gerem que a origem esteja vinculada a processos de 
sedimentação do tipo vulcanogênico-exalativo, com 
posterior imbricamento tectônico com os granulitos 
básicos, ortognaisses e enderbitos.

3.9 - fORMAÇÃO TERRA BOA (Mp3tb)

Inicialmente foi descrita por Lobato et al. (1966), 
denominando-a de Formação Mutumparaná para 
caracterizar filitos e quartzitos mapeados a noroeste 
do estado. Scandolara & Rizzotto (1998), correlacio-
naram parte da sequência com a Formação São Lou-
renço proposta por Isotta et al. (1978), entretanto, 

com o posicionamento estratigráfico proposto por 
Adamy et al. (1990), porém situando a Formação 
São Lourenço em posição estratigráfica distinta, ou 
seja, abaixo da Formação Palmeiral. Tem ocorrência 
nas porções noroeste e centro oeste da folha, sendo 
o seu limite meridional balizado por um falhamento 
Nw-SE e a setentrional por rochas das Formações Pi-
menta Bueno e Pedra Redonda. A relação de contato 
é tectônica com a Formação Migrantinópolis (xisto) e 
discordante erosiva com as Formações Pimenta Bue-
no e Pedra Redonda. Apresenta uma foliação mar-
cante w-E de alto ângulo originada por um sistema 
transcorrente dextral. (Quadros, 2007).

A unidade está representada por rochas metas-
sedimentares psamo-pelíticas e caracterizadas por 
intercalações centimétricas a decamétricas de filitos 
e mica-quartzitos e de forma subordinada ocorrem 
metassiltitos e metarenitos com níveis locais manga-
nesíferos. A deformação é incipiente, o que preserva 
estruturas primárias como laminação plano-paralela, 
estratificação cruzada e truncamento por ondas. O 
metamorfismo é de baixo grau, fácies xisto verde.

Os filitos tem coloração cinza a castanho, gra-
nulometria de areia muito fina a silte e sempre 
exibem uma clivagem ardosiana marcante. (Figura 
3.60). Apresenta uma mineralogia constituída por 
muscovita com textura lepidoblástica (definida pelo 
alinhamento de suas palhetas), quartzo, biotita, e 

Figura 3.60 – Em (A) aspecto de ocorrência da Formação Terra Boa (paredões em corte de estradas); em (B) destaque 
do afloramento de filito com clivagem ardosiana; em (C) e (D) detalhe dos filitos e dos quartzitos impuros (muscovita 

quartzito), respectivamente.
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acessórios como turmalina e opacos. Já os quartzi-
tos são impuros, compostos por uma fácies de co-
loração avermelhada (muscovita quartzito) e outra, 
de coloração cinza-escura (biotita quartzito), apre-
senta outros constituintes minerais como plagioclá-
sio, carbonato, feldspato alcalino, zircão, turmalina 
e raramente epidoto. Exibem uma leve anisotropia 
estrutural marcada pela textura granoblástica alon-
gada do quartzo. (Quadros, 2007).

Segundo Scandolara & Rizzotto (1998), o paleo-
ambiente da formação, foi de uma bacia do tipo pull- 
apart, em uma fase posterior houve a deposição de 
sedimentos marinhos de águas rasas, ligados a um 
mar epicontinental transgressivo. Com a inversão do 
movimento (compressivo), as litologias foram afeta-
das por metamorfismo de baixo grau permitindo as-
sim a xistificação e deformações rúpteis da sequência.

3.9.1 - Geocronologia

Para análise geocronológica utilizando o método 
U-Pb (LA-ICP-MS) na Universidade de Brasília – UnB, 
foi selecionada uma amostra de arenito da Formação 
Terra Boa (GB-427). Dados isotópicos obtidos a par-
tir de análises de 38 grãos de zircão, os quais apre-
sentaram razões de Th/U variando de 0,05 a 0,85, 
permitiu a elaboração de um histograma com a dis-
tribuição das probabilidades cumulativas das idades 
207Pb/206Pb desta amostra (figura 3.61); o histograma 
mostra picos de idades paleo a mesoproterozoicas 
(2070 a 1082 Ma) com picos de concentração de ida-
des em 2031 Ma, 1536 Ma (maior pico de concentra-
ção), 1307 Ma e 1143 Ma (figura 3.61).

As análises que definiram o pico de maior con-
centração 1536 Ma (n>14 e <16), portanto, com uma 
grande contribuição de áreas fontes mesoprotero-
zoicas e relacionada à Suíte Intrusiva Serra da Provi-

dência. O pico de concentração mais antigo com idade 
em 2031 Ma (n=2) refletem contribuições de fontes 
paleoproterozoicas oriundas da erosão de rochas da 
Província Tapajós-Parima (Santos et al., 2006). Já o 
pico de concentração de idade em 1307 Ma (n=2), re-
flete contribuições de fontes oriundas de rochas gera-
das durante a Orogênese Rondoniana-San Ignácio (ou 
Candeias), enquanto que o pico de concentração mais 
novo com idade em 1143 Ma, sugere que esse zircão 
detrítico seja derivado de área-fonte mais jovem, cor-
relacionável a uma fase extensional pré-Sunsás, que 
propiciou um rifteamento intracontinental (bacia ex-
tencional tipo pull-apart). Portanto considera-se a 
idade de 1143 Ma como sendo a idade máxima de 
sedimentação do protólito sedimentar de origem con-
tinental da Formação Terra Boa (ver figura 4.20).

3.10 - SUíTE INTRUSIvA NOvO MUNDO 
(Mp3dnmhg / MP3dnmdg)

O termo Complexo Diorítico Novo Mundo foi 
formalizado, por Pinto Filho et al. (1977) sendo um 
corpo diorítico intrudido nos metassedimentos da 
Formação Mutum-Paraná, e posteriormente, por 
Scandolara & Rizzotto (1998), recebendo a denomi-
nação de Suíte Intrusiva Novo Mundo, que define um 
conjunto litológico constituído por rochas gabroicas 
(hornblenda gabros, gabro-noritos, olivina gabro-no-
ritos, microgabros), e diques de diabásios e basaltos.

Apresenta uma concentração de pequenos cor-
pos intrudidos, irregulares, sendo que o maior deles 
tem aproximadamente 15 km2 de área, está situado 
na porção superior do Igarapé Novo Mundo e está 
parcialmente encoberto a nordeste e a noroeste pela 
Formação Terra Boa e a sul-sudeste com o xisto da 
Formação Migrantinópolis. Ocorrem ainda lentes na 
porção central e centro sul da folha, e apresentam 
uma forma levemente ovalada, seguindo o trend re-
gional Nw-SE, e estão espacialmente confinados, e 
nas área de borda dos corpos intrusivos (figura 3.62). 
A relação de contato é intrusiva e discordante com as 
litologias da Formação Migrantinópolis (xistos e pa-
ragnaisses) e a Formação Rio Branco (metabásicas) e 
discordante-erosiva com a Formação Terra Boa.

São constituídos por rochas gabroicas principal-
mente hornblenda gabros, gabro-noritos e olivina 
gabro-noritos, subordinadamente ocorrem micro-
gabros. Apresentam texturas faneríticas, com pre-
dominância porfirítica e localmente alguns com 
granulação fina, são corpos homogêneos, maciços 
e levemente foliados. Mineralogicamente está re-
presentada por Pl+Hbl+Cpx+Hy±Ol±Phl, ilmenita e 
rutilo como os principais acessórios. Ao microscó-
pio exibem texturas do tipo ofíticas, ocasionalmente 
subofítica e cumuláticas. Eventualmente observa-
-se a presença de textura coronítica e a substituição 

Figura 3.61 – Histograma da probabilidade cumulativa 
para todas as análises U-Pb da amostra GB-427, 

mostrando os picos das principais idades obtidas para a 
Formação Terra Boa.



CPRM - Programa Geologia do Brasil

80

do piroxênio por actinolita; essas alterações são de 
natureza tardi-magmáticas, que são caracterizadas 
por um processo de transformação mineralógica hi-
drotermal, resultando em uma assembleia tipo: Ac
t+Phl+Ser+Pl+Cb+Ep±Chl±Qz+sulfetos (figura 3.63). 
Já os basaltos (traquibasaltos) e os diabásios ocor-
rem na forma de diques e corpos menores, onde os 
primeiros apresentam textura traquítica e micropor-
firítica, sendo frequentemente afetados por proces-
sos de uralitização. Mineralogicamente apresentam 
textura subofítica e cumulática, ocorrem frequentes 

substituições do piroxênio por anfibólio na fase de 
cristalização tardi-magmática. A assembleia mine-
ral é representada por uma associação do tipo: Hbl/
Act+Pl±Ttn±Phl+Chl± opacos. (Figura 3.64).

Nos dados litogeoquímicos da tabela 3.10 mos-
tram rochas que apresentam baixos valores de alu-
mínio e magnésio, altos valores de sódio, potássio e 
fosforo e elevado valor da perda ao fogo, decorrente 
dos intensos processos de alteração hidrotermal que 
foram submetidos.

Figura 3.63 – Em (A) fotomicrografia do hornblenda gabro: aspecto da textura ofítica e coronítica em cristal de 
clinopiroxênio. (objetiva de 2,0X, nicóis paralelos e cruzados).

Figura 3.62 – (A) Aspecto de campo dos afloramentros da Suíte Novo Mundo; (B) Diques centimétricos de diabásio 
contando os hornblenda gabros; Em (C) e (D) detalhe macroscópico do diabásio e hornbleda gabro, respectivamente.
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Figura 3.64 – Em (A) fotomicrografia de diabásio em contato com a encaixante (hornblenda gabro) (objetiva de 
2,0X, nicóis cruzados). B) Aspecto da textura do diabásio próximo a borda com a encaixante (objetiva de 4,0X, nicóis 

cruzados).

Tabela 3.10 – Dados químicos dos gabros da Suíte Intrusiva Novo Mundo.

As amostras analisadas quimicamente plotam no 
campo dos gabros e gabro-norito e na interface entre 
os campos subalcalino e alcalino figura 3.65 (A) e (B). 
São rochas metaluminosas e calcialcalinas de médio 
a alto K, figura 3.66 (A), (B) e (C).

No diagrama rocha/contrito figura 3.67 (A) mos-
tra um padrão caracterizado por um forte enrique-
cimento nos terras raras totais, um moderado enri-

quecimento nos terras raras leves, discretas anoma-
lias negativas de Eu (e uma anomalia positiva de Lu). 
A distribuição regular e um paralelismo das curvas 
no diagrama sugere que pode ser interpretado como 
representativo da composição magmática original, 
sem influencia dos fenômenos de alteração hidro-
termal tardi a pós-magmáticos constatados. O baixo 
teor de MgO para rochas pouco diferenciadas indi-
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Figura 3.66 – Em (A), Índice de cor e aluminosidade das rochas máficas (campo IV e V rochas metaluminosas). Em 
(B) AFM mostrando um trend calcialcalino bem demarcado e (C) mostra a distribuição das rochas como sendo 

calcialcalinas de médio a alto K.

Figura 3.67 – Diagrama rocha/condrito (A) e diagrama multi-elementar MORB normalizado (B) de amostras dos 
gabros da Suíte Intrusiva Novo Mundo.

Figura 3.65 – Diagrama R1 - R2 (A) e TAS (B) mostram a distribuição das rochas máficas que plotam no campo dos 
gabros e gabro-norito e na interface entre os campos subalcalino e alcalino.
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ca não se tratar de magmas primários, as anomalias 
negativas de Eu sugerem processos de acumulação 
com extração de uma fase mais enriquecida em pla-
gioclásio (evidenciada na anomalia positiva de Lu) e 
os baixos teores de Ni e Co estão associados ao fra-
cionamento de olivina.

O diagrama multi-elementar MORB normalizado 
apresenta um caráter fortemente enriquecido, tanto 
nos elementos compatíveis tanto quanto nos incom-
patíveis (LILE e HFSE) figura 3.72 (B), a ausência de 
anomalias negativas em Ti e Nb sugerem não tratar-
-se de magma ligado a ambientes orogênicos, mas o 
seu caráter pós-tectônico, intrusivo no cinturão mó-
vel neoproterozoico sugere uma origem intraplaca a 
partir de possíveis plumas que atingiram uma crosta 
previamente espessada.

De acordo com Scandolara & Rizzotto (1998), os 
gabros da Suíte Intrusiva Novo Mundo têm um ca-
ráter transicional toleítico-alcalino e evoluiram por 
processos de acumulação, em crosta continental es-
tável a partir de plumas mantélicas após estabiliza-
ção do cinturão móvel neoproterozoico.

3.11 - SUíTE INTRUSIvA RIO pARDO (Mp3grp)

Projetos anteriores interpretam esses corpos gra-
níticos como sendo produtos de anatexia, associados 
a granitos gnáissicos e migmatitos, incluídos no Com-
plexo Basal. Já em 1978, no Projeto RADAMBRASIL, 
o levantamento da Folha Porto Velho, incluiu rochas 
polimetamórficas e os corpos graníticos, no Comple-
xo Xingu. No entanto, Silva et al. (1992) reúne essas 
rochas graníticas subalcalinas a alcalinas, tardicine-
máticas da região sudeste de Rondônia e as subdivi-
dem em três litofácies: São Luiz, Rio Pardo e São Pe-
dro. Silva & Bahia, (1998) no levantamento da Folha 
Rio Pardo, deram a denominação de Suíte Granítica 
Rio Pardo, para definir corpos graníticos intrusivos 
tardi- a pós-tectônicos, de natureza alcalina a subal-
calina. Já em 2007, Rizzotto & Quadros, substituíram 
o termo granítica, ficando assim denominado como 
Suíte Intrusiva Rio Pardo.

No geral a suíte ocorre na forma de corpos alon-
gados e concordantes com a foliação regional das 
encaixantes, possui contato intrusivo e por falha 
transcorrente com as rochas metassedimentares do 
Grupo Nova Brasilândia, contato discordante erosivo 
com os sedimentos da Formação Pimenta Bueno e 
encoberto por sedimentos cenozoicos. Os resultados 
isocrônicos de Rb-Sr obtidos por Silva et al., (1992) 
com idade 1016 ± 31 Ma (Fácies Rio Pardo) e Tas-
snari, (1993) com idade 982 ± 31 Ma (Fácies São 
Pedro) são interpretados como idade de geração e 
intrusão dos granitoides, comprovando assim a na-
tureza comagmática e a similaridade de suas fontes. 
De acordo com dados de U-Pb obtido por Rizzotto, 
(1999) em uma amostra de monzogranito porfirítico 
que forneceram idade de 1005 ± 41 Ma, indica que 

a Suíte Intrusiva Rio Pardo pode ser correlacionada 
com os denominados Younger Granites de Rondônia, 
de Bettencourt e Dall´Agnol (1987).

A Suíte Intrusiva Rio Pardo é constituída por mon-
zo a sienogranitos, granodioritos, quartzo-sienitos, 
quartzo-monzonitos, e subordinadamente álcali-fel-
dspato sienito e raros diques de aplitos e veios peg-
matoides. São divididas em Fácies São Luiz, Fácies Rio 
Pardo e Fácies São Pedro, que são descritos, a seguir.

3.11.1 - Fácies São Luiz (MP3gfsl)

Encontra-se localizado na porção sul sudoeste da 
folha onde ocorre de forma intrusiva, são represen-
tados por corpos irregulares agrupados, mais a sul 
e corpos alongados com direções wNw-ESE e w-E 
influênciados pela Zona de Cisalhamento Transcor-
rente Rio Branco, e mostram uma relação de contato 
concordante com a foliação regional (Formação Mi-
grantinópolis). 

A sudoeste da zona de cisalhamento ocorrem cor-
pos agrupados que mantem uma relação de contato 
discordante com os litofácies das Formações Migra-
tinópolis e Rio Branco e outros corpos encontram-se 
parcialmente encobertos pela cobertura sedimentar 
Indiferenciada. As rochas ocorrem na forma de ma-
tacões e blocos rolados nas encostas de morrotes, 
cortes de estrada e às margens do Igarapé São Luiz.

Segundo Scandolara & Rizzotto 1998, são consti-
tuídas por intrusões quartzo-sieníticas, quartzo-mon-
zoníticas e álcali-feldspato sienítico e, localmente, 
sienogranitos de natureza tardi- a postranscorrência, 
relacionada à Zona de Cisalhamento Rio Branco. São 
rochas leucocráticas de coloração rósea, granulação 
fina a grossa, equigranular a porfirítica casualmente. 
(Figura 3.68). Estruturalmente são isotrópicos, mas 
localmente (nas bordas do corpo), apresentam uma 
discreta foliação marcada por cristais de quartzo. 
Existem variedades de rochas de cor cinza esverde-
ada e granulação fina, frequentemente cortada por 
veios de epidoto, autólitos angulares de composição 
quartzo-diorítica com presença de fenocristais simi-
lares aos da encaixante, sugerindo uma interação 
magmática (mingling). Eventualmente ocorrem cavi-
dades miarolíticas preenchidas, indicando uma cris-
talização em fase pneumatolítica hidrotermal.

É composta por microclínio, plagioclásio, quartzo, 
anfibólio, clinopiroxênio e biotita, e os acessórios me-
nores são titanita, apatita, fluorita, zircão e opacos. 
O microclínio ocorre com intercrescimento pertítico 
em forma de manchas, localmente são manteados 
por uma fina camada de albita (evidenciando uma 
natureza rapakivítica), e subordinadamente o orto-
clásio ocorre em grãos subeudrais, pertítico, ambos 
com inicio de processo de argilização. O plagioclá-
sio (albita-oligoclásio) apresenta-se frequentemen-
te zonado com bordas albíticas e intercrescimento 
mirmequítico com o quartzo. Os cristais de quartzo 
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ocorrem de forma anedrais em geral fraturados por 
processo cataclásticos superimpostos. A hornblen-
da de cor verde-azulada encontra-se substituída por 
actinolita, principalmente nas bordas dos cristais e 
a biotita de cor verde apresenta inclusões de fluori-
ta, apatita e intercrescimento com rutilo, estes prin-
cipais representantes dos minerais máficos. Podem 
ocorre clinopiroxênio (aegirina-augita) uralizada. Na 
variedade hidrotermalmente alterada os minerais 
máficos são parcialmente alterados a clorita, actino-
lita, epidoto, carbonatos e juntamente com o quart-
zo, podem ocorrer preenchendo fraturas.

3.11.2 - Fácies Rio Pardo (MP3gfrp)

O litofácies Rio Pardo está localizado na porção su-
deste da folha que compõe uma faixa de direção apro-
ximadamente SSE-wNw que mantém uma relação de 
contato intrusivo concordante, nas bordas sudoeste, 
oeste, noroeste e norte, com a Formação Migranti-
nópolis; contato tectônico nas bordas nordeste com 
a Formação Migrantinópolis (zona de cisalhamento 
transpressional) e a sul-sudeste com a Suíte São Feli-
pe numa zona de cisalhamento transcorrente dextral. 
Ocorrem ainda pequenos corpos alongados nas por-
ções norte e sul com a Suíte São Felipe e a sudoeste da 
área com a Formação Rio Branco intrudido segundo 

a tectônica regional, e raros corpos arredondados na 
porção central intrudidos no litofácies xistoso da For-
mação Migrantinópolis. No geral é caracterizado por 
um relevo levemente ondulado, com morrotes com 
topos arredondados erraticamente distribuídos, e 
ocorrem na forma de matacões e blocos (Figura 3.69).

Segundo Silva & Bahia 1998, esta litofácies é cons-
tituída por monzogranitos e uma acentuada predomi-
nância de granodioritos na porção mais oeste do corpo, 
ocorrem raros diques aplíticos e veios pegmatoides, 
apresentam fraca anisotropia e uma grande variedade 
de características petrográficas e mineralógicas. São 
rochas leucocrática a mesocráticas eventualmente, 
inequigranulares, granulação fina a média, por vezes 
porfiríticos, podendo conter moderada foliação mar-
cada pelo alinhamento das biotitas e dos cristais de 
feldspato. Possuem textura granular hipidiomórfica a 
granoblástica alongada nas porções mais deformadas. 
A mineralogia é composta por plagioclásio, microclí-
nio, quartzo, biotita e raramente hornblenda, e os 
acessórios são a titanita, apatita, allanita e zircão.

O plagioclásio apresenta-se geralmente como cris-
tais subedrais, que frequentemente tem seu núcleo 
alterado para sericita e epidoto. O microclínio exibe 
macla albita/periclínio, em grãos subedrais comu-
mente pertitizados, com inicio de argilização. A biotita 
ocorre como cristais subedrais dispersos por toda a 

Figura 3.68 – Em (A) panorâmica mostrando a disposição de matacões e blocos rolados na encosta de morrote. Em (B) 
quartzo-sienito de granulação grossa equigranular e em (C) variação quartzo-sienítica porfirítica.
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rocha, por vezes, cloritizada com inclusões de zircão 
e allanita, e ocasionalmente como palhetas anedrais 
intersticiais de cristalização tardia. O quartzo, por sua 
vez, aparece sob a forma de cristais anedrais, pouco 
deformados, é comumente intercrescido com o pla-
gioclásio para formar a textura mirmequítica.

Segundo Scandolara & Rizzotto, (1998) e Silva & 
Bahia, (1998) as rochas da Suíte Intrusiva Rio Pardo 
apresentam conteúdos elevados de SiO2 (>70%) e ál-
calis (Na2O + K2O), além de baixos valores de CaO e 

Al2o3, onde apresentam características corresponden-
tes a uma associação tipo “A” (por exemplo, Granitos 
Proterozoicos Australianos (Loiselle e wones, 1979; 
Collins et al., 1982; whalen et al., 1987), Granitos Pro-
terozoicos Sauditas (Le Bel et al., 1984; whalen et al., 
1987), Granitos Proterozoicos Nigerianos (Black et al., 
1985), dentre outros). As tabelas 3.11 e 3.12 detalham 
os dados químicos das amostras analisadas.

As amostras analisadas quimicamente mostram 
uma relação de álcalis que plotam em sua maioria 

Figura 3.69 – Em (A) apresentam relevo levemente ondulado, com morrotes com topos arredondados e aspecto geral 
do afloramento na forma de matacões e blocos. Variações de características macroscópicas do Fácies Rio Pardo: (B) 
e (C) predominância monzogranítica de coloração rósea na porção leste e outra granodiorítica de coloração cinza na 
porção oeste da suíte; (D) Contato intrusivo concordante entre o granito Rio Pardo com o fácies xistoso da Formação 

Migrantinópolis; (E) Destaque de estrias e ressaltos, indicando movimento dextral a uma zona de cisalhamento 
transpressional; e (F) Textura granoblástica alongada nas porções mais deformadas (zona de cisalhamento 

transpressiva dextral).
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Tabela 3.11 – Dados litoquímicos de granitos do Fácies Rio Pardo.
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Tabela 3.11 – Dados litoquímicos de granitos do Fácies Rio Pardo (continuação).

Tabela 3.12 – Dados químicos de oito amostras de granitos do Fácies Rio Pardo coletadas neste projeto.
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no campo subalcalino e outras amostras plotadas no 
campo alcalino (figura 3.70 A), são rochas predomi-
nantemente peraluminosas, com algumas amostras 
plotadas no campo das rochas metaluminosas (figu-
ra 3.70 B).

As rochas da suíte mostram um comportamento 
cálcioalcalino, compostos por grande parte de grani-
tos da série shoshonítica e granitos cálcioalcalinos de 
alto potássio (figura 3.71 A e B).

Nos diagramas binários observam-se os trends 
lineares distribuídos da seguinte forma: K2o, na2o 

e Al2o3 (figura 3.72 a, b, d) apresentam correlação 
positiva enquanto que TiO2, CaO, MgO, P2o5 e Fe2o3 
(figura 3.72 c, e, f, g, h) mostram correlação negativa, 
esse comportamento pode ser atribuído ao processo 
de cristalização fracionada.

O diagrama rocha/contrito mostra um padrão de 
espectro fortemente enriquecido em níveis totais de 
elementos terras raras, anomalias negativas acentua-
das em Eu e elementos terras raras pesados ETRP le-
vemente depletados, como mostra a figura 3.73 (A). 
Esse padrão tipo asa de gaivota (bird wing) possibilita 

Figura 3.70 – Diagrama TAS (A), mostrando uma predominância subalcalina dos álcalis e no diagrama Shand (B), 
demonstra um caráter levemente peraluminoso na saturação do alumina nos granitos do Fácies Rio Pardo. Legenda: 

vemelho (dados analisados em 1998 nas folhas Rio Pardo e Paulo Saldanha) e em azul (analises realizada neste 
projeto).

Figura 3.71 – Diagramas AFM (A), e SiO2 versus K2O (B), mostrando um trend bem marcado calcioalcalino e sua 
distribuição das rochas graníticas no campo da série calcialcalina de alto K e na série shoshonítica. Legenda: mesma da 

figura 3.70.
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Figura 3.72 – Diagramas binários dos elementos maiores em relação ao índice de diferenciação (SiO2). Legenda: mesma 
da figura 3.60.
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uma correlação com Granitos Proterozoicos tipo “A”, 
anteriormente mencionados. No Brasil foram descri-
tas suítes Proterozoicas do tipo “A”, com distribuição 
de elementos terras raras similar, são: Granitos Esta-
níferos Madeira (Macambira et al., 1987) e o Grani-
to-Gnaisse Santa Helena (Silva et al., 1991).

O diagrama multi-elementar MORB normaliza-
do mostra um forte enriquecimento nos elementos 
do tipo LILE, anomalia negativa em Ti, e uma ano-
malia positiva em K, figura 3.73 (B), no comparativo 
das duas análises. Nas oito analises em azul, nota-se 
um espectro típico dos granitos alcalinos intraplaca, 
o acentuado enriquecimento nos elementos do tipo 
HFSE. Mostra também uma discreta tendência positi-
va em Nb, que caracteriza os granitoides cordilheria-
nos do tipo I. Já anomalia positiva em K é caracterís-
tica de granitos hercinianos do tipo S de estágios oro-
gênicos tardios, desenvolvidos em crosta continental 
previamente espessada. (Figura 3.76 B).

As rochas do Fácies Rio Pardo quando plotadas 
nos diagramas classificatórios de ambiência tectôni-

ca ocupam o campo destinado a granitos de colisão 
continental (syn-COLIG), de arco magmático (VAG) e 
em parte nos granitos intraplaca (wPG), conforme 
diagramas da figura 3.74. Situação similar é obser-
vada quando essas rochas são plotadas nos diagra-
mas da figura 3.75, que ocupam parte do campo dos 
granitos fracionados, tipo I e S não fracionados e do 
tipo A. já na figura 3.76 (A), todos plotam no campo 
A2 que são granitos gerados a partir da reciclagem 
de material crustal, por underplating. Dados de U-Pb 
obtidos por Rizzotto, (1999) em 4 frações de zircão 
de uma amostra de monzogranito porfirítico forne-
ceram idade de 1005 ± 41 Ma.

3.11.3 - Fácies São Pedro (MP3gfsp)

O litofácies São Pedro está localizado na porção 
sul sudeste da folha, e é representado por corpos 
alongados e lenticularizados que acompanham o 
comportamento anastomosado dos lineamentos do 
Cinturão de Cisalhamento do Guaporé, ocorrem in-

Figura 3.73 – Diagrama rocha/condrito (A) e diagrama multi-elementar MORB normalizado (B) mostrando um 
comparativo bastante semelhante entre os granitos do Fácies Rio Pardo. Legenda: hachurado (dados analisados em 

1998 nas folhas Rio Pardo e Paulo Saldanha) e em azul (oito analises realizada neste projeto).

Figura 3.74 – Diagramas discriminatórios de compartimentação tectônica segundo Pearce et al. (1984).
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Figura 3.75 – Granitos do Fácies Rio Pardo plotados nos diagramas discriminatórios de Whalen et al. (1987). FG 
(granitos tipo I e tipo S, fracionados); OGT (granitos tipo I e tipo S).

Figura 3.76 – Em (A), diagrama de Eby (1992) as amostras ocupam o campo de granitoides A2 (maior contribuição 
crustal) e em (B), o posicionamento no diagrama R1 x R2 das amostras do Facies Rio Pardo ocupam o campo dos 

granitos peraluminosos tipo herciniano.



CPRM - Programa Geologia do Brasil

92

trudidos concordantemente nos gnaisses granodio-
ríticos e enderbitos da Suite São Felipe. Ocorrem na 
forma de matacões e blocos rolados nos topos e en-
costas de colinas e morros (figura 3.77 A e B).

Representada por uma composição essencial-
mente granítica, de monzo a sienogranito, mostram 
uma variação na intensidade anisotrópica estrutural 
com porções pouco foliadas (protomilonítica) até 
variedades com forte foliação milonítica. São rochas 
leucocráticas de cor rósea a avermelhada, equigra-
nular a inequigranular, granulação média, textura 
porfirítica a granular hipidiomórfica sendo a última 
mais dominante. Apresentam uma discreta trama 
de máficos (hornblenda e biotita) e feldspatos, com 
achatamento mineral correspondente (figura 3.77 
D), trata-se de foliações desenvolvidas nos estados 
magmáticos a submagmáticos, localmente apare-
cem foliações desenvolvidas no estado solidus, nas 
bordas do corpo, em função do seu caráter sintec-
tônico ao evento transcorrente. Mineralogicamente 
são compostos por microclínio, plagioclásio, quartzo, 
hornblenda e biotita, e os acessórios são a allanita, 
zircão, apatita, e opacos.

O microclínio ocorre com intercrescimento pertí-
tico, sendo que em zonas mais deformadas apresen-
tam porfiroclastos ocelares exibindo subgranulação e 
recristalização. O plagioclásio apresenta-se com tex-
tura mirmequítica e antecede a subgranulação peri-
férica e lenticulização dos clastos. O quartzo ocorre 
extremamente variável quanto à granulação, efeitos 
deformacionais e grau de recristalização, sendo mais 
marcante na forma de subgrãos e agregados policris-
talinos ribonados. A hornblenda e a biotita ocorrem 
rotacionadas e recristalizadas eventualmente con-
tornando os porfiroclastos de microclínio, plagioclá-
sio e mais raramente o quartzo.

Com o acréscimo da intensidade de deformação 
em direção as bordas do corpo a associação mineral 
Kfs+Pl+Qtz+Hbl+Bt é indicativa de cristalização sob 
altas temperaturas, porém, a presença de cavidades 
miarolíticas indicam condições de resfriamento em 
níveis rasos. As características texturais e estrutu-
rais sugerem um ambiente tardicinemático. (Silva & 
Bahia 1998).

A litofácies hornblenda monzogranito mostrou 
um padrão isocrônico coerente, foram analisadas 3 

Figura 3.77 – Em (A) aspecto geral de afloramento na forma de matacões e blocos nos topos de colinas e morros e em 
(B) blocos rolados próximos a estrada; (C) Detalhe do bloco mostrando uma foliação protomilonitica; e (D) Destaque 

da rocha com textura hipidiomórfica e uma discreta trama de máficos (hornblenda e biotita) e feldspatos, sendo 
evidenciada pelo achatamento mineral.
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amostras, para Rb-Sr obtidos por Tassnari, (1993), 
indicando idade de 982 ± 31 Ma, para o episódio 
provável de geração e intrusão desses corpos graní-
ticos no Mesoproterozoico, sendo um dos eventos 
tardios da Orogenia Sunsas (Bloomfield e Lither-
land, 1979).

3.12 - fORMAÇÃO pALMEIRAL (MP23bpa)

A Formação Palmeiral foi inicialmente caracteri-
zada por Lobato et al. (1966) que descreveram ar-
cóseos depositados sobre quartzitos e gnaisses com 
espessura superior a 100 m. Inicia-se novo período. 
A esta sequência de topo observado na estrada de 
ferro Madeira-Mamoré, km 165, foi dada a denomi-
nação de Formação Palmeiral.

Esta Unidade possui ampla distribuição geográ-
fica em quase todo o território do Estado de Ron-
dônia, porém as suas ocorrências mais expressivas 
abrangem grande parte dos Municípios de Nova Ma-
moré, Campo Novo de Rondônia, Governador Jorge 
Teixeira, São Miguel do Guaporé e Guajará Mirim. 

Nestas regiões Souza et al. (1975) incluíram nesta 
formação a existência de arenitos e conglomerados 
que sustentam as Serras de Pacaás Novos e Uaopio-
nes. A continuidade deste conjunto de serras é ob-
servada de forma restrita na porção centro-norte e 
noroeste da Folha Presidente Médici condicionada a 
falhamentos de direção w-E e Nw-SE. A distribuição 
destas rochas foi ainda ampliada por Rizzotto et al. 
(2005) ao caracterizarem esses arenitos no extremo 
Nordeste de Rondônia.

Na área mapeada (Folha Presidente Médici) as ro-
chas desta unidade ocorrem principalmente deposi-
tadas sobre o embasamento cristalino do Complexo 
Jamari, como restos preservados. As melhores ex-
posições de seus constituintes rochosos ocorrem na 
forma de lajes, morros residuais e pequenas serras. 
(Figura 3.78).

Bahia (1997), em sua tese de mestrado subdivide 
a Formação Palmeiral em 6 litofácies, com base prin-
cipalmente nos litossomas e estruturas sedimenta-
res, das quais abrangem ortoconglomerados maciços 
ou com estratificação incipiente (Gm); arenito com 

Figura 3.78 – Aspectos de campo dos afloramentos dos arenitos e conglomerados da Formação Palmeiral. (A) Detalhe 
da estratificação cruzada tabular (B) Morros e morrotes sustentados por arenitos arcoseanos, (C) lajes contínuas com 

vegetação pouco desenvolvida (D) Serras alinhadas.
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estratificação horizontal (Sh); arenito com estratifi-
cação cruzada acanalada (St); arenito com estratifi-
cação cruzada sigmoidal (Sl) e arenito maciço (Sm), 
(figura 3.79).

O autor ainda sugere através de dados de paleo-
correntes sugerem que suas direções indicam trans-
porte de NNE para SSw, e interpretando assim como 
um grande sistema fluvial alimentando uma bacia 
intracratônica do tipo sinéclise. Outro modelo para o 
ambiente de sedimentação da bacia é proposto por 
Santos et al. (2002), que a interpreta como uma bacia 
de foreland.

Dados isotópicos obtidos pelo método U-Pb 
SHRIMP em zircões detríticos forneceram idade má-
xima da sedimentação em 1030 Ma, próximo a Vila 
Palmeiral, o zircão mais jovem tem idade de 1154 Ma 
(Santos et al. 2001).

O que chama a atenção nesta unidade no âmbito 
da folha Presidente Médici, é o fato de seus litotipos 
estarem afetados por tectônica rúptil-dúctil, com zo-
nas de falha e basculamentos. São morros testemu-
nhos dobrados e condicionados por falhas, possuem 
dobras assimétricas, fechadas com eixo de direção 
Nw-SE, mergulhando para SE, e em seus flancos, já 
em escala de afloramento se observa acamadamen-

to plano paralelo verticalizado com dobras suaves e 
planos mergulhando para NE, e um padrão de fatu-
ramento preenchido por sílica na forma de vênulas, 
além de zonas de falha gerando cataclasitos e por-
ções brechadas. (Figura 3.80).

Estas observações feitas em campo corroboram 
com alguns autores no sentido de que a bacia que 
gerou a Serra Pacaás Novos e Uaopione estão con-
dicionadas por falhamentos que seriam sistemas de 
rift´s associados aos processos de extensão e colisão 
continental, sendo que as estruturas têm a particu-
laridade de formar ângulo em relação a orientação 
dos principais cinturões metamórficos (Tassinari & 
Macambira, 2004).

Nas porções centro-oeste da folha, ao sul da Vila 
de Novo Mundo, ocorrem grandes platôs areníticos, 
cuja base é constituída essencialmente por orto-
conglomerados de matriz arenosa, polimíticos, de 
cor vermelha-ocre, clastos suportados por seixos e 
calhaus arredondados, alguns em forma de “disco”, 
constituídos por quartzo (veios), ardósias, arenitos e 
siltitos com tamanhos variando de 3 a 15 cm, essen-
cialmente maciços. O acesso a estas exposições foi 
realizado ao longo da linha 102 Norte, observando 
cortes e pequenas jazidas de empréstimo.

Figura 3.79 – Correlação com base nos principais litotipos e estruturas sedimentares observadas em campo (coluna B) 
com a coluna baseada em estudos de Bahia. (1997), na região da Serra de Uaopiones e Pacaás Novos (coluna A).
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 Figura 3.80 – Aspectos gerais dos arenitos da Formação Palmeiral afetados por tectônica rúpil. (A) e (B) Detalhe 
da estratificação plano-paralela verticalizada (basculamento de blocos) (C) e (D) aspectos das zonas de falha com 

desenvolvimento de brechas de falha (E) e (F) padrão de faturamento ortogonal preenchido por vênulas de quartzo.

Esta unidade é constituída essencialmente por 
arenitos arcoseanos e arenitos feldspáticos, com 
intercalações conglomeráticas marcadas por níveis 
centimétricos a sub-métricos. Os seixos são suporta-
dos por matriz arenosa, constituídos essencialmente 
por quartzo e arenitos com formas subarredondadas 
a arredondadas, raramente angulosos, esfericidade 
variando de moderada a baixa, mal selecionados (4 

a 80 mm), em alguns níveis se observa a sobrepo-
sição de seixo. Os arenitos apresentam cores rosa e 
vermelha intercalando níveis de cor creme, possuem 
aspecto “sal e pimenta”, a granulometria principal é 
areia média, com grãos bem selecionados, subarre-
dondados de média a alta esfericidade. O arcabouço 
é constituído por grãos de quartzo e feldspato, este 
na maioria das vezes caulinizado, a matriz é pouco 
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micácea com impregnações de ferro e de forma mais 
rara manganês. A presença de grãos de feldspato an-
gulosos, alguns com até 5 mm dispersos na matriz, 
indicam sedimentos que sofreram pouco transporte.

As estruturas sedimentares são típicas de am-
biente fluvial, e nos afloramentos é possível observar 
arenitos com estratificação cruzada tabular, estratifi-
cação cruzada tangencial, estratificação cruzada aca-
nalada de pequeno a médio porte e também areni-
tos maciços.

Ao microscópico, a rocha possui grãos angulo-
sos (sedimentar clástica), levemente estratificada, 
formada por partículas arredondadas a subangulo-
sas, de tamanho areia média a seixo (0,2 a 7 mm). É 
constituída mineralogicamente por grãos de quart-
zo (40%), feldspatos (38%), opacos (3%), muscovita, 
zircão, além de fragmentos líticos (10%), compostos 
por vulcânicas félsicas, chert, siltitos e argilitos. A 
matriz (8%) é composta por sericita e o cimento (1%) 
é constituído por hidróxido de ferro. (Figura 3.81).

3.13 - fORMAÇÃO pIMENTA BUENO (SDpb)

Segundo Silva & Bahia (1998), diversos trabalhos 
de reconhecimento geológico foram desenvolvidos no 
graben, dentre os quais se destacam: Oliveira (1915 e 
1918), Dequech (1943), Lobato et al. (1966) que des-
crevem intercalações de folhelhos e arenitos da For-
mação Parecis na localidade de Pimenta Bueno. Pinto 
Filho et al. (1977) caracterizaram a unidade como re-
sultante da deposição em uma bacia intracratônica do 
tipo graben, designou a Unidade Permo-Carbonífera 
I os folhelhos e arenitos que afloram no Rio Pimen-
ta Bueno. Posteriormente Quadros e Rizzotto (2007), 
adotaram a definição de Formação Pimenta Bueno 
como inicialmente proposta por Leal et al. (1978), mas 

com algumas modificações em seu conteúdo litológi-
co e distribuição geográfica. Dados palinilógicos em 
arenitos da Formação Pimenta Bueno obtidos por Pin-
to Filho et al. (1977) identificam uma assembleia de 
pólens filiados aos grupos vegetais Pterophyta e Lyco-
podophyta, atribuindo uma idade permo-carbonífera, 
porém Cruz (1980) sugere idade siluro-devoniana para 
esta unidade, através da identificação de microrganis-
mos do paleofitoplancton filiados aos Acritarchas do 
gênero Synsphaeridium.

A Formação Pimenta Bueno é representada por 
associação de fácies de ambiente marinho e conti-
nental. A porção basal da Formação Pimenta Bueno, 
representada por litofácies marinha se subdivide 
em: intercalações rítmicas (ritmito) entre folhelho 
e siltito/argilito; e intercalações de siltito e folhelho 
milimetricamente laminado. O topo do perfil é re-
presentado por litofácies de ambiente continental, 
onde arenito arcosiano e conglomerático com estra-
tificações plano paralela de baixo ângulo e cruzada 
acanalada de pequena amplitude são característico 
de sistema fluvial.

O Graben Pimenta Bueno ocorre em uma faixa 
com trend principal wNw-ESE, sendo mais represen-
tativa nas porções noroeste e central da folha, sendo 
limitado a nordeste, através de contato brusco com 
a Falha Presidente Hermes. As relações de contato, 
a sudoeste da folha, são discordante erosiva com 
a Formação Terra Boa, a sudeste a unidade repou-
sa discordantemente sobre as rochas da Formação 
Migrantinópolis (xisto e paragnaisse) e a Suíte São 
Felipe, já a norte noroeste e a nordeste da Falha 
Presidente Hermes a formação preenche vales, que 
repousam discordantemente sobre as rochas do em-
basamento (Complexo Jamari) e da Suíte Intrusiva 
Serra da Providencia, respectivamente. Ocorrem na 

 Figura 3.81 – Em (A) fotomicrografia do arcósio: aspecto geral da rocha, com matriz seritizada e grãos angulosos de 
quartzo e feldspato; (B) Grão de quartzo, no centro inferior, com extinção ondulante e desenvolvimento incipiente de 

sub-grãos. (objetiva de 2X, nicóis cruzados).
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porção central do graben janelas estruturais de lito-
fácies xistosa e paragnaíssica da Formação Migranti-
nópolis e de corpos ovalados da Suíte Novo Mundo.

3.13.1 - Folhelho/Calcário (SDpbfcc)

A base do perfil da Formação Pimenta Bueno se dá 
pela predominância de intercalações rítmicas entre fo-
lhelho micáceo marrom chocolate e siltito/argilito de 
cor cinza creme, todo pacote ritmico (figura 3.82) apre-
senta uma laminação plano paralela que, por vezes, 
pode ocorrer microestratificação cruzada (mini- hum-
mocky) e rara convoluções. No topo do rítmito ocorrem 
intercalações de folhelho marrom chocolate e arenito 
fino de cor creme com partes esverdeadas, ocasional-
mente, ocorrem camadas de calcário dolomítico.

3.13.2 - Arenito/Folhelho (SDpbarf)

A fácies arenito/folhelho é constituída por  areni-
tos arcosianos micáceos de coloração marrom cho-
colate, granulometria fina a médio, subarredonda-

dos e bem selecionados, apresentam estratificação 
cruzada plano paralela e folhelho de cor marrom 
escuro laminado e quebradiço, em geral, os arenitos 
contém intercalações de siltito e folhelho milimetri-
camente laminados. (Figura 3.83).

3.13.3 - Arenito (SDpbar)

Ocorrem como arenitos arcosianos e arenitos 
conglomeráticos de coloração rosa avermelhado a 
amarronzado esbranquiçado, de granulometria mé-
dia a grossa, anguloso e mal selecionado, estratifica-
ção plano paralela de baixo ângulo, cruzada acanala-
da de amplitude média e maciço. Em alguns locais é 
possível observar estruturas de deformação plástica, 
com dobras convolutas de origem sinsedimentar (fi-
gura 3.84). Mineralogicamente correspondem a are-
nitos arcosianos de matriz argilosa micáceo, compos-
to por quartzo, K-feldspato, plagioclásio, muscovita e 
opacos. Os feldspatos alteram para sericita e argilas e 
a muscovita ocorre na forma de finas palhetas entre 
os espaços intersticiais quartzo-feldspático.

Figura 3.82 – Em (A) aspectos de campo do afloramento e (B) detalhe das intercalações rítmicas (ritmito) entre folhelho 
(marrom) e siltito/argilito (cinza creme a esverdeado).

Figura 3.83 – Em (A) aspectos de campo do afloramento (corte de estrada) e (B) detalhe do folhelho laminado e 
quebradiço e o arenito micáceo com estratificação cruzada plano paralelo.
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3.13.4 - Geocronologia

Para análise geocronológica utilizando o método 
U-Pb (LA-ICP-MS) na Universidade de Brasília – UnB, 
foi selecionada uma amostra de arenito arcoseano 
da Formação Pimenta Bueno (GB-395). Dados isotó-
picos obtidos a partir de analises de 69 grãos de zir-
cão, os quais apresentaram razões de Th/U variando 
de 0,07 a 1,24, permitiu a elaboração de um histogra-
ma com a distribuição das probabilidade cumulativa 
das idades 207Pb/206Pb desta amostra (figura 3.85). O 
histograma mostra picos de idades paleo a neoprote-
rozoicas (1900 a 947 Ma) com picos de concentração 
de idades em 1898 Ma, 1824 Ma, 1427 Ma, 1377 Ma, 
1216 Ma (maior pico de concentração), 1184 Ma, 
1012 Ma e 950 Ma (figura 3.85).

As análises que definiram os picos de maiores con-
centrações consistem de idades em 1216 Ma (n>19 
e <21) e 1184 Ma (n>12 e <15), portanto, com uma 
grande contribuição de áreas fontes mesoproterozoi-
cas e relacionadas à Tafrogênese Ectasiana-Steniana 
(fase extensional pré-Sunsás). Os picos de concentra-
ções mais antigos com idades em 1898 Ma e 1824 
Ma, refletem contribuições de fontes paleoprote-

rozoicas oriundas da erosão de rochas da Província 
Ventuari-Tapajós (Tassinari & Macambira, 2004). Os 
dados obtidos nos intervalos de concentração entre 
os picos de idade 1427 Ma e 1377 Ma, sugerem a 
contribuição de zircões dentríticos oriundas de ro-
chas da Suíte São Felipe, geradas durante o período 
acrescionário da Orogênese Rondoniana-San Ignácio 
(ou Candeias). Já o pico de concentração de idade 
em 1012 Ma (n=3), reflete contribuições de zircões 
dentríticos oriundas de rochas da Formação Palmei-
ral, geradas durante a fase pós-colisional da Oroge-
nia Nova Brasilândia (Sunsás). O pico de concentra-
ção mais novo com idade em 950 Ma, sugere que 
esse zircão ígneo (dentrítico), possa ser oriundo da 
erosão de rochas plutônicas da Suíte Intrusiva Rio 
Pardo, está correlacionável a uma fase extensional 
paleozoica, que propiciou uma tafrogênese intracon-
tinental de Pimenta Bueno (bacia extencional tipo 
gráben (figura 3.85).

3.14 - fORMAÇÃO pEDRA REDONDA (C1pr)

Inicialmente Leal et al., (1978) a incluíram na For-
mação Pimenta Bueno como uma fácies homônima 

Figura 3.84 – Aspectos de campo de algumas estruturas observadas nos paredões de arenito. (A) Detalhe da 
estratificação cruzada tangencial (B) dobras atectônicas (C) Detalhe da estratificação cruzada acanalada.
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descrita, mas não cartografada, como também, dos 
tilitos da Unidade Permo-Carbonífera II de Pinto Fi-
lho et al., (1977). Posteriormente (Rizzotto & Qua-
dros, 2007) observaram características marcantes 
paleoambientais, deposicionais e estratigráficas que 
enquadra a unidade como Formação. É constituída 
por paraconglomerados (diamictito/tilito) suportado 
por matriz, mal selecionado com presença de clastos 
que variam de seixos a matacões polimíticos even-
tualmente facetados. Associado a esses depósitos 
argilitos e siltitos de cor creme, laminação plano-pa-
ralela, por vezes, deformados por seixos e matacões 
pingados característico da Unidade Dropstone da 
Formação Pedra Redonda. Essa associação diamic-
tito/tilito – dropstone é evidência de clima glacial, 
onde os diamictitos/tilitos representam os depósitos 
de detrito na base das geleiras (litofácies glácio con-
tinental) e os dropstone seriam caracterizados pelas 
quedas de clastos dos icebergs durante a deposição 
dos pelitos em ambiente subaquoso (litofácies glácio 
marinho).

3.14.1 - Diamictito (C1prdm)

A unidade é constituída por paraconglomerados 
(diamictito) suportado por matriz de composição 
argilo-arenosa e cimento cálcio-ferruginoso, mal se-
lecionado com presença de clatos dispersos de for-
ma desorganizada variando de seixos a matacões 
polimíticos, são mal selecionados, subarredondados 

a angulosos (granitos, gnaisses, metabásicas, areni-
tos, argilitos, siltitos, folhelhos, xisto, e quartzitos), 
eventualmente alguns ocorrem polidos, estriados e 
facetados evidencias da unidade tilito, descrita, mas 
não cartografada na folha.

Ocorre quase que integralmente dentro do Gra-
ben Pimenta Bueno, está situado na porção central da 
folha, sendo limitado a nordeste, através de contato 
brusco com a Falha Presidente Hermes, a sudoeste 
mostra uma relação de contato discordante erosivo 
com a Formação Terra Boa e as litologias da Formação 
Migrantinópolis (xisto e paragnaisse) e a sudeste com 
a Suíte São Felipe. Já a oeste a unidade repousa discor-
dantemente sobre o litologia da Formação Pimenta 
Bueno (arenito arcosiano/folhelho). Em geral afloram 
na forma de cortes de estrada, e raramente na forma 
de matacões e blocos (Figura 3.86).

3.15 - DIQUES DE DIABáSIO (Jdb)

Os diques e/ou sills básicos que cortam rochas 
paleoproterozoicas até rochas sedimentares da Bacia 
Amazônica são descritas por inúmeros autores, que 
relacionam essas rochas ao magmatismo básico me-
sozoico na porção meridional do Cráton Amazônico. 
Dequech (1943) e Pinto Filho et al., (1977) destacam 
afloramentos de diabásio e basaltos que ocorrem no 
alto curso do Rio Pimenta Bueno. Já a denominação 
dada para diques mesozoicos segundo Silva et al., 
(1974) e Bizinella et al., (1980), adotam a designação 

Figura 3.85 – Histograma da probabilidade cumulativa para todas as análises U-Pb da amostra GB-395, mostrando os 
picos das principais idades obtidas para a Formação Pimenta Bueno.
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de dolerito Cururu para Folha Juruena e de Diabásio 
Periquito para os diques da região dos rios Sucundu-
ri, Aripuanã, Acari e Juma, respectivamente. A dis-
tinção dessas rochas é meramente geográfica e são 
relacionadas ao magmatismo mesozoico, conforme 
idades apresentadas pelos autores acima.

Estes corpos estão intrudidos ao longo de dire-
ções preferenciais N-S e NNE-SSw, sendo seu maior 
representante um corpo de aproximadamente 80 Km 
de comprimento e 50 metros de largura, na porção 
central da folha, que intrude nas formações Migran-
tinópolis, Terra Boa, Pedra Redonda e Pimenta Bue-
no, além das rochas do embasamento, constituídas 
por ortognaisses do Complexo Jamari. Na porção 
nordeste ocorrem pequenos enxames intrusivos no 
batólito Serra da Providência com direção similar, 
observados pelas imagens aerogeofísicas, principal-
mente a primeira derivada vertical (magnetometria) 
e o ternário (gamaespectrometria), às vezes dificil-
mente distinguíveis das rochas máficas associadas ao 
magmatismo calaminiano da Suíte Intrusiva Serra da 
Providência.

Os diques são classificados como diabásios, pos-
suem cores variando de cinza esverdeado a cinza es-
curo, trama porfirítica, de granulação fina a média, 
textura subofítica e apresentam um leve magnetis-
mo, podem ocorrem subordinadamente rochas ga-
bróicas. Mineralogicamente são compostos essen-
cialmente por plagioclásio e piroxênio, já os minerais 
acessórios mais comuns são a magnetita e apatita. 
Características petrográficas indicam processos hi-
drotermais onde cristais de piroxênio mostram-se 
parcialmente transformados em clorita e epidoto, 
além de sericitização sobre os cristais de plagioclásio.

De acordo com Marzoli et al., (1999) estes diques 
estão correlacionados com os demais corpos de dia-
básio ocorrentes no sudeste de Rondônia, os quais 
indicam idades jurássicas entre 170 a 190 Ma. Esses 
mesmos diques são também correlacionáveis com o 
magmatismo básico mesozoico caracterizado pelos 
basaltos e gabros da Formação Anari (RO) e com os 
basaltos da Formação Aripuanã (MT), mencionada 
anteriormente.

Figura 3.86 – Em (A) aspectos de campo do afloramento (corte de estrada); (B) Diamictito (paraconglomerado 
suportado por matriz), mostrando clastos dispersos variando de seixos a matacões polimíticos; (C) Detalhe dos seixos 

a matacões de quartzito, gnaisse, metabásica e granito; e (D) Detalhe dos clastos: subarredondados a angulosos 
emersos em uma matriz argilo-arenosa.
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3.16 - COBERTURAS CENOzOICAS

3.16.1 - Coberturas Detrito Laterítica Ferru-
ginosa (N1dl) e Sedimentares Indiferenciadas 
(NQi)

Anteriormente essas coberturas eram engloba-
das por Rizzotto et al. (1994), na Formação Iça, pos-
teriormente, Scandolara et al. (1999) na Coberturas 
Sedimentares Indiferenciadas, em seguida Rizzotto 
& Quadros (2007) as definiram como Coberturas Se-
dimentares Indiferenciadas e nas Coberturas Detrito 
Lateríticas Ferruginosas. Essas coberturas apresen-
tam idades plio-pleistocênica a pleistocênica, aflo-
ram em áreas com o predomínio geomorfológico 
relacionado às Superfícies de Aplanamento Nivel II.

A cobertura detrito laterítica está assim distribuí-
da, na porção centro norte e centro leste e sul ocor-
rem em não conformidade sobre os litofácies da Su-
íte Intrusiva Serra da Providência, Complexo Jamari, 
Formação Pimenta Bueno e Formação Rio Branco, 
respectivamente. Essa unidade constitui-se de sedi-
mentos siltico-argilosos parcialmente consolidados, 
contém diversos nódulos e psólitos ferruginosos en-
voltos em material de aspecto argiloso de coloração 
amarelo avermelhado e crosta laterítica ferruginosa 
representada por pequenos platôs que se destacam 
na topografia do terreno.

Já a cobertura sedimentar indiferenciada ocor-
re na porção noroeste, oeste e sudoeste da folha, 
cobrindo discordante e erosivamente parte das 
Formações Rio Branco, Migrantinópolis, Terra Boa, 
Palmeiral e fácies da Suíte Rio Pardo. Segundo Scan-

dolara et al. (1998) designa essa unidade associada 
a ambientes de leques aluviais, canais fluviais, pla-
nícies de inundação e lacustres, são constituídos por 
depósitos elúvio-coluvionares imaturos e pouco es-
pessos, composto por sedimentos inconsolidados a 
parcialmente consolidados que vão desde cascalhos 
até argila, invariavelmente lateritizados.

3.16.2 - Depósito Aluvionar (Q2a)

Atribui-se a unidade uma idade holocênica para a 
deposição desses sedimentos que ocorrem ao longo 
dos vales e margens de rios que drenam a folha, sen-
do bastante expressivo no Rio São Miguel e no Rio 
Branco que se estende em uma planície de inunda-
ção. Pequenos depósitos são encontrados em ilhas 
e nas margens do rio Machado, essa pequena quan-
tidade de depósitos é devido ao encaixe do rio que 
está condicionado a estrutura neotectônica. A unida-
de abrange sedimentos inconsolidados constituídos 
por cascalho, areia, silte e argilas que ocorrem em 
camadas irregulares e intertdigitadas lateralmente, 
estando associados, aos depósitos de canal e da pla-
nície de inundação.

Os depósitos de canal são compostos de sedimen-
tos de granulação média a grossa, por vezes conglo-
meráticos, variavelmente selecionados sendo preci-
pitados por acumulação nas partes mais profundas 
dos leitos dos rios, neles se constituem os principais 
jazimentos de areia, argila e seixos, por vezes, casca-
lho e até ouro. Já planície de inundação é composta 
exclusivamente por sedimentos de granulação fina.
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4.1 - ASpECTO gERAL

A Folha Presidente Médici é parte integrante de 
uma pequena porção do sudoeste do Cráton Ama-
zônico, e com base no modelo proposto por Tassi-
nari & Macambira (1999) que subdividem o Cráton 
em províncias geocronológicas, a área do projeto 
está inserida na interface entre duas províncias geo-
cronológicas distintas. A mais antiga, a Província Rio 
Negro-Juruena (1,80 – 1,55 Ga), seguida da Província 
Rondoniana-San Ignácio (1,55 – 1,3 Ga), porém San-
tos et al (2000) e Santos (2004) usam a denominação 
de Província Rondônia-Juruena e Sunsás para as res-
pectivas províncias.

Dados recentes baseados em estudos geotectôni-
cos (Rizzotto et al. 2013) definem a Zona de Sutura do 
Guaporé, que marca o limite entre essas províncias ao 
sul da área mapeada. A área do projeto na realidade 
localiza-se na interface entre dois terrenos tectônicos 
distintos, o Terreno Jamari ao norte, cujas idades das 
rochas situam-se no intervalo temporal proposto para 
a Província Rio Negro-Juruena ou Rondônia-Juruena, 
e o Terreno Nova Brasilândia ao sul, separados pelo 
gráben paleozoico de Pimenta Bueno.

O Terreno Nova Brasilândia é o resultado de um 
processo tafrogenético no final do Mesoproterozói-
co, que separou a crosta continental com geração de 
um proto-oceano cujo fechamento ocorreu durante 
a Orogênese Sunsás (Rizzotto 1999).

Através dos dados obtidos foi possível identificar 
e mapear as estruturas tectônicas dúcteis, dúcteis-
-rúpteis e rúpteis impressas nas rochas do embasa-
mento e nos granitoides deformados, delimitar as 
unidades de coberturas sedimentares meso/neopro-
terozóicas e paleozoicas, e por fim, estabelecer um 
arranjo estrutural para a região e destacar os princi-
pais elementos litológicos e tectônicos que permiti-
ram definir limites mais precisos entre as províncias 
geocronológicas, com base na proposta de subdivi-
são em terrenos para o Cratón Amazônico.

Os padrões estruturais impressos nas rochas da 
área estudada foram identificados a partir da análise 
das imagens de satélite e de sensores aerotranspor-
tados, sendo estes, em grande parte, correlacionados 
com os dados de campo, principalmente, as feições 
oriundas dos últimos eventos tectono-metamórficos 
gerados em regime dúctil. Para materializar estes 
padrões estruturais, foram elaborados mapas de 
estruturas dúcteis regionais com base em imagens 

Landsat, Geocover e SRTM (traços de superfícies “S”) 
e imagens geradas por levantamento aerogeofísico 
(lineamentos magnéticos) que representam estas 
estruturas em locais de relevo arrasado e encoberto 
por sedimentos recentes; além disso, foram lança-
dos os dados estruturais planares e lineares obtidos 
durante a descrição dos afloramentos (medidas de 
atitudes de foliações, bandamentos e lineações de 
estiramento mineral). O estabelecimento das fases 
de deformação foi baseado nas relações estruturais 
de campo, obtidas em afloramentos, aliada a dados 
geocronológicos preexistentes, e dados geocronoló-
gicos obtidos no decorrer do projeto. As condições 
metamórficas geradas ao longo das zonas de cisalha-
mento foram definidas a partir de aspectos de cam-
po e com base em análises petrográficas.

A análise estrutural da folha Presidente Médici con-
sistiu em separar regiões com base na história geoló-
gica diferenciada, com reflexo em assinaturas geoquí-
micas distintas e diferentes regimes deformacionais, 
provocados por eventos orogenéticos com idades me-
tamórficas bastante consistentes na literatura. A região 
ainda possui três episódios de sedimentação, indicati-
vos de processos de subsidência crustal, remontando 
alguns episódios de contração e extensão crustal, e evi-
denciando uma história de recorrência tectônica para o 
final do Mesoproterozoico (figura 4.1).

A separação em domínios estruturais foi balizada 
principalmente no registro deformacional, sendo as-
sim as rochas do Terreno Jamari no âmbito da folha 
Presidente Médici por serem mais antigas, possuem 
impresso em seus litotipos todo o registro defor-
macional que vai do final do Paleoproterozoico até 
o final do Mesoproterozoico. Trata-se de estruturas 
geradas por superposição de sucessivos eventos tec-
tônicos ocorridos em condição de médio a alto grau 
metamórfico, alcançando localmente situações de 
anatexia. E durante o levantamento estrutural foi 
possível observar e tratar de forma estatística a su-
perposição de estruturas impressas nas rochas com 
o objetivo de sugerir suas relações com os eventos 
orogenéticos já reconhecidos para o sudoeste do 
Cráton Amazônico. Estes eventos ocorreram nos in-
tervalos de 1670-1630 Ma (Estateriano) (Fase D1, 
M1), 1371- 1319 Ma (Ectasiano) (Fase D2, M2) e 
1180- 1100 Ma (Esteniano) (Fase D3, M3), onde D é a 
fase de deformação e M o metamorfismo.

Com base na compartimentação em domínios 
estruturais, a área da folha foi dividida em 2 domí-

4 — gEOLOgIA ESTRUTURAL E EvOLUÇÃO 
gEOTECTÔNICA
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nios principais, assim chamados de Domínio Jamari 
e Domínio Nova Brasilândia (Faixa Nova Brasilândia), 
separados pelo gráben de Pimenta Bueno. A porção 
do embasamento localizada a norte do gráben de 
Pimenta Bueno (Domínio Jamari) foi subdividida em 
três sub-domínios; Subdomínio Polideformado Ja-
mari, Subdomínio Transpressivo Sinistral Ji-Paraná, e 
Subdomínio Indeformado.

A Faixa Nova Brasilândia, localizada na parte sul 
da folha, possui registros deformacionais resultan-

tes de um único evento compressivo com tectônica 
transpressiva em regime dúctil, gerando trends com 
direção preferencial E-w (Fase D3, M3). Este even-
to afeta parcialmente as rochas do Complexo Jamari 
gerando zonas de cisalhamentos transcorrentes si-
nistrais e transpressivas com direções preferenciais 
N-S e Nw-SE. Durante a análise estrutural foi ainda 
observada a influência de uma forte tectônica rúptil 
impressa nos sedimentos depositados no Gráben de 
Pimenta Bueno.

Figura 4.1 – Domínios e Subdomínios Estruturais da Folha Presidente Médici (SC.20-Z-C).
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4.2 - DOMíNIO jAMARI

Este domínio abrange grande parte da porção 
centro-norte do estado de Rondônia e seu arca-
bouço é o resultado da atuação dos sucessivos 
eventos orogenéticos que afetaram o sudoeste do 
Cratón Amazonico, no processo de amalgamação 
final do Supercontinente Rodínia, principalmente 
no Ectasiano (1,35 -1,11). As idades U-Pb (TIMS E 
SHRIMP) de 1,75-1,76 Ga foram obtidas em núcleos 
de zircões oriundos de ortognaisses de composição 
tonalítica, granodiorítica, enderbítica a diorítica 
do Complexo Jamari, que fazem parte do conteú-
do ortoderivado. Fazem parte ainda da arquitetura 
deste arcabouço rochas metassedimentares meta-
morfizadas em alto grau (Complexo Quatro Cacho-
eiras), granitoides indeformados a milonitizados/
gnaissificados pertencentes à Suíte Intrusiva Ser-
ra da Providência (1,55 Ga) e Alto Candeias (1,35 
Ga). Associam-se espacialmente ao Domínio Jamari 
diversas rochas graníticas pós-orogênicas a anoro-
gênicas representadas pelas suítes intrusivas São 
Lourenço – Caripunas (1,31 Ga), Teotônio (1,38) e 
Santo Antônio (1,40 Ga), além de plutônicas félsicas 
das suítes intrusivas Santa Clara (1,08 Ga) e Rondô-
nia (Younger Granites of Rondônia) (0,99 Ga). Essas 
rochas, por abrangerem vasto território, serviram 
de área fonte e de deposição para os sedimentos 
da formação Palmeiral (1,03 Ga), estes são cortados 
por basaltos e diabásios da Formação Nova Flores-
ta (1,01 Ga). Parte destas rochas foram submetidas 
a condições metamórficas de alto grau, com idade 
de metamorfismo entre 1,37-1,35 Ga, obtido em 
monazita (Scandolara 2006). Na Folha Presidente 
Médici, o Domínio Jamari está representado por 
rochas do Complexo Jamari intrudidas por rochas 
granitoides da Suíte Intrusiva Serra da Providência. 
Este domínio foi subdividido em três sub-domínios; 
Subdomínio Polideformado Jamari, com predomí-
nio de rochas do Complexo Jamari; Subdomínio 

Transpressivo Sinistral Ji-Paraná, que predominam 
rochas da borda do batólito Serra da Providência 
com estruturas relacionadas a orogênese Nova Bra-
silândia, transpondo as estruturas mais antigas; e 
Subdomínio Indeformado, porção interior do Bató-
lito preservada das fases de deformação D1 e D2.

4.2.1 - Subdomínio Polideformado Jamari

Esta região possui grande complexidade estrutural 
e a superposição de eventos torna difícil a reconstru-
ção da deformação. A área apresenta todo o registro 
deformacional da Folha Presidente Médici e corres-
ponde aos Domínios Estruturais II e III de Scandolara 
(2006). Segundo este autor este terreno encontra-se 
deformado por três eventos tectonometamórficos:

D1 ~1,67-1,63 Ga, sob condições de fácies granulito, 
relacionado à fase colisional da Orogênese Quatro Ca-
choeiras (Santos et al., 2008 ou Cachoeirinha, Scando-
lara et al., 2001) e representa o evento deformacional 
mais antigo da região, porém de difícil reconstituição 
devido à forte transposição de estruturas geradas pe-
los eventos deformacionais posteriores (D2 e D3); D2 
~1,37-1,35 Ga, em condições de fácies anfibolito supe-
rior, relacionado à fase colisional da Orogênese Ron-
doniana-San Ignácio (ou Orogênese Candeias, Santos 
et al., 2000), com metamorfismo retroprogressivo em 
fácies xisto verde no extremo leste da área, região da 
Serra da Providência; é o evento deformacional com re-
gistros mais expressivos na área de estudo; D3 ~1,2-1,1 
Ga, sob condições de fácies anfibolito inferior, relacio-
nado à Orogênese Nova Brasilândia (Ciclo Sunsás).

Os dados interpretados pela aerogeofísica através 
da primeira derivada (fase D1) indicam lineamentos 
magnéticos descontínuos e seccionados com dire-
ções E-w/NE-Sw, que em afloramento correspon-
dem a um bandamento gnáissico contínuo, centimé-
trico, com alto ângulo de mergulho a subvertical, por 
vezes com feições de boudinage em porções máficas 
(figura 4.2).

Figura 4.2 – Aspecto de campo das estruturas dúcteis planares regionais preservadas, associadas à fase de deformação 
(D1). Em A, gnaisse granodiorítico com suave crenulação. Em B, lentes de anfibolito estriccionado e boudinado ao 

longo do bandamento, (vista em planta).
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Na porção centro-leste do subdomínio é possível 
observar o bandamento gnáissico gerado na fase 
D1 dobrado, marcando a foliação plano axial gerada 
pelo evento D2, que possui direção preferencial 
NE-Sw nesta região, com inflexão para Nw-SE 
no extremo oeste. As estruturas são observadas 
principalmente através dos lineamentos magnéticos 
contínuos e bem marcados, à norte da Folha. Em 
escala de afloramento a foliação plano-axial mostra 
desde leve rompimento, transpondo parcialmente as 
estruturas, até a sua completa obliteração gerando 
um novo bandamento, e feições migmatíticas (figura 
4.3). O estereograma de polo da foliação plano axial 
(Sn+1) indica concentrações de polos nos quadrantes 
NE e SE, confirmando planos de foliação nas direções 
Nw-SE e NE-Sw. (figura 4.4).

Os dados estruturais para este subdomínio foram 
tratados de forma diferente, de acordo com o grau 
de preservação das estruturas, assim existem pou-
cos “pods” que foram preservados das deformações 
mais jovens. Em geral, os limites entre esses núcleos 
e as faixas deformadas por zonas de cisalhamentos 
transcorrentes e transpressivas são transicionais e 
marcados pelo desenvolvimento de uma trama pro-
tomilonítica a milonítica, locamente gnáissica, de-
senvolvida sobre uma trama gnássica ou ígnea pre-
térita. Os dados estruturais destes núcleos, quando 
plotados nos estereogramas de pólo da foliação e 
lineação de estiramento mineral confirmam a exis-
tência de estruturas pretéritas wNw-ESE geradas 
na fase D1, com influência de estruturas totalmente 
traspostas NE-Sw geradas na fase D2, cujas maiores 

Figura 4.3 – Aspecto de campo das estruturas dúcteis regionais associadas à fase de deformação (D2). Em A, gnaisse 
granodiorítico com bandamento dobrado. Em B, parte do bandamento dobrado transposto, gerando reorientação NE-

SW (vista em planta).

Figura 4.4 – Estereograma de polo de plano da foliação Sn+1 (plano axial).
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concentrações de caimentos da lineação indicam ca-
racterísticas de um sistema compressivo com vertica-
lização, possivelmente por achatamento (figura 4.5).

Ao sul de Nova Londrina ocorrem zonas compres-
sivas wNw-ESE, w-E e ENE-wSw associadas à line-
ação de estiramento down dip com caimento (45° a 
80°) para wSw, S e ESE, e zonas transpressivas asso-

ciadas. Essa deformação afeta ortognaisses de com-
posição monzogranítica da Suíte Intrusiva Serra da 
Providência, identificada através de dados litogeo-
químicos e geocronológicos (idade concórdia U-Pb 
de 1547,7 Ma), e provavelmente está relacionada à 
fase deformacional D2 (figura 4.6).

Figura 4.5 – Estereograma de polo de plano da foliação e estruturas transpostas de difícil reconstituição (A). 
Esteregrama de lineação de estiramento mineral (B).

Figura 4.6 – Aspecto de campo das estruturas dúcteis planares e lineares observadas em alguns afloramentos, exibindo 
foliação milonítica (caderneta representando o plano) e lineação de estiramento mineral com alto ângulo de mergulho 

(lapiseira representando a linha), sendo a foliação concordante com as estruturas interpretadas pela geofísica com 
direção WNW-ESSE e com mergulho em alto ângulo para SSW (fase D2).
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Ainda no Subdomínio Polideformado Jamari 
existem lineamentos estruturais com direção Nw-
-SE observados em imagens de radar, e identifi-
cados como zonas de cisalhamento subverticais, 
com milonitização em fácies anfibolito baixo que 
corresponde ao domínio III, de Scandolara (2006), 
e segundo o autor, os planos de movimentação 
N50-60⁰w com indicadores (cristais de K-feldspato 
e quartzo, relação S x C e dobras de arrasto) de ci-
nemática sinistral, representam o pulso tardio do 
evento deformacional D3. Em escala de afloramen-
to, ocorrem zonas miloníticas com trama ultrafina 
desenvolvida, e de forma mais rara, se observam 
ainda, remanescentes dos minerais na forma de 
porfiroclastos e fenoclastos envolvidos em matriz 
fina (protomilonitos) localizadas a oeste da cidade 

de Urupá. Estas zonas transpõem de forma total ou 
parcial as antigas estruturas relacionadas aos even-
tos anteriores (D1 e D2) (figura 4.7).

O estereograma de polo da foliação mostra a dis-
persão das medidas de foliação em várias direções, 
o mesmo ocorre com estereograma de lineação de 
estiramento mineral. Existe o predomínio da dire-
ção Nw-SE e valores variados de mergulho, com ati-
tudes mais frequentes para os quadrantes Sw e NE 
(total de 121 medidas de foliação), corroborando 
com o trend estrutural Nw-SE. A grande dispersão 
das medidas de atitudes para estes estereogramas 
se deve em função do dobramento do bandamen-
to/ foliação regional (figura 4.8).

Figura 4.7 – Aspecto de campo das estruturas NW-SE associadas a fase de deformação (D3) no domínio III. Rochas 
miloníticas com variados graus de cominuição mineral relacionados a extensas zonas de cisalhamento transpressivas 

com cinemática sinistral dominante (vista em planta).

Figura 4.8 – Estereograma de polo de plano de foliação (A). Esteregrama de lineação de estiramento mineral (B).
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4.2.2 - Subdomínio Transpressivo Sinistral Ji-
paraná

O compartimento estrutural definido como Sub-
domínio Transpressivo Sinistral Ji-Paraná consiste 
na derivação das Zonas de Cisalhamento Ji-Paraná, 
denominada por Tohver et al. (2005), e do Sistema 
Transpressivo Sinistral Ji-Paraná (Domínio III), defini-
do por Scandolara (2006), que relaciona este sistema 
a estruturas geradas por inúmeras zonas de cisalha-
mento com larguras variando de 10 a 1000 metros, 
subverticais, com milonitização em fácies anfibolito 
baixo. A deformação desenvolveu tramas miloníticas 
fortemente assimétricas com porfiroclastos de felds-
patos rotacionados indicando cinemática sinistral.

Na Folha Presidente Médici este sistema trans-
pressivo sinistral coincide com a borda do batólito 
Serra da Providência, juntamente com falhas subsi-
diárias situadas a oeste da cidade de Presidente Mé-
dici (Zona de Cisalhamento Presidente Médici), que 
influenciam parte do curso do Rio Machado. Trata-se 
de uma faixa orientada na direção N-S e NNw-SSE, 

com largura máxima de 15 km, parcialmente enco-
berta por sedimentos paleoaluviomares, aluvionares 
e coberturas lateríticas, que tornam difícil a observa-
ção das estruturas em campo, porém algumas destas 
descontinuidades são bem delimitadas nas imagens 
aerogeofísicas, principalmente a 1a derivada vertical, 
que registra importantes lineamentos magnéticos.

Outro aspecto a ser observado é a vergência das 
estruturas tranpressivas de oeste para leste, e a dimi-
nuição paulatina da deformação em direção ao inte-
rior do Batólito Serra da Providência, na medida em 
que se afasta do “front” da deformação. Esta faixa é 
composta por um sistema de zonas de cisalhamen-
to tranpressivas, de componente sinistral, as quais 
afetaram os granitoides da Suíte Intrusiva Serra da 
Providência, desenvolvendo uma trama protomolo-
nítica a milonítica, localmente gnáissica, com o de-
senvolvimento de foliação protomilonítica, foliação 
S/C (figura 4.9), bandamento gnáissico, e feições de 
estiramento, tais como, lineação de estiramento mi-
neral, xenólitos e porções máficas estiradas.

Figura 4.9 – Em A e B, rochas deformadas da Suíte Intrusiva Serra da Providência, exibindo foliação protomilonítica 
e lineação de estiramento mineral com médio ângulo de mergulho. Em C e D, estruturas S/C e porfiroclastos 

rotacionados de feldspato potássico indicando cinemática sinistral.
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O estereograma de contorno de polos da folia-
ção (Sn+2) mostra a dispersão de algumas medidas, 
porém predominando as direções NNw-SSE e NNE/
SSw, com mergulhos acentuados para SSw e SSE. O 
estereograma de lineação de estiramento mineral 
mostra variações no caimento, porém predominan-
do estruturas obliquas, indicando caráter transpres-
sivo ao longo das zonas de cisalhamento.

4.2.3 - Subdomínio Indeformado

O Subdomínio Indeformado foi denominado 
com base na ausência de estruturas dúcteis, 
geradas durante as últimas fases de deformação 
(Dn+1 e Dn+2). Esta região apresenta completa 
anisotropia das rochas no interior do batólito Serra 
da Providência, com foliação incipiente ao longo de 
seus limites. As estruturas rúpteis, predominantes 
neste subdomínio, são representadas por sistemas 
de falhas e fraturas, com pares conjugados nas 
direções Nw-SE e NE-Sw, e fraturas extensionais 
preenchidas por quartzo na direção N-S. Os diques 
máficos que ocorrem estão condicionados a estes 
sistemas, que na área da Folha Presidente Médici 
são o reflexo de um regime tectônico rúptil tardio, 
sob nível crustal raso, que atuou em momentos 
distintos, principalmente no Neoproterozoico e 
durante o Paleozoico, com a geração de grábens, 
que condicionaram a borda da Bacia dos Parecis 
(Gráben de Pimenta Bueno) (figura 4.11).

4.3 - DOMíNIO NOvA BRASILâNDIA

A maioria dos dados estruturais apresentados 
para este Domínio foram obtidos a partir dos proje-
tos Paulo Saldanha e Rio Pardo, mapeados na escala 

1:100.000, nos anos de 1991/1992 pelo Programa de 
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil (PLGB) 
– CPRM/REPO. Para compor o quadro estrutural, e 
torná-lo mais consistente, foram selecionados cerca 
de 950 pontos, no intuito de caracterizar as estrutu-
ras buscando feições distintas, através dos variados 
padrões de orientação. 

Este Domínio Tectônico está relacionado a algumas 
entidades tectônicas definidas por inumeros autores 
nos últimos anos, e corresponde ao cinturão Móvel 
Rondoniano, definido por Cordani et al. (1979), que 
define a existência de uma faixa móvel, com base em 
dados geocronológicos e modelos de evolução geo-
dinâmica; ao Cinturão Alto Guaporé designado por 
Hasui et al. (1984), com base em anomalias geofísi-
cas lineares de direção Nw; a Faixa Orogênica Sunsás 
(Litherland et al. 1986); ao Cinturão de Cisalhamen-
to Guaporé definido por Santarém et al. (1992) que 
visaram correlacionar os elementos estruturais deste 
Domínio com a região de Pontes e Lacerda (MT) de-
finindo uma entidade geotectônica; cinturão de Cisa-
lhamento Sunsás (Rizzotto & Silva, 1997); ao Cinturão 
Guaporé-Nova Brasilândia redenominado por Scando-
lara et al. (1998), por acreditarem, com base informa-
ções geológicas, se tratar de um cinturão móvel. 

Outro estudo importante para a região (Rizzot-
to. 1999), utiliza como ferramenta a análise defor-
macional, visando definir a ambiência geotectônica 
das unidades litológicas presentes neste Domínio, 
tratando os dados estruturais da região através da 
divisão em domínios distintos, baseados em feições 
estruturais características.

O Domínio Nova Brasilândia, o qual é aqui consi-
derado, foi separado em 3 Subdomínios, com base 
na compartimentação proposta por Scandolara et 
al. (1998), Rizzotto. (1999) e Luft Jr et al. (2000), de 

Figura 4.10 – Estereograma de contorno de polo do plano da foliação Sn+2 (A). Estereograma de lineação de 
estiramento mineral (B).
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Figura 4.11 – Em A e B, aspecto de campo das rochas isotrópicas (fácies sub-vulcânica) da Suíte Intrusiva Serra da 
Providência. Em C, estruturas rúpteis com pares conjugados (fraturas de cisalhamento) com veios extensionais na 

direção N-S. Em D, veios extensionais escalonados indicando movimento dextral.

acordo com a análise das estruturas deformacionais 
impressas na rocha ao longo dos diferentes tipos de 
falhas, em regime dominantemente compressivo, 
durante a orogênese Sunsás-Aguapeí (1,25 - 1,0 Ga) 
(Fase D3, M3).

4.3.1 - Subdomínio I

Este Subdomínio abrange grande parte da porção 
centro-norte da Faixa Nova Brasilândia, seu arcabou-
ço principal é composto por megalentes de supra-

crustais envolvendo granitoides, e suas estruturas 
configuram um padrão segundos faixas subparalelas 
e alongadas na direção wNw-ESE formando uma 
geometria anastomótica imposta por um evento de 
cisalhamento dúctil de caráter compressivo de baixo 
a médio ângulo. As sequências paraderivadas, cons-
tituídas por xistos psamo-pelíticos, biotita gnaisses e 
cálcio-silicáticas da sequência turbidítica, possui um 
padrão reológico distinto quando comparadas com 
as rochas ortoderivadas máficas presentes, e o re-
sultado desta diferença gera durante a deformação 
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boudins em escala quilométrica paralelos ao trend 
geral. Já na porção leste deste subdomínio ocorrem 
monzogranitos e granodioritos tadi-tectônicos, cujos 
registros deformacionais são evidenciados pelo ali-
nhamento das biotitas e dos prismas de feldspato, 
materializando a foliação N50⁰w/60⁰NE.

Nas sequências paraderivadas as feições planares 
são representadas por uma forte xistosidade, e as do-
bras presentes são do tipo antiforme assimétrica com 
eixos paralelos as lineações minerais, e como resulta-
do da progressão da deformação é possível observar 
redobramentos, evidenciados por estruturas em for-
ma de lápis (figura 4.12) com vergência de sul para 
norte, contrária a vergência predominante, que mos-
tra sentido de transporte de massas de NNw para SSE.

No estereograma de polos das estruturas pla-
nares (foliação) (figura 4.13) se observa uma forte 
concentração no quadrante SSw, sendo que as ati-
tudes obtidas para a foliação orientam-se em mé-
dia N50⁰w/60⁰NE, marcando de forma consistente 
o principal trend das estruturas. O estereograma de 
lineação de estiramento mineral, obtido a partir do 
alinhamento de finas palhetas de biotita e muscovi-
ta em xistos e gnaisses, indica uma forte dispersão, 

principalmente entre os quadrantes NE e Nw, inter-
pretado como uma translação do elipsoide de defor-
mação (Luft Jr et al. 2000).

4.3.2 - Subdomínio II

Este Subdomínio está delimitado ao longo de 
uma estreita faixa E-w que separa o Subdomínio I do 
Subdomínio III, caracterizado por feixes transcorren-
tes, ao longo da Zona de Cisalhamento Rio Branco 
(Scandolara et al. 1998), que permitiram o desenvol-
vimento de tectonitos LS em xistos, gnaisses e rochas 
granitóides. Estes feixes transcorrentes são reflexos 
do contraste reológico entre os anfibolitos e metaga-
bros ao sul (infraestrutura) e por paraderivadas (su-
praestrutura) ao norte.

Em alguns afloramentos é possível observar a 
ocorrência de augens de feldspato potássico estira-
dos, e lineações minerais de baixo rake (figura 4.14), 
que por vezes, se superpõem às estruturas tangen-
ciais dos cavalgamentos gerados durante o cisalha-
mento puro. As lineações de estiramento associadas 
à foliação milonítica de forma geral mergulham de 0⁰ 
a 15⁰ para E ou w.

Figura 4.12 – Aspecto de campo dos xistos da Formação Migrantinópolis (Grupo Nova Brasilândia). Detalhe das 
estruturas lineares em forma de lápis, formadas por efeito de redobramentos.
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Figura 4.13 – Estereograma de contorno de polo do plano da foliação principal (equivalente Sn+2 do domínio Jamari) (A). 
Estereograma de lineação de estiramento mineral (B).

Figura 4.14 – Em A e B, contato entre xisto e granito alinhado de acordo com o trend E-W. Em C e D, lineação de 
estiramento mineral (baixo rake) em feldspato potássico ao longo do plano de falha marcado por estrias.
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O estereograma de polos construído com atitudes 
da foliação (xistosidade e foliação milonítica) eviden-
cia o trend E-w com mergulhos de alto ângulo e du-
plo caimento (N e S). O estereograma de lineação de 
estiramento mineral, obtido a partir do alinhamento 
de finas palhetas de biotita, muscovita e K-feldspato 
estirado, indica variável caimento ao longo do trend 
E-w, com alguma influência das estruturas de em-
purrão pretéritas (figura 4.15).

4.4 - gRáBEN DE pIMENTA BUENO E ESTRUTU-
RAS RúpTEIS

As estruturas rúpteis neoproterozóicas e paleo-
zoicas estão presentes ao longo de toda área da folha 
Presidente Médici e denotam condições de recor-
rência tectônica de importantes descontinuidades 
(Gráben de Pimenta Bueno). As estruturas rúpteis 
pré-cambrianas condicionam a colocação de diver-

sos corpos máficos (diques) nos domínios Jamari e 
Nova Brasilândia, alguns aproveitando estruturas e 
descontinuidades geradas em tectônica compressi-
va, que foram reativadas na fase de extensão, com 
exemplo, os diques com direção wNw-ESE coloca-
dos ao longo do strike.

Com base na análise das estruturas rúpteis exis-
tem 4 sistemas de falhas e juntas, sendo que o mais 
significativo sistema possui direções preferenciais 
N70w e E-w, que condicionaram a borda norte do 
Gráben de Pimenta Bueno. Existe também um im-
portante sistema N-S, que parece caracterizar falhas 
de transferência como prolongamento das estrutu-
ras E-w e wNw-ESE. Existem ainda no domínio Nova 
Brasilândia, pares de fraturas Nw-SE e NE-Sw que 
parecem fazer parte de pares conjugados (fraturas 
de cisalhamento) bem identificadas em corpos máfi-
cos da Suíte Intrusiva Novo Mundo (figura 4.17).

Figura 4.16 – Estereograma de contorno de polo do plano da foliação (A). Estereograma de lineação de estiramento 
mineral (B).

Figura 4.17 – Padrão de faturamento impresso em gabros da Suíte Intrusiva Novo Mundo (Domínio Nova Brasilândia), 
norte indicado pela bússola.
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As fraturas identificadas foram plotadas no dia-
grama de roseta e mostram varias direções preferen-
cias, indicando os 4 sistemas principais. As drenagens 
possuem formas retilíneas obedecendo às direções 
Nw-SE e NE-Sw, e evidenciam o controle tectônico 
mais recente das mesmas (figura 4.18).

4.5 - EvOLUÇÃO gEOTECTÔNICA

A evolução tectônica da porção Sudoeste do 
Cráton Amazônico têm sido demostrada por alguns 
autores (Scandolara, 2006; Rizzotto, 2010; Quadros 
et al., 2011) que tratam dos diversos aspectos geo-
lógicos que evidenciam sua grande complexidade, 
oriunda da superposição de diversos eventos oroge-
néticos, seguidos de eventos tafrogenéticos. No âm-
bito da área de trabalho (Folha Presidente Médici), 
situada na interface dos Terrenos Jamari e Nova Bra-
silândia, os registros deformacionais e sedimentares, 
juntamente com as analises de dados litológicos, es-
truturais e geocronológicos disponíveis na literatura, 
ajudam a delinear um quadro evolutivo. Baseado 
nos aspectos levantados grande parte da evolução 
geotectônica da Folha Presidente Médici ocorreu no 
Pré-Cambriano, no intervalo de tempo entre 1,76-
1,02 Ga, com episódios colisionais, granitogênese 
pós-colisional, e de sedimentação associada a rift’s, 
com bacias que evoluíram a partir deles, seguido de 
nova fase compressiva. Já no Paleozoico novo episó-
dio extensional da inicio a sedimentação em bacia 
tipo gráben.

O Terreno Jamari, de idade estateriana, está dis-
posto na parte norte da Folha Presidente Médici, 
limitada ao sul pelo Gráben de Pimenta Bueno, e 

constitui o grupo de rochas mais antigas, representa-
das por rochas ortoderivadas, e predominantemen-
te, representadas por gnaisses tonálíticos, gnaisses 
granodioríticos, metatonalitos, e subordinadamente 
lentes de anfibolitos, e que fazem parte do Comple-
xo Jamari, que corresponde a uma associação mag-
mática cálcio-alcalina de médio a alto K, a qual tem 
sido associada à evolução de um arco magmático 
em 1,76-1,74 Ga, denominado de Arco Magmático 
Jamari.

Os protólitos paraderivados oriundos da deposi-
ção de sedimentos ao longo do período de existência 
do arco, foram submetidos, no período colisional, a 
intensa deformação e metamorfismo, e encontram-
-se pouco preservados. Estes são representados por 
sillimanita-granada-cordierita gnaisses (gnaisses kin-
zigíticos), gnaisses calcissilicáticos e granada anfibo-
litos, que fazem parte do Complexo Quatro Cachoei-
ras, cuja idade de máxima deposição para o protólito 
tenha sido de 1660 Ma (Payolla et al., 2002). O pe-
ríodo colisional, que gerou deformação e metamor-
fismo no fácies anfibolito superior a granulito, deno-
minado de Orogênese Quatro Cachoeiras (Santos et 
al., 2008), é o evento deformacional mais antigo da 
região, porém de difícil reconstituição, devido a for-
te transposição das estruturas gerada pelos eventos 
deformacionais posteriores.

Durante a fase de colapso do orógeno Quatro Ca-
choeiras, gerou-se intensa granitogênese pós-colisio-
nal, e o resultado deste magmatismo é representado 
por rochas da Suíte Intrusiva Serra da Providência, que 
corresponde a uma associação magmática pós-orogê-
nica a anorogênica calimminiana, com intrusões na 
forma de stocks e batólitos, que perdurou no intervalo 
entre 1,57 e 1,50 Ga. Estas rochas fazem parte de uma 
associação MCG, com quimismo sub-alcalino, metalu-
minosa a peraluminosa, intraplaca do tipo A. Os regis-
tros deste magmatismo ocorrem na porção nordeste 
da Folha Presidente Médici, e seus limites coincidem 
com a cidade homônima, trata-se da borda e parte do 
interior do Maciço Serra da Providência, que em seu 
interior ocorrem tipos litológicos que incluem biotita 
sienogranito porfirítico rapakivítico (piterlitos e vibor-
gitos), riolitos, dacitos, microgranitos, diques de dia-
básios e gabros.

O segundo estágio orogênico, denominado Oro-
genia Rondoniana-San Ignácio (Scandolara et al., 
1999; Silva et al., 2002; Santos et al., 2002) ou Orogê-
nese Candeias (1,35-1,33Ga), com metamorfismo de 
fáceis anfibolito inferior, e retrometamorfismo em 
fácies xisto verde na região da Serra da Providência, 
é possivelmente o reflexo da amalgamação gerada 
pela colisão continente x continente que edificou a 
Faixa Alto Guaporé (FAG) (Rizzotto, 2010), com es-
pessamento crustal com geração de material juvenil 
ao sul da Folha Presidente Médici (figura 4.19).

Figura 4.18 – Diagrama de roseta mostrando o padrão de 
fraturamento medido na Folha Presidente Médici.
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A estruturação (Sn+1) gerada no Dominio Jamari, 
no âmbito da Folha Presidente Médici, ocorre na for-
ma de foliação plano axial, quando não transpostas 
pela progressão dos esforços, sendo que a nivel re-
gional, principalmente em imagens geradas por le-
vantamento aeromagnéticos (1ª derivada vertical), 
esses trend’s deformacionais infletem no sentido de 
contornar as bordas do Maciço Alto Candeias.

Após estes dois episódios orogênicos aqui respec-
tivamente correlacionados com a Orogenia Quatro 
Cachoeiras e Orogenia Rondoniana, já previamente 
descritas na literatura, há uma fase extensional pré-
-Sunsás, que propiciou um rifteamento intraconti-
nental, com a evolução para uma margem passiva 
(proto-oceano) (figura 4.20). A bacia gerada possui 
a influência de sedimentação siliciclástica de origem 
continental, e de sedimentos terrígeno-carbonáticos 
originados por correntes de turbidez em aguas pro-
fundas, (Rizzotto, 1999); além disso, de acordo com o 
autor, dados geocronológicos obtidos em zircões de-
tríticos dos metaturbiditos, indicam a idades de 1215 
± 20 Ma para o maior agrupamento de cristais, com 
o grupo mais jovem apresentando idade de 1122 ± 
12 Ma, interpretado como idade máxima de sedi-
mentação. O processo continuado da extensão teria 
contribuído para a ascensão de magmas toleíticos, 

intrudindo na bacia corpos em forma de sills, stocks 
e diques. 

A inversão tectônica da bacia ocorre através de 
uma deformação regional arquitetada pela Oro-
genia Nova Brasilândia, ou Sunsás (Litherland & 
Bloomfield, 1981), com transpressão e espessa-
mento crustal no período de 1100 ± 8 Ma (Rizzot-
to, 1999), que retrabalham as rochas do Domínio 
Jamari e deformam os sedimentos situados no Do-
mínio Nova Brasilândia. Esta fase é caracterizada 
pela aglutinação plena do supercontinente Rodínia 
(continentalização). O metamorfismo gerado nas 
rochas do Domínio Nova Brasilândia é de alto grau 
(fácies anfibolito superior), acompanhado de mig-
matização nos metaturbiditos da Formação Migran-
tinópolis. O estágio consecutivo é marcado por fase 
extensional, gerada por colapso do Orógeno Nova 
Brasilândia. Em consequência da subsidência crus-
tal, uma nova fase de sedimentação se inicia com 
a deposição de sedimentos da Formação Palmeiral 
em bacia do tipo sinéclise (bacia intracontinental 
toniana), e colocação de granitos tardi a pós-tectô-
nicos (Suíte Intrusiva Rio Pardo), com idade U-Pb de 
1005 ± 41 Ma, interpretada como a idade de crista-
lização da rocha que marca o fechamento do ciclo 
(Rizzotto, 1999).

Figura 4.19 – Modelo esquemático da evolução tectônica das unidades que compõem a Folha Presidente Médici 
(Quadro 1).
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Após grande intervalo temporal sem registros de 
sedimentação, marcado por grande hiato deposicio-
nal, nova sedimentação se inicia durante o Paleozoi-
co, em parte do Cráton Amazônico, afetado por um 
evento extensional, quando foram depositada na Ba-
cia do Parecis, desde o Ordoviciano até o Permiano, 
as formações Furnas, Ponta Grossa, Pimenta Bueno 
e Fazenda Casa Branca (Bahia., 2007). O Gráben de 
Pimenta Bueno é o registro desta fase extensional 
no âmbito da Folha Presidente Médici e o registro 
sedimentar presente é representado pelas Forma-
ções Pimenta Bueno e Pedra Redonda. Dados pali-
nilógicos em arenitos da Formação Pimenta Bueno 

obtidos por Pinto Filho et al. (1977) identificam uma 
assembleia de pólens filiados aos grupos vegetais 
Pterophyta e Lycopodophyta, atribuindo uma idade 
permo-carbonífera, porém Cruz (1980) sugere idade 
siluro-devoniana para esta unidade, através da iden-
tificação de microrganismos do paleofitoplancton fi-
liados aos Acritarchas do gênero Synsphaeridium.

Grande parte da sedimentação Cenozóica ocorre 
no sudoeste da Folha Presidente Médici, já na área 
de influência da bacia do Guaporé, com sedimentos 
aluvionares indiferenciados, resultantes da erosão 
das rochas e de perfis de intemperismo.

Figura 4.20 – Modelo esquemático da evolução tectônica das unidades que compõem a Folha Presidente Médici 
(Quadro 2).



CPRM - Programa Geologia do Brasil

118



Geologia e Recursos Minerais da Folha Presidente Médici

119

5 — MApEAMENTO gEOQUíMICO

5.1 - INTRODUÇÃO

Neste capitulo são apresentados os resultados de 
geoquímica de sedimento de corrente e concentrado 
de bateia referentes às amostras coletadas durante 
a realização do Projeto Geologia e Recursos Mine-
rais da Folha Presidente Médici, executado na escala 
1:250.000.

O objetivo deste trabalho foi auxiliar no mapea-
mento geológico e na delimitação de áreas com ano-
malias geoquímicas ou destaques mineralógicos que 
possam indicar possíveis mineralizações e verificar a 
suas relações com a geologia da área.

 Para o estudo foram utilizadas 149 estações de co-
leta, onde foram coletadas uma amostra de sedimen-
to de corrente e uma de concentrado de bateia (Figura 
5. 1). As informações de campo e os resultados analí-

ticos estão disponíveis no banco de dados da CPRM, 
GEOSGB, no site http://geosgb.cprm.gov.br/. 

5.2 - RESULTADOS ANALÍTICOS E TRATAMENTO 
ESTATíSTICO DOS DADOS

5.2.1 - Qualidade dos Resultados

Com a finalidade de garantir a qualidade das in-
formações geradas e avaliar a acurácia e precisão 
dos resultados obtidos, um programa de controle de 
qualidade foi seguido. Neste relatório serão breve-
mente relatadas as etapas relativas ao controle de 
qualidade do processo analítico.

As análises químicas deste estudo foram realiza-
das nos laboratórios da SGS GEOSOL. Ao todo foram 
realizadas 212 análises químicas distribuídas em 4 

Figura 5. 1- Mapa da área do projeto com indicação das estações de amostragem e suas respectivas bacias de 
influências plotados sobre fusão do modelo digital de terreno e imagem de satélite.
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lotes. São 148 amostras de campo, 46 duplicatas de 
campo, quatro branco analítico, um material de refe-
rência certificado (MRC), e duas duplicatas analíticas.  
A Tabela 5.1 apresenta o resumo das análises execu-
tadas neste projeto.

O TILL-3 foi o MRC analisado, ele é uma composi-
ção entre horizontes B e C de solos coletados 8 km a 
oeste de Cobalt, Ontário. Os procedimentos de pre-
paração e certificação deste MRC estão publicados 
no Geostandards Newsletter.

A Tabela 5. 2 apresenta a média, o desvio padrão 
e o coeficiente de variação (CV) para as análises do 
MRC, junto com os teores médios dos elementos 
fornecidos pelo certificado. Desta forma, pode-se 
determinar o viés para estes elementos certificados. 

Foram coletados 45 pares de duplicatas de cam-
po, estas foram coletadas em estações aleatórias e 
espalhadas pela área de trabalho. Já as duplicatas 
analíticas foram sete e normalmente foram inseridas 
duas por lote analisado, com exceção do lote 5076 
onde somente uma polpa analítica foi duplicada. A 
Tabela 5.3 contém o valor médio, o desvio padrão e 
o coeficiente de variação expresso em porcentagem 
para todos os pares de duplicatas. 

5.2.2 -  Sedimentos de Corrente

Foram utilizados para o tratamento e espacializa-
ção dos dados os softwares Excel 2010, Statistica 7, 
Arcmap 10.2, Codapack versão 2.01 e Geochemistry 
for ArcGIS 8.3. O tratamento obedeceu as seguin-
tes etapas: 1) técnicas de estatística univariada com 
cálculo dos estimadores estatísticos, histogramas, 
gráficos de probabilidade normal e box-plot, sendo 
que estes últimos foram utilizados para elaboração 
dos mapas geoquímicos; 2) estatística bivariada com 

análise de correlação não paramétrica (correlação de 
Spearman); 3) estatística multivariada com análise 
de principais componentes e análise de aglomerado 
(Cluster Analysis).

Para os 54 elementos analisados, 19 apresenta-
ram mais de 70% dos valores abaixo do limite de de-
tecção (LD), sendo o Au, B, Hf e Re com todos os va-
lores abaixo do LD, o As, Ge, Li, Na, S, Se, Ta, Te e W 
com até 30% dos valores acima do LD, os elementos 
Ag, Hg, In, Mg, P e Sb com 30% a 70% dos resultados 
acima do LD, os elementos Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Cu, 
K, Lu, Mo, Rb, Sn, Sr, Ti, Tl, Yb e Zn detectados em 
mais de 70% dos resultados e Al, Ce, Co, Cr, Fe, Ga, 
La, Mn, Nb, Ni, Pb, Sc, Tb, Th, U, V, Y e Zr com todos 
os resultados acima do LD. 

A fim de se buscar o melhor ajuste, reduzindo 
a influência dos outliers, evitando superestimar os 
positivos e subestimar os negativos, foi feito o estu-
do da normalidade nos dados brutos, log e box cox 
transformados (REIMANN et al., 2008; BOX E COX, 
1964), utilizando o teste de Shapiro Wilk (SHAPIRO E 
wILK, 1965). A Tabela 5.4 apresenta os valores de p 
calculados, seguido do fator λ na última coluna, cal-
culado para a transformação box cox. 

Para se definir os limiares de anomalia e back-
ground foi adotado o diagrama box-plot proposto por 
Tukey (1977). Foram definidas de duas a seis classes 
que estão identificadas entre as classes exemplifica-
do na Figura 5.2.

Tabela 5. 1- Resumo analítico da campanha de prospec-
ção geoquímica da Folha Presidente Médici.

Njob GQ 
14022

GQ 
14022

GQ 
14022

GQ 
14022

Lote 5076 5076 5075 5075

R.A. 006PV
2014

006PV
2014

005PV
2014

005PV
2014

Análises 55 47 55 55 212

Amostras 48 0 50 50 148

Duplicatas 2 43 0 0 45

Branco 2 2 2 2 8

MRC 1 1 1 1 4
Duplicata 
Analítica 2 1 2 2 7

Soma

Tabela 5. 2- Tabela com elementos certificados do MRC 
para abertura com água régia concentrada em ordem 
crescente de CV. Na última coluna está expressa a relação 
entre o valor médio e o valor certificado.

Elemen
to

Valor 
certificado

Média Desv. 
Padrão

CV (%) Média/V. 
certificado

Mn 310 312,5 8,96 2,87 1,01

Cu 23 21,98 0,64 2,9 0,96

Hg 0,107 0,11 0,02 20,25 1,05

V 38 36 2,12 5,89 0,95

Ba 43 40,25 1,92 4,77 0,94

As 84 90,25 5,07 5,62 1,07

Ni 32 34,48 2,21 6,42 1,08

Ag 1,6 1,46 0,09 6,1 0,91

Cr 73 63,5 2,96 4,66 0,87

Pb 16 18,3 0,65 3,56 1,14

Fe 2 2,01 0,09 4,49 0,51

Zn 63 39,25 2,59 6,59 0,29

Mo <2 0,59 0,11 18,58 0,29

Cd <0,2 0,1 0 4,22 0,12

Bi <3 0,35 0,03 7,44 0,11

Co 11 11,75 0,44 3,73 2

Be <0,2 0,4 0,07 17,68 2
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O sumário da Tabela 5.5 apresenta os parâme-
tros estatísticos que definem a distribuição de cada 
elemento detectado, os limiares calculados e os va-
lores recomendados por Rudnick e Gao (2003) para 
a composição da crosta continental superior. Foram 
identificadas anomalias de 2ª ordem, de 3ª ordem 
e anomalias negativas. Não foram identificadas ano-
malias de primeira ordem.

Para as fases do tratamento estatístico que envol-
ve correlações, foram selecionados os elementos de-
tectados em mais de 70% das amostras, porém o Mg 
e o P, que tiveram nível de detecção menor, mas bem 
próximo a este limite estipulado foram incluídos por 
serem elementos abundantes na crosta continental e 
consequentemente de grande importância na carac-
terização  geoquímica de ambientes. 

A Tabela 5. 6 apresenta a matriz de correlação cal-
culada para o pacote de dados selecionado para a 
análise de correlação, nela estão identificados como 
com uma correlação muito forte elementos que 
apresentaram resultados acima de 0,8 e com uma 
correlação forte entre 0,6 e 0,8.

No tratamento estatístico multivariado foram uti-
lizados os elementos que tiveram todos os resulta-
dos acima do LD, foram transformadas para partes 
por milhão (ppm) todo que estavam expressos em 

porcentagem (%) e foi retirada a variável La, pois esta 
apresenta uma correlação quase perfeita com o  Ce. 
Desta forma, o banco de dados utilizado para a esta-
tística multivariada é composto por 17 elementos e 
pelas 139 amostras que não continham nenhum ou-
tlier. Tal conjunto de dados foi submetido à transfor-
mação pela razão log centralizada (CLR), posterior-
mente os dados foram estandardizado, foram calcu-
ladas as suas principais componentes e construídos 
os dendogramas através da análise de agrupamento 
(Cluster Analisys).

Para a análise de principais componentes, foram 
consideradas quatro principais componentes que 
atendem aos critérios de Kaiser (1958) e Jackson 
(2003), pois todas têm autovalores acima de 1 e to-
das juntas contêm menos de 80% da variância total 
da área. O gráfico e a tabela contendo as informa-
ções referentes a cada principal componente pode 
ser visto na Figura 5. 3.

A Tabela 5.8 mostra os resultados das quatro 
principais componentes, com autovalores em ordem 
crescente. Para cada principal componente foram 
considerados os elementos que apresentam valores 
acima de 0,5 e abaixo de -0,5, estes, estão destaca-
dos em negrito e com os resultados em vermelho e 
azul, respectivamente, facilitando assim a identifi-

Tabela 5.3- Sumário com média, desvio padrão e coeficiente de variação calculados para os pares de duplicatas de 
campo e analítica.
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Fe 0,01 8 1,17 0,79 0,30 117

Mn 5 8 115 78,63 27,84 23

Pb 0,2 8 2 0,98 0,51 10

Cr 1 8 9 5,38 2,33 9

Ce 0,05 8 0,35 0,19 0,09 7

Ni 0,5 8 3,2 2,08 1,07 6

Cd 0,01 8 0,05 0,02 0,01 5

Mo 0,05 7 0,83 0,39 0,20 17

Zr 0,5 7 3,4 1,76 0,90 7

Nb 0,05 7 0,25 0,17 0,05 5

Co 0,1 7 0,4 0,29 0,07 4

Ga 0,1 7 0,2 0,17 0,05 2

Cu 0,5 6 5,8 2,15 1,85 12

Th 0,1 4 0,5 0,35 0,17 5

Sc 0,1 4 0,2 0,13 0,05 2

Zn 1 4 2 1,25 0,50 2

Bi 0,02 4 0,03 0,03 0,01 2

La 0,1 2 0,2 0,15 0,07 2

Y 0,05 2 0,09 0,08 0,01 2

Al 0,01 1 0,01 0,01 1

Sn 0,3 1 0,3 0,30 1

V 1 1 1 1,00 1
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próximas classes contêm 20% dos resultados cada 
e são representadas pelas cores laranja e azul claro, 
respectivamente, e a classe central contém 50% dos 
resultados. Esta última representa a classe que con-
tém a menor quantidade de informação inerente à 
sua principal componente, enquanto que as classes 
identificadas por vermelho e azul são as que contêm 
a maior parte da informação referente à associação 
definida pela principal componente.

Os mapas da Figura 5.5 até a Figura 5.8 apre-
sentam a espacialização dos resultados das quatro 
principais componentes. Junto estão os histogramas 
e diagramas de probabilidade com os autovetores 
classificados, além do gráfico de barras contendo 
os autovalores em ordem decrescente, facilitando 
a visualização das associações encontradas em cada 
principal componente. 

Durante a análise de agrupamento é recomen-
dável comparar os resultados de mais de um algo-
ritmo de formação, uma vez que grupos que apare-
cem de forma similar em vários resultados são mais 
consistentes que outros que aparecem em apenas 
um dos métodos de agrupamento, de forma que a 
análise de agrupamento foi feita baseada em me-
didas de distância de Pearson para três algoritmos 
diferentes. Os algoritmos utilizados foram o de liga-
ção simples, que utiliza a distância mínima entre as 
variáveis, o de ligação completa, que se diferencia 
da ligação simples por agrupar os elementos pela 
distância máxima, e o método de Ward, que utiliza 
a perda de informação que ocorre quando há for-
mação dos grupos e utiliza a soma total dos quadra-
dos dos desvios de cada objeto em relação à média 
do conglomerado em que o objeto é classificado 
(ANDRIOTTI, 2010).

De uma forma geral, os resultados obtidos atra-
vés da análise de aglomerado são consistentes, uma 

cação das associações apontadas em cada principal 
componente. Os autovetores foram representados 
em mapa divididos em cinco classes. As duas clas-
ses mais externas contêm 5% dos resultados cada e 
são representadas pelas cores vermelho e azul escu-
ro, respectivamente, para o polo positivo e negati-
vo. Indo em direção ao centro das distribuições as 

Tabela 5. 4- Tabela contendo os valores p calculados pelo 
teste de Shapiro Wilk para os resultados brutos, trans-
formados por log, e por box cox e fator λ aplicado na 
transformação box cox. Note que os valores de p > 0,05 
estão marcados em negrito.

Elementos Bruto Log Box-cox Λ
Ag < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 -0,2585

Al < 0,0001 0,0368 0,2616 -0,1536

Ba < 0,0001 0,0667 0,3373 0,1071

Be < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,052

Bi < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 -0,3086

Ca < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 -0,1238

Cd < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0234

Ce < 0,0001 0,4264 0,4277 -0,0032

Co < 0,0001 0,6808 0,8806 -0,0631

Cr < 0,0001 0,6826 0,6877 0,0101

Cs < 0,0001 0,0001 0,0006 -0,1201

Cu < 0,0001 < 0,0001 0,0005 0,3367

Fe < 0,0001 0,0145 0,0301 0,1139

Ga < 0,0001 0,2706 0,3504 -0,0668

Hg < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 -1,5432

In < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 -0,6482

K < 0,0001 < 0,0001 0,0001 0,1102

La < 0,0001 0,2413 0,3985 -0,0657

Lu < 0,0001 0,0126 0,0358 0,0989

Mg < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 -0,3198

Mn < 0,0001 0,2625 0,4351 0,0807

Mo < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,3658

Nb < 0,0001 0,0192 0,0792 -0,157

Ni < 0,0001 0,6645 0,9563 -0,1224

P < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 -0,2708

Pb < 0,0001 0,1186 0,1344 -0,0441

Rb < 0,0001 0,0005 0,0036 0,1014

Sb < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 -0,4905

Sc < 0,0001 0,2849 0,4592 -0,0983

Sn < 0,0001 0,1292 0,1258 -0,0098

Sr < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0027

Tb < 0,0001 0,6114 0,7114 0,047

Th < 0,0001 0,233 0,3161 -0,0467

Ti < 0,0001 0,0006 0,0006 0,0269

Tl < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0244

U < 0,0001 0,0704 0,0712 -0,0056

V < 0,0001 0,6303 0,8118 -0,0695

Y < 0,0001 0,0195 0,1068 0,1704

Yb < 0,0001 0,0046 0,0116 0,1079

Zn < 0,0001 < 0,0001 0,0649 0,3458

Zr < 0,0001 0,0142 0,0345 -0,1055

Figura 5. 2 - Exemplo de box-plot apresentando o padrão 
de cores e símbolos utilizados para representar cada 

classe nos mapas.
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Al % 0,01 100 0,28 0,29 106 4,2 24,5 0,03 0,04 0,13 0,19 0,32 1,59 2,47

Ba ppm 5 97 39,85 37,13 93 2,7 9,9 <5 7,00 17,00 29,00 48,75 175,00 257,00

Be ppm 0,1 82,4 0,3 0,4 102 3,3 19,0 <0,1 0,10 0,25 0,43 2,90

Bi ppm 0,02 99 0 0 188 5,4 34,2 <0,02 0,03 0,07 0,09 0,14 0,59 2,98

Ca % 0,01 78 0,02 0,03 112 4,2 25,9 <0,01 0,01 0,02 0,03 0,13 0,23

Cd ppm 0,01 85,1 0,0 0,0 104 4,5 29,8 <0,01 0,01 0,02 0,03 0,14 0,27

Ce ppm 0,05 100,0 46,7 54,6 117 2,3 6,6 1,82 10,87 25,64 57,66 336,03

Co ppm 0,1 100 4 6 143 4,2 22,0 0,20 1,10 2,10 4,43 43,20

Cr ppm 1 100 13,91 9,42 68 2,3 8,0 2,00 3,00 8,00 11,50 16,25 46,00 68,00

Cs ppm 0,05 97,3 0,3 0,5 176 8,6 87,6 <0,05 0,06 0,12 0,19 0,30 1,48 5,73

Cu ppm 0,5 92,6 5,0 4,1 81 1,9 4,7 <0,5 0,70 2,60 3,95 5,90 14,30 25,70

Fe % 0,01 100,0 1,5 1,1 73 4,1 29,8 0,22 0,31 0,95 1,32 1,86 4,61 10,78

Ga ppm 0,1 100 1,88 1,49 79 3,3 15,3 0,20 0,30 1,00 1,50 2,20 5,50 11,50

K % 0,01 94,6 0,1 0,1 109 6,1 53,1 <0,01 0,01 0,03 0,04 0,06 0,15 0,25 0,60

La ppm 0,1 100 21,03 26,26 125 2,5 7,2 1,00 4,98 10,85 25,43 161,20

Lu ppm 0,01 99 0 0 93 1,6 2,8 <0,01 0,05 0,09 0,20 0,67

Mn ppm 5 100 468,47 475,47 101 3,7 23,5 29,00 157,75 336,00 651,50 4121,00

Mo ppm 0,05 91,2 0,3 0,3 79 2,5 10,8 <0,05 0,07 0,20 0,31 0,41 0,89 1,22 2,02

Nb ppm 0,05 100 1,43 1,98 138 6,1 51,1 0,19 0,48 0,89 1,77 19,71

Ni ppm 0,5 100,0 3,1 2,5 81 2,6 9,3 0,50 1,50 2,40 3,73 16,50

Pb ppm 0,2 100 9,48 7,12 75 1,4 1,9 1,10 4,08 7,20 12,93 36,20

Rb ppm 0,2 99,3 4,9 6,5 131 5,7 40,8 <0,2 0,50 2,00 3,40 5,90 17,20 58,80

Sc ppm 0,1 100 2,05 1,75 85 2,2 6,0 0,20 0,30 0,90 1,50 2,50 10,30

Sn ppm 0,3 97 1 1 76 2,4 9,3 <0,3 0,50 0,70 1,20 3,40 5,40

Sr ppm 0,5 72 1,92 2,29 119 3,1 14,5 <0,5 0,25 1,20 2,50 17,10

Tb ppm 0,02 100 0,42 0,44 103 2,2 5,4 0,02 0,13 0,30 0,52 2,44

Th ppm 0,1 100,0 14,7 18,2 124 2,7 9,6 0,40 3,48 7,30 19,45 113,40

Ti % 0,01 98 0,37 0,69 190 7,6 75,3 <0,01 0,04 0,13 0,57 7,48

Tl ppm 0,02 86 0 0 111 4,5 30,0 <0,02 0,03 0,05 0,08 0,32 0,66

U ppm 0,05 100,0 1,7 1,8 103 1,8 3,5 0,10 0,47 0,96 2,44 9,26

V ppm 1 100 19,21 21,68 113 3,1 13,0 1,00 6,00 13,00 23,00 155,00

Y ppm 0,05 100 9,75 7,88 81 1,2 1,1 0,63 3,61 7,50 13,38 36,94

Yb ppm 0,1 99 0,96 0,87 91 1,5 2,1 <0,1 0,30 0,60 1,43 4,30

Zn ppm 1 93 17,4 15,0 86 1,9 5,2 <1 7,00 13,00 23,00 55,00 88,00

Zr ppm 0,5 100 39,88 40,85 102 1,8 3,3 3,70 12,68 24,10 52,35 212,40

Ag ppm 0,01 47,3 0,1 0,2 156 2,1 5,3 <0,01 <0,01 <0,01 0,21 1,16

Hg ppm 0,01 36 0,01 0,01 107 3,2 12,5 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,07

In ppm 0,02 49 0 0 88 1,7 2,8 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 0,11

Mg % 0,01 68 0,03 0,06 195 6,2 46,2 <0,01 <0,01 0,02 0,03 0,50

P ppm 50 61 96,44 103,09 107 2,8 10,8 <50 <50 68,00 126,00 715,00

Sb ppm 0,05 57 0,14 0,36 264 6,5 46,9 <0,05 <0,05 0,06 0,11 3,26

As ppm 1 9 1 1 114 7,4 58,6 <1 <1 <1 <1 7,00

Ge ppm 0,1 9 0 0 72 4,2 17,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,30

Li ppm 1 29,1 1,1 2,0 195 8,0 76,8 <1 <1 <1 1,00 22,00

Na % 0,01 3,4 0,0 0,0 54 6,4 42,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03

S % 0,01 4 0,01 0,00 29 7,3 62,9 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02

Se ppm 1 3 0,51 0,08 16 5,9 33,2 <1 <1 <1 <1 1,00

Ta ppm 0,05 4 0,04 0,13 347 12,0 145,3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 1,61

Te ppm 0,05 4 0,03 0,05 156 9,4 96,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,57

W ppm 0,1 8 0 0 152 5,9 39,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,00

Tabela 5. 5- Sumário estatístico para todos os elementos detectados com os parâmetros estatísticos e os limiares anômalos calculados através de box-plot, estes últimos destacados em negrito
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Tabela 5. 6- Matriz de Correlação calculada para 37 elementos e 148 amostras através do ranqueamento de Spearman para todas as amostras de sedimento de corrente do projeto.

Ba 0,72 1,00
Be 0,66 0,73 1,00
Bi 0,30 0,21 0,54 1,00
Ca 0,73 0,74 0,48 0,12 1,00
Cd 0,47 0,58 0,43 0,27 0,54 1,00
Ce 0,22 0,41 0,55 0,47 0,26 0,19 1,00
Co 0,69 0,83 0,75 0,30 0,74 0,54 0,54 1,00
Cr 0,61 0,52 0,48 0,39 0,61 0,42 0,35 0,72 1,00
Cs 0,83 0,63 0,66 0,41 0,67 0,46 0,26 0,63 0,55 1,00 0,83
Cu 0,52 0,57 0,58 0,38 0,51 0,47 0,34 0,68 0,65 0,52 1,00 0,71
Fe 0,64 0,61 0,67 0,48 0,60 0,52 0,45 0,80 0,87 0,65 0,73 1,00
Ga 0,81 0,56 0,65 0,55 0,55 0,38 0,43 0,66 0,75 0,69 0,59 0,73 1,00
K 0,67 0,80 0,67 0,18 0,54 0,38 0,35 0,57 0,27 0,59 0,40 0,43 0,42 1,00
La 0,15 0,38 0,50 0,44 0,22 0,17 0,98 0,49 0,30 0,20 0,31 0,39 0,36 0,32 1,00
Lu 0,35 0,49 0,75 0,67 0,20 0,29 0,72 0,55 0,44 0,37 0,44 0,60 0,59 0,46 0,69 1,00
Mg 0,67 0,65 0,46 0,06 0,73 0,44 0,21 0,65 0,52 0,70 0,56 0,56 0,49 0,57 0,17 0,16 1,00
Mn 0,48 0,73 0,74 0,51 0,53 0,50 0,61 0,82 0,62 0,47 0,61 0,76 0,60 0,49 0,58 0,76 0,30 1,00
Mo 0,50 0,35 0,33 0,33 0,44 0,40 0,10 0,45 0,66 0,52 0,57 0,64 0,47 0,26 0,07 0,18 0,39 0,39 1,00
Nb 0,08 0,33 0,42 0,50 0,05 0,25 0,44 0,30 0,32 0,14 0,44 0,35 0,37 0,19 0,44 0,67 0,02 0,58 0,12 1,00
Ni 0,74 0,61 0,49 0,25 0,73 0,42 0,25 0,71 0,72 0,70 0,58 0,73 0,61 0,50 0,20 0,25 0,69 0,49 0,65 -0,04 1,00
P 0,58 0,65 0,54 0,21 0,56 0,43 0,56 0,71 0,46 0,47 0,42 0,50 0,57 0,46 0,54 0,40 0,49 0,56 0,28 0,18 0,46 1,00
Pb 0,40 0,54 0,69 0,63 0,31 0,44 0,57 0,61 0,53 0,37 0,59 0,61 0,66 0,35 0,54 0,77 0,23 0,79 0,28 0,72 0,26 0,50 1,00
Rb 0,75 0,79 0,85 0,39 0,53 0,43 0,40 0,67 0,36 0,77 0,53 0,56 0,58 0,86 0,35 0,58 0,59 0,59 0,33 0,27 0,55 0,49 0,49 1,00
Sc 0,61 0,65 0,70 0,54 0,52 0,46 0,58 0,77 0,77 0,54 0,68 0,76 0,82 0,41 0,52 0,74 0,49 0,74 0,38 0,59 0,49 0,60 0,79 0,54 1,00
Sn 0,30 0,36 0,57 0,76 0,19 0,34 0,48 0,37 0,47 0,37 0,49 0,53 0,63 0,24 0,45 0,73 0,12 0,61 0,32 0,78 0,16 0,27 0,81 0,39 0,71 1,00
Sr 0,53 0,69 0,32 -0,06 0,72 0,46 0,17 0,52 0,45 0,45 0,47 0,39 0,36 0,57 0,15 0,12 0,66 0,36 0,33 0,18 0,48 0,44 0,27 0,42 0,44 0,15 1,00
Tb 0,30 0,49 0,62 0,53 0,31 0,26 0,95 0,61 0,46 0,34 0,42 0,55 0,54 0,40 0,95 0,83 0,27 0,71 0,16 0,50 0,31 0,59 0,66 0,45 0,69 0,56 0,23 1,00
Th 0,18 0,35 0,58 0,61 0,13 0,14 0,87 0,44 0,36 0,22 0,34 0,44 0,47 0,29 0,87 0,85 0,08 0,61 0,04 0,65 0,14 0,41 0,68 0,38 0,64 0,65 0,06 0,90 1,00
Ti 0,09 0,38 0,46 0,50 0,12 0,28 0,54 0,44 0,41 0,12 0,47 0,46 0,39 0,19 0,55 0,73 0,04 0,70 0,14 0,90 0,03 0,27 0,77 0,26 0,65 0,72 0,20 0,61 0,69 1,00
Tl 0,74 0,78 0,63 0,28 0,68 0,57 0,33 0,74 0,50 0,74 0,47 0,56 0,56 0,68 0,29 0,38 0,62 0,56 0,49 0,13 0,61 0,59 0,40 0,72 0,55 0,33 0,53 0,40 0,19 0,18 1,00
U 0,30 0,45 0,67 0,66 0,25 0,28 0,87 0,57 0,48 0,35 0,44 0,58 0,56 0,37 0,85 0,90 0,15 0,74 0,19 0,64 0,25 0,48 0,74 0,48 0,70 0,69 0,14 0,92 0,94 0,73 0,36 1,00
V 0,66 0,66 0,70 0,47 0,58 0,51 0,49 0,82 0,84 0,60 0,74 0,82 0,78 0,40 0,44 0,60 0,55 0,73 0,49 0,50 0,58 0,55 0,70 0,57 0,90 0,58 0,44 0,58 0,51 0,56 0,54 0,60 1,00
Y 0,38 0,52 0,72 0,60 0,28 0,28 0,86 0,62 0,49 0,39 0,46 0,61 0,62 0,45 0,84 0,94 0,25 0,76 0,17 0,59 0,31 0,53 0,75 0,55 0,75 0,65 0,20 0,95 0,91 0,68 0,40 0,94 0,62 1,00
Yb 0,36 0,49 0,75 0,65 0,20 0,28 0,74 0,56 0,46 0,38 0,44 0,60 0,60 0,45 0,72 0,99 0,17 0,76 0,17 0,66 0,26 0,41 0,77 0,58 0,74 0,71 0,12 0,85 0,87 0,72 0,36 0,91 0,61 0,96 1,00
Zn 0,65 0,72 0,79 0,55 0,60 0,58 0,56 0,81 0,69 0,61 0,66 0,79 0,73 0,51 0,52 0,71 0,48 0,84 0,41 0,52 0,57 0,58 0,78 0,67 0,80 0,62 0,36 0,66 0,59 0,60 0,62 0,70 0,80 0,72 0,72 1,00
Zr 0,14 0,24 0,45 0,60 0,04 0,14 0,53 0,28 0,39 0,17 0,29 0,48 0,39 0,24 0,54 0,84 -0,05 0,58 0,17 0,68 0,14 0,11 0,58 0,29 0,52 0,64 0,01 0,64 0,75 0,73 0,10 0,77 0,40 0,74 0,83 0,52

Al Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cs Cu Fe Ga K La Lu Mg Mn Mo Nb Ni P Pb Rb Sc Sn Sr Tb Th Ti Tl U V Y Yb Zn

MATRIZ DE CORRELAÇÃO - CORRELAÇÃO DE SPEARMAN

Dados Completos

Correlação Forte
Correlação Moderada

LEGENDA

37 Variáveis e 148 Amostras
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vez que os três algoritmos utilizados apresentaram 
associações praticamente idênticas. A Figura 5. 9 
apresenta o dendograma executado para o algorit-
mo da ligação simples. Todos os dendogramas po-
dem ser vistos no relatório completo de exploração 
dos dados de prospecção geoquímica da Folha Presi-
dente Médici. 

5.2.3 - Concentrado de Bateia

Foram identificados 51 tipos de minerais ou gru-
po de mineral pesado no levantamento de CB. A 

Tabela 5. 5 apresenta um sumário com minerais ou 
classe de mineral detectados no levantamento. Nela 
pode ser visto a quantidade de estações de amos-
tragem em que este mineral foi identificado (N) e a 
quantidade máxima e mínima de detecção em todo 
o levantamento.

Para os concentrados de bateia foram conside-
rados os principais minerais de minério, os minerais 
que associados ao contexto em que ocorrem podem 
sugerir a presença de ocorrências econômicas im-
portantes ou aqueles que forneceram alguma infor-
mação relevante ao mapeamento geológico.

O mineral de minério que foi detectado em mais 
estações, 39 ao todo, foi a cassiterita. O mapa da Fi-
gura 5. 10 apresenta a distribuição de cassiterita nas 
amostras coletadas. O ouro foi encontrado em 20 es-
tações de amostragem e a Figura 5. 11 apresenta a 
distribuição dos resultados da contagem de partícu-
las de ouro nas amostras coletadas. 

Carbonatos foram identificados em três estações 
de amostragem, sendo em uma das estações iden-
tificado o tipo de carbonato, a siderita. Todas estas 
estações apresentaram teores <1% de carbonatos. A 
Figura 5. 12 e a Figura 5. 13 apresentam o mapa com 
a distribuição das ocorrências de carbonatos e sideri-
ta nos concentrados de bateia coletados.

A cromita é um constituinte comum dos perido-
titos e dos serpentinitos deles derivados, sendo um 
dos primeiros minerais a se separar do magma que 
resfria. A Figura 5. 14, apresenta as ocorrências de 
cromita nos concentrados de bateia coletados.

O topázio, assim como a cassiterita, é um mine-
ral característico em granitos e diques pegmatíticos, 
ocorre também em veios hidrotermais, em alguns 
xistos e gnaisses. O mapa da Figura 5. 15 mostra a 
distribuição das ocorrências nos concentrados de ba-
teia coletados.

Figura 5. 3 - Acima, scree Plot elaborado para a análise 
de principal componente. Abaixo, tabela contendo as 

informações obtidas das principais componentes.

Figura 5. 4 – Relação entre as cores, as classes definidas 
e as faixas de autovalores para cada classe de cada 

principal componente.

Tabela 5. 7- Autovalores baseados nas correlações para 
as 19 variáveis selecionadas para as principais compo-
nentes que atenderam aos critérios de Jackson (2003) e 
Kaiser (1958). Valores acima de (0,5) e abaixo de (-0,5) 
estão destacados em vermelho e azul, respectivamente.

Elemento Autovalor Elemento Autovalor Elemento Autovalor Elemento Autovalor
clr.Cr 0,8 clr.Nb 0,84 clr.Mn 0,8 clr.Mn 0,51
clr.Al 0,79 clr.Pb 0,71 clr.Co 0,64 clr.Fe 0,41
clr.Fe 0,79 clr.Zr 0,55 clr.V 0,31 clr.Zr 0,41
clr.Ni 0,77 clr.Sc 0,23 clr.Pb 0,28 clr.Ni 0,26
clr.Ga 0,7 clr.V 0,08 clr.Sc 0,06 clr.U 0,06
clr.V 0,61 clr.Th 0,05 clr.Nb 0,04 clr.Cr 0,05

clr.Sc 0,55 clr.Mn 0,03 clr.U 0,01 clr.Al 0
clr.Co 0,5 clr.Ga 0,01 clr.Ce -0,04 clr.Y -0,03
clr.Mn 0,08 clr.Cr 0,01 clr.Tb -0,07 clr.Co -0,05
clr.Pb 0,03 clr.U -0,03 clr.Y -0,08 clr.Pb -0,05
clr.Nb -0,2 clr.Fe -0,04 clr.Fe -0,13 clr.Nb -0,09
clr.Zr -0,46 clr.Y -0,23 clr.Th -0,14 clr.Ga -0,12
clr.Ce -0,75 clr.Al -0,24 clr.Ni -0,23 clr.Th -0,14
clr.Tb -0,79 clr.Ni -0,35 clr.Al -0,25 clr.Tb -0,14
clr.Y -0,84 clr.Ce -0,5 clr.Cr -0,27 clr.Ce -0,16

clr.Th -0,89 clr.Tb -0,51 clr.Zr -0,31 clr.V -0,48
clr.U -0,92 clr.Co -0,52 clr.Ga -0,48 clr.Sc -0,66

PC1 PC2 PC3 PC4
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Figura 5. 5– Mapa com a primeira principal componente definida para o levantamento de sedimento de corrente.
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Figura 5. 6– Mapa com a segunda principal componente definida para o levantamento de sedimento de corrente.



CPRM - Programa Geologia do Brasil

128

Figura 5. 7– Mapa com a terceira principal componente definida para o levantamento de sedimento de corrente.
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Figura5. 8– Mapa com a quarta principal componente definida para o levantamento de sedimento de corrente.
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Figura 5. 9- Dendograma calculado para o pacote de dados selecionado para a estatística multivariada, baseado na 
distância de Pearson, com o algoritmo da ligação simples. 

Mineral Pesado N Máximo Mínimo Mineral Pesado N Máximo Mínimo

Magnetita 148 50 - 74% <1% Florencita 18 < 1% 0
Ilmenita 148 75 - 100% <1% Alumínio 16 < 1% 0
Zircão 148 75 - 100% <1% Pirita Limonitizada 16 < 1% 0
Rutilo 145 25 - 49% 0 Liga de Bronze 12 < 1% 0
Limonita 145 75 - 100% 0 Xenotímio 12 < 1% 0
Turmalina 142 50 - 74% 0 Actinolita 9 < 1% 0
Micas 136 5 - 24% 0 Hematita 8 1 - 4% 0
Epidoto 127 50 - 74% 0 Clorita 8 < 1% 0
Granada 112 25 - 49% 0 Aluminossilicato 7 5 - 24% 0
Monazita 106 5 - 24% 0 Cromita 6 < 1% 0
Piroxênio 100 5 - 24% 0 Ortopiroxênio 5 < 1% 0
Agregado 96 25 - 49% 0 Esfênio 4 < 1% 0
Cianita 92 25 - 49% 0 Pirrotita 3 < 1% 0
Anatásio 87 5 - 24% 0 Coríndon 3 < 1% 0
Gahnita 80 1 - 4% 0 Carbonato 2 < 1% 0
Anfibólio 68 25 - 49% 0 Pirita 2 < 1% 0
Leucoxênio 57 5 - 24% 0 Siderita 1 < 1% 0
Estaurolita 54 5 - 24% 0 Calcopirita 1 < 1% 0
Cassiterita 39 1 - 4% 0 Espinélio 1 < 1% 0
Sillimanita 35 5 - 24% 0 Albita 1 < 1% 0
Barita 34 < 1% 0 Clinopiroxênios 1 < 1% 0
Apatita 27 5 - 24% 0 Gipsita 1 < 1% 0
Topázio 25 1 - 4% 0 Moscovita 1 < 1% 0
Hornblenda 24 < 1% 0 Piromorfita 1 < 1% 0
Goehtita 24 5 - 24% 0 Hidróxido 1 < 1% 0

Ouro (Pintas) 20 10 0

Tabela 5. 8- Sumário com os 51 minerais pesados detectados em ordem decrescente pelo número de estações de amos-
tragem em que foi detectado (N). Observe também o teor máximo e mínimo que cada mineral foi detectado em todo o 
levantamento.
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A gahnita pode ocorrer como mineral de pegma-
tito, mas pode também ocorrer em rochas metamór-
ficas metassomáticas e como alteração de sulfeto de 
chumbo. A distribuição da gahnita nos concentrados 
coletados pode ser vista através da Figura 5. 16.

A piromorfita é um mineral secundário, minério 
de chumbo (Pb) encontrado em porções oxidadas de 
zonas mineralizadas com Pb e foi detectada em uma 
estação com teor < 1 %. A Figura 5. 17, apresenta o 
mapa com a distribuição da piromorfita. 

5.2.4 - Interpretação dos Resultados

Foram consideradas as ocorrências anômalas dos 
elementos, as fortes correlações apontadas pelo ran-
queamento de Spearman (1904) e análise de agrupa-
mento, as associações definidas e posicionadas pela 
análise de principais componentes e as ocorrências 
de minerais pesados, sendo esse conjunto de infor-
mações avaliadas em relação ao contexto geológico 

em que ocorrem a fim de se extrair informações que 
ajudem a aumentar o conhecimento geológico sobre 
as diversas porções levantadas. O mapa da Figura 5.18 
apresenta todas as bacias anômalas detectadas no 
tratamento univariado, junto com as unidades litoes-
tratigráficas definidas no mapeamento geológico.

Foram detectadas anomalias positivas de Cs, Cu, 
K e Rb relacionadas à porção leste do Complexo Ja-
mari, na borda oeste da Zona de Cisalhamento Ji-
-paraná. Bacia anômala em Cr, Fe e Zn e outra em Ga 
foram também identificadas na porção centro-norte 
desta mesma unidade. As anomalias negativas en-
contradas relacionadas ao Complexo Jamari são de 
Bi, Cr, Ga e Sc, em contexto que envolve a Formação 
Palmeiral e a Formação Pimenta Bueno.

Relacionado ao Maciço Serra da Providência fo-
ram detectadas anomalias de terceira ordem de Mo, 
Cu e Bi em sua porção nordeste, enquanto que na 
porção sudeste as anomalias são negativas de Cu e 
Mo, por vezes Fe e K.

Figura5. 10 - Mapa de ocorrência de cassiterita em amostras de concentrado de bateia. 
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Figura5. 11- Mapa de contagem de pintas de ouro nativo em amostras de concentrado de bateia.

Figura5. 12- Mapa de ocorrência de carbonatos em amostras de concentrado de bateia.
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Esta associação, que foi detectada também duran-
te a análise de aglomerado, aparece relacionada ao 
Maciço Serra da Providência, bem como às porções 
nordeste e leste da Formação Migrantinópolis, em 
bacias que drenam a Suíte Intrusiva Rio Pardo.

Os metais de transição Cr, Fe, V, Co e Sc, típicos 
de rochas máficas, foram detectados com forte cor-
relação entre si, mas também com o Zn, Ba e Mn. 
Tais elementos que se correlacionam fortemente 
com o Fe e Mn podem ser ocasionalmente encon-
trados como falsas anomalias devido à adsorção em 
óxidos e hidróxidos de Fe e Mn, que se formam com 
a ação do intemperismo. O polo positivo da principal 
componente 4 associa Mn e Fe com Zr e Ni, e com 
menor intensidade o Cr, relacionada à porção oeste 
da Formação Pimenta Bueno, principalmente. Ainda, 
foram detectadas fortes correlações entre Nb e Ti, 
que na principal componente está representada pela 
associação de Nb, Pb e Zr atribuída através dos au-
toveotres positivos principalmente à porção leste do 

De uma forma geral, as correlações apresentadas 
se dão por afinidade química entre os elementos, mas 
também refletem características geoquímicas espe-
cíficas relacionadas ao contexto geológico amostra-
do. Durante o tratamento estatístico univariado o Al 
e o Ga aparecem fortemente correlacionados entre 
si, junto a litófilos alcalinos e alcalinos terrosos e me-
tais de transição comuns de rochas máficas. O polo 
positivo da primeira principal componente relaciona 
esta associação com os metais de transição à porção 
oeste da Formação Pimenta Bueno e Complexo Ja-
mari. Esta associação foi também detectada através 
da análise de aglomerado. Já as principais compo-
nentes 2 e 4, através de seus autovalores negativos, 
relacionam a associação de  alguns metais de transi-
ção (Sc, V, Co e Ni) e os litófilos, ETR, Al junto ao Ga, 
aos entornos da Zona de Cisalhamento Jí-Paraná, no 
Domínio Estrutural Transpressivo Jí-Paraná.

Os elementos terras raras (ETR) formam um gru-
po com forte correlação, inclusive com U, Th e Zr. 

Figura5. 13- Mapa de ocorrência de siderita em amostras de concentrado de bateia.
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Maciço Serra da Providência. Tal associação de litófi-
los é comum em rochas félsicas alcalinas.

Por fim, são atribuídas ao Complexo Jamari asso-
ciações entre Mn e Co, e V e Pb, numa intensidade 
menor, através dos autovetores positivos da princi-
pal componente 3.

Os resultados dos concentrados de bateia apon-
tam o Complexo Jamari como a unidade que apre-
sentou a maior parte das ocorrências e os melhores 
teores de ouro. Nela foram detectadas 10 amostras, 
uma com um teor máximo de 10 pintas de ouro.

A cassiterita e o topázio indicam o Litofácies Sie-
nogranito Granofírico como uma unidade de po-
tencial para a ocorrência de expressões de fluidos 

tardios, que podem estar materializados através de 
veios pegmatíticos e/ou greisens, uma vez que estes 
minerais foram detectados em conjunto, espacial-
mente relacionados a este fácies, e são típicos destes 
litotipos.

Ocorrências de carbonatos, siderita e piromorfita 
carecem de uma melhor avaliação, uma vez que es-
tes ocorrem em bacias contíguas relacionadas à por-
ção central do Maciço Serra da Providência.

Uma caracterização química da gahnita pode nos 
fornecer informações em relação à gênese deste mi-
neral, uma vez que este pode ser produto de altera-
ção de massas sulfetadas com zinco. 

Figura5. 14- Mapa de ocorrência de cromita em amostras de concentrado de bateia.
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Figura5. 15- Mapa de ocorrência de topázio em amostras de concentrado de bateia.

Figura5. 16- Mapa de ocorrência de gahnita em amostras de concentrado de bateia.
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Figura5. 17- Mapa de ocorrência de piromorfita em amostras de concentrado de bateia.

Figura5. 18– Mapa das unidades litoestratigráficas mapeadas e sua relação com as bacias anômalas detectadas.
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6.1 - ASpECTOS gERAIS

Na Folha Presidente Médici foram cadastrados 
um total de 59 registros minerais, (Figura 5.1), sen-
do que 52 são provenientes de dados do GEOSBG, e 
7 registros são pertinentes ao cadastro mineral efe-
tuado durante o mapeamento deste projeto (Tabela 
5.1).

Dos dados cadastrados na folha, 20 ocorrem 
como depósitos (mina) e 39 como ocorrências mi-
nerais, sendo que, destes, 14 são garimpos, 16 são 
ocorrências não explotadas e 9 são ocorrências não 
determinadas. Deste modo, neste capitulo serão 
descritas as substâncias minerais que possuem de-
pósitos e ocorrências importantes na área.

Esses registros foram agrupados conforme a 
classificação utilitária das substâncias minerais es-
tabelecida no GEOSBG, sendo classificada e descri-
ta, de acordo com as seguintes classes: metal no-
bre representado pelo ouro (Au), apresentando 11 
registros cadastrados; minerais metálicos (metais 
ferrosos e metais não ferrosos e semimetais), com 
11 registros cadastrados; substâncias não metálicas 
(materiais de uso na construção civil, rochas e mine-
rais industriais e insumos para agricultura), com 29 
registros cadastrados; e gemas (diamante, ametista 
e água-marinha), com 8 ocorrências cadastradas. Os 
jazimentos foram classificados de acordo com o seu 
status (mina, garimpo e ocorrência) e situação atual 
(ativo, inativo, não explotado e não determinado). 
Com base nessas informações foi elaborado o Mapa 
de Recursos Minerais da Folha Presidente Médici, na 
escala 1:250.000 (figura 5.1).

6.2 - METAL NOBRE

6.2.1 - Ouro

Os primeiros registros de ocorrência de ouro no 
Território de Rondônia datam de 1754, se devem 
a relatos dos bandeirantes sobre as minas de Uru-
cumacuã. Em 1795 foram descobertas, por uma 
diligência, novos locais de ocorrências de ouro, 
quando relataram a do Rio Branco do Guaporé. Já 
em 1826, a ocorrência nos aluviões do Rio Madei-
ra foi citada pela primeira vez por D´Alincourt e, 
em 1912, por Francisco Moritz, em expedições ao 
Rio Madeira onde relatam a existência de grandes 
quantidades de cascalho aurífero na região. No ini-

cio da década de 70 foram realizadas várias expe-
dições e projetos básicos, em destaque, o Projeto 
RADAM Brasil, onde geraram novas expectativas 
sobre o real potencial e distribuição (Scandolara et 
al., 1999) no Estado de Rondônia. Segundo Qua-
dros & Rizzotto (2007), as ocorrências auríferas es-
tão relacionadas a depósitos secundários aluvio-
-coluvionares de idades Neógena e Quarternário e 
a depósitos primários em sequência metavulcano-
sedimentar em alto grau de idades Paleoprotero-
zoica e Mesoproterozoica.

Existem registradas onze ocorrências de ouro, 
sendo que oito são garimpos inativos e dois são 
ocorrências (não explotada e não determinada), 
e um garimpo ativo. Na Folha Presidente Médici 
ocorre uma concentração maior de garimpos mais 
especificamente na porção sul da folha, sendo a 
maioria situada nas proximidades das cidades 
de Novo Horizonte D´Oeste e Nova Brasilândia 
D´Oeste. Este ouro está associado a depósitos pri-
mários na sequência metavulcanicasedimentar em 
alto grau (bacia tipo rift) de idade Mesoprotero-
zoica.

Em 2005, a empresa de grande porte Mineração 
Santa Elina Indústria e Comércio S/A. se instalou na 
cidade de Nova Brasilândia D´Oeste com o propósi-
to de pesquisa sobre ouro e cobre. Em meados de 
agosto de 2006 a outubro de 2007 foram identifica-
dos vários alvos de interesse, todos eles próximos 
aos garimpos inativos cadastrados pela CPRM, sen-
do os principais: Garimpo França; Garimpo Primo 
1, 2, 3 e 4, correspondendo respectivamente aos 
garimpos nº 10, 09, além de outros sem denomi-
nação. 

O único garimpo ativo está localizado a sudoeste 
da cidade de Nova Brasilândia D´Oeste, onde a ex-
tração é feita de modo manual (figura 5.2).

6.3 - MINERAIS METáLICOS

6.3.1 - Metais Ferrosos

6.3.1.1 - Ferro e Manganês

Os principais registros de ferro na Folha Presiden-
te Médici estão associados a rochas da Suíte Intru-
siva Serra da Providência (litofácies MP1gpsp), que 
estão situadas na região a leste e sudeste da cidade 
de Presidente Médici. Foram cadastradas cinco ocor-

6 — RECURSOS MINERAIS
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Figura 5.1 – Mapa simplificado das substâncias minerais cadastradas na Folha Presidente Médici (SC.20-Z-C).
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Tabela 5.1 – Relação dos recursos minerais da Folha Presidente Médici.
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rências não explotadas de ferro associados à zonas 
de cisalhamento. Nesta região os ultramilonitos de-
rivados dos granitos possuem alta concentração de 
ferro, formando bandas ricas em Fe, intercaladas 
com bandas ricas em sílica. (Figura 5.3).

As ocorrências de manganês na região estão as-
sociadas a uma sequência metavulcano-sedimentar 
de baixo grau metamórfico da Formação Igarapé 
Lourdes (Soeiro et al., 1977), ocorre como derivação 
secundária (intempérico) preenchendo fraturas das 
formações ferríferas bandadas. Na região de Urupá 
ocorre um registro de manganês no Complexo Jama-
ri, relacionado a processos de intenso intemperismo 
e de enriquecimento supergênico ocorrido durante o 
desenvolvimento de um perfil laterítico.

6.3.2 - Metais Não Ferrosos e Semimetais

6.3.2.1 - Estanho

Historicamente os primeiros depósitos de cassi-
terita no Território de Rondônia foram descobertos 

em 1952, sendo até hoje o bem mineral principal 
explorado por empresas, cooperativas e garimpeiros 
no Estado de Rondônia. Na Folha Presidente Médici 
estão cadastradas cinco ocorrências nas regiões de 
Ministro Andreazza e Presidente Médici.

No estado, os principais depósitos estão associa-
dos às rochas intrusivas pós-orogênicas a anorogêni-
cas e relacionadas às Suítes Intrusivas Serra da Pro-
vidência (~1,60 Ga), São Lourenço-Caripunas (~1,32 
Ga), Santa Clara (~1,08 Ga) e Rondônia (~0,98 Ga), 
as quais compõem a Província Estanífera de Rondô-
nia (Quadros & Palmeira, 2011). São relacionados a 
processos hidrotermais que resultem em algum tipo 
de alteração: albitização, greisenização, sericitização, 
epidotização, potassificação, cloritização e argiliza-
ção (Bettencourt, 1992). Segundo o mesmo autor as 
mineralizações primárias geralmente ocorrem nas 
porções acima das cúpulas de intrusões graníticas, 
distribuindo-se de maneira disseminada, sobre os 
greisens propriamente dito, e nas encaixantes ocor-
rem na forma de filões, stockworks e venulações de 
quartzo, sendo responsáveis pelos mais altos teo-
res de minério encontrados nesses depósitos. Estu-

Figura 5.2 – Em (A) visão geral da entrada do garimpo ativo; (B) detalhe do local de extração manual (veios de uartzo), 
nos biotita paragnaisses da Formação Migrantinopolis.

Figura 5.3 – Em (A) afloramento na forma de matacão e em (B) detalhe do afloramento, onde o ferro apresenta-se na 
forma de bandas em ultramilonitos, com porções especularíticas bem magnéticas intercalados com níveis quartzosos 

decimétricos a milimétricos. GB-376, Morro da Teleron.
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dos feitos por Leite Jr (2002), propõem que alguns 
desses depósitos podem a ser do tipo polimetálicos 
contendo Sn, w, Nb, Ta, Zn, Cu e Pb. Já os depósitos 
secundários estão associados a depósitos aluviona-
res (placers), coluvionares e eluvionares, resultantes 
do intemperismo dos corpos de minérios associados 
(endogreisens e exogreisens) e uma distribuição am-
pla dessas substâncias minerais nos sistemas fluviais.

Na Folha Presidente Médici as ocorrências de cas-
siterita primária localizam-se nos granitos da Suíte 
Intrusiva Serra da Providência e, estão relacionadas 
a processos metassomáticos. As concentrações se-
cundárias ocorrem na forma de sedimentos pouco 
transportados e disseminados ao longo de depósitos 
coluvionares, situados nas encostas de elevações e 
nos vales, próximos aos depósitos primários; e na 
forma de sedimentos transportados em depósitos 
aluvionares (placers) encontrados em paleovales ra-
sos e profundos (Porsani et al., 2004).

6.4 - SUBSTâNCIAS NÃO METáLICAS

6.4.1 - Rochas e Minerais Industriais

6.4.1.1 - Muscovita e Pirita

Na Folha Presidente Médici existem três ocorrên-
cias minerais pequenas e aparentemente sem viabi-
lidade econômica. A muscovita ocorre na região de 
Novo Horizonte D´Oeste na forma de garimpo ina-
tivo; segundo informações colhidas por sitiantes, a 
lavra manual está paralisada desde a década de 80. 
A sua ocorrência é na forma de bolsões de quartzo 
e pegmatóides, associados a paragnaisse da Forma-
ção Migrantinópolis, são representados por cristais 
grossos a muito grossos. Já as duas ocorrências de 
pirita ocorrem na região de Presidente Médici, estão 
associados ao xisto da Formação Migrantinópolis e 
apresentam-se na forma de pequenos grãos dissemi-
nados, são pouco representativas e não há registro 
de explotação desse mineral no Estado de Rondônia.

6.4.1.2 - Argila

Na folha ocorrem distribuídos em oito depósitos, 
destes, cinco são minas ativas, localizadas nas regi-
ões de Santa Luzia D´Oeste, Alta Floresta D´Oeste e 
Urupá. A exploração desse material tem sido feita 
para atender a demanda da população local e dos 
municípios vizinhos, mediante atividade de extração 
artesanal e mecanizada para ser empregada no uso 
imediato na construção de estabelecimentos resi-
dências e/ou comerciais e, ainda, para confecção de 
telhas e tijolos em olarias.

Todos os depósitos da Folha Presidente Médici 
ocorrem nas planícies aluvionares dos rios Branco, 
Pardo, Urupá e Machado. A grande maioria das ar-
gilas atualmente explorada na porção sul da folha é 
oriunda da alteração das rochas básicas (metagabros 
e anfibolitos) da Formação Rio Branco. Já as ocorrên-
cias na porção centro leste estão associadas à altera-
ção dos folhelhos da Formação Pimenta Bueno.

6.4.2 - Materiais de Uso na Construção Civil

6.4.2.1 - Areia, Cascalho e Seixo

A exploração desses materiais é uma atividade 
de extração mineral que influencia e movimenta a 
economia dos municípios mediante a sua explotação 
para a construção civil, material para construção e 
revestimento de estradas e aterros, estando em ge-
ral próximo aos grandes núcleos urbanos, onde a de-
manda destes materiais é maior. Na folha estão dis-
tribuídos nove depósitos, destas, quatro minas estão 
ativas (3 de areia e 1 de cascalho).

O método de extração desses materiais varia 
com o produto e o contexto geológico dos depósi-
tos. A areia é utilizada em pequena escala e pro-
vém dos leitos e margens dos rios Urupá, Machado, 
Branco, Palha e São Miguel, sendo extraídos por 
dragas flutuantes, não flutuantes e pequenos tra-
tores. O cascalho é obtido pelo desmantelamento 
mecânico de pequenas elevações e colinas sus-
tentadas por crostas lateríticas. Já o seixo é obtido 
manualmente nas margens e leitos secos de rios e 
igarapés da área.

6.4.2.2 - Brita

Na Folha Presidente Médici foram cadastradas 
três pedreiras ativas (Pedreira Marissol, Pedreira 
Pemaza e a Britamar). As duas primeiras pedreiras 
estão localizadas na região de Presidente Médici, as 
quais foram arrendadas, em 2009 e 2010, pelo muni-
cípio e a suas produções destinadas exclusivamente 
como parte integrante do concreto e na pavimenta-
ção asfáltica, recuperação e manutenção de vias de 
acesso municipal e estadual que interligam a BR-429 
aos municípios de Alvorada D´Oeste e Urupá.

A Empresa Britamar-Extração de Pedras e Areia 
Ltda. iniciou suas atividades na região em 2012 e está 
localizada a 5 km da cidade de Santa Luzia D´Oeste, 
produz 750 m³ de brita por dia. Abastece a usina de 
asfalto quente (CBUQ) e atende ao mercado de Ron-
dônia, sendo responsável por grandes obras realiza-
das no estado. 

Atualmente a empresa destaca-se pela produção 
de brita e blocos extraídos de rochas graníticas da 
Suíte Intrusiva Rio Pardo (MP3gfrp) (foto 5.4). São 
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cálcio e magnésio, ocasionalmente, são camadas de 
calcário dolomítico e siltito carbonático, respectiva-
mente (figura 5.5). 

6.5 - gEMAS

Os minerais que apresentam características e 
propriedades gemológicas encontradas na Folha 
Presidente Médici são: diamante, ametista e água-
-marinha.

6.5.1 - Ametista e água-Marinha

Na região de Rolim de Moura ocorrem dois garim-
pos rudimentares inativos. O primeiro é um garimpo 
de ametista conhecido por moradores locais como 
Garimpo da Viúva, tendo paralisado suas atividade 
em 1988 e, segundo informações, foram lavrados 
aproximadamente cerca de 100t de ametista. Ocor-
rem na forma de diques pegmatíticos encaixados em 
um monzogranito rosado de granulação média bas-
tante alterado, apresentando ametistas na forma de 
geodos e cristais que variam de centímetros a decí-

monzogranitos de coloração cinza a róseo, granulo-
metria média a grossa e baixa frequência de fratu-
ras, apresentam ainda, menos de 10% de minerais 
máficos. São ideais para a utilização como parte in-
tegrante do concreto e na pavimentação e calçadas 
meios-fios nas ruas das cidades.

6.4.3 - Insumo Para Agricultura

6.4.3.1 - Calcário Dolomítico

As rochas carbonáticas encontradas e cadastra-
das na folha estão localizadas nas regiões de Presi-
dente Médici e Nova Brasilândia D´Oeste, são quatro 
ocorrências, sendo duas cadastradas nesse projeto. 
Essas rochas são utilizadas como insumo para agri-
cultura (ou agroindústria).

Estão associados aos ritmitos da Formação Pi-
menta Bueno (SDpbfcc), onde ocorrem como interca-
lações entre folhelhos e arenitos finos com camadas 
coloração creme esbranquiçada e espessuras centi-
métricas e/ou camadas cinza esverdeada de espes-
suras milimétricas e são compostas por carbonato de 

Figura 5.4 – Em (A) visão geral da usina de britagem da empresa Britamar; (B) detalhe de uma das frentes de lavra da 
mina.

Figura 5.5 – Ocorrência de camadas de calcário dolomítico e siltito carbonático abaixo dos ritmitos da Formação 
Pimenta Bueno (A); Destaque do pacote carbonático com espessuras centimétricas a milimétricas (B).
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metros, com habito bipiramidal e de coloração viole-
ta escuro a claro.

Já a sul de Rolim de Moura está localizado outro ga-
rimpo abandonado desde 1989, de onde foi extraída 
água-marinha na forma de drusas de dimensões cen-
timétricas, associadas à pegmatitos, em monzograni-
tos da Suíte Intrusiva Rio Pardo (Fácies Rio Pardo).

6.5.2 - Diamante

Na folha foram encontrados seis registros, sendo 
que quatro são ocorrências localizadas na região de 

Presidente Médici, mas precisamente nos aluviões e 
leitos do Rio Machado e dois são garimpos inativos 
localizados na região de Cacoal, nos aluviões recen-
tes do Rio São Pedro (afluente Rio Machado). Segun-
do informações informais, foram extraídas quanti-
dades pequenas de diamantes na década de 70 por 
garimpeiros e sitiantes daquela região.
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7 — CONCLUSÕES

O mapeamento geológico da Folha Presidente 
Médici foi efetuado na escala 1:250.000 e combinado 
com os dados geofsicos, petrográfcos, itogeoquími-
cos, geocronológicos e com informações disponíveis 
na literatura. Estes dados permitram um avanço na 
cartografa geológica da porção sudoeste do Cráton 
Amazônico no Estado de Rondônia, principalmente 
no que se refere à geocronologia, estrutural e pros-
pecção geoquímica, bem como, no entendimento da 
evolução geológica/tectônica das unidades const-
tuintes da folha. Informações geocronológicas U-Pb 
(LA) inéditas contribuíram para uma melhor defini-
ção do quadro cronoestratigráfico e tectônico da re-
gião.

Os mapas aeromagnéticos utilizados neste tra-
balho auxiliaram na análise das estruturas, princi-
palmente em áreas cobertas por sedimentos mais 
recentes, bem como, no traçado das diversas ano-
malias magnéticas. O mapeamento geológico da 
Folha Presidente Médici permitiu a individualização 
das seguintes unidades litoestratigráficas, em ordem 
cronológica decrescente.

O Complexo Jamari é representado por rochas or-
toderivadas, e predominantemente, representadas 
por gnaisses tonálíticos, granodioríticos, metatonali-
tos, e subordinadamente lentes de anfibolitos, que 
correspondem a uma associação magmática cálcio-
-alcalina de médio a alto K, a qual tem sido associada 
à evolução de um arco magmático em 1,76-1,74 Ga, 
denominado de Arco Magmático Jamari.

O Complexo Quatro Cachoeiras é representado 
por gnaisses kinzigíticos, gnaisses calcissilicáticos e 
granada anfibolitos, cujos protólitos são oriundos 
da deposição de sedimentos ao longo do período de 
existência do arco, e foram submetidos, no período 
colisional, a intensa deformação e metamorfismo, e 
encontram-se pouco preservados, com idade de má-
xima deposição para o protólito tenha sido de 1,66 
Ga (Payolla et al., 2002).

A suíte Intrusiva Serra da Providência correspon-
de a uma associação magmática pós-orogênica a 
anorogênica calimminiana, de intervalo entre 1,57 a 
1,50 Ga. Estas rochas fazem parte de uma associa-
ção MCG, com quimismo subalcalino, metalumino-
sa a peraluminosa, intraplaca do tipo A. Os registros 
deste magmatismo ocorrem na porção nordeste da 
folha no Maciço Serra da Providência, onde ocorrem 
tipos litológicos que incluem biotita sienogranito 
porfirítico rapakivítico (piterlitos e viborgitos), rioli-
tos, dacitos, microgranitos, diques de diabásios e ga-

bros. Durante a fase de colapso do Orógeno Quatro 
Cachoeiras, gerou-se intensa granitogênese pós-coli-
sional, e o resultado deste magmatismo é represen-
tado pelas rochas desta unidade.

A Suíte Intrusiva São Felipe é representada por 
ortognaisses com aspecto “augen” de composição 
granodiorítica, gnaisses bandados de composição 
granodiorítica a tonalítica, além de enderbitos com 
textura milonítica. A datação U-Pb (ICP-MS-LA) rea-
lizada neste trabalho, em paleossoma gnáissico, de-
finem varias idades, as mais antigas, definem uma 
idade concórdia de 1551,6 ± 4,3 Ma, com MSwD de 
1,7, e foi interpretada como zircões oriundos do re-
trabalhamento de crosta preexistente composta por 
granitóides da Suíte Intrusiva Serra da Providência. 
As idades obtidas de 1473,1 ± 18,3 a 1465,6 ± 24,5 
Ma e a idade metamórfica U-Pb obtida por Rizzot-
to (2013), de 1435 ± 2 Ma, em ortognaisses tonalí-
ticos desta suíte, sugerem que essas rochas tenham 
sido geradas no intervalo de 1506,1 ± 24 a 1435 ±2 
Ma, durante o período acrescionário que precedeu 
a Orogenia Rondoniana San Ignácio (ou Candeias). 
As idades obtidas em borda de zircão, com baixas ra-
zões Th/U, indicam idade média de 1328 ± 12 Ma, e 
evidencia o metamorfismo gerado durante esta mes-
ma orogenia. A única idade, com baixa razão Th/U, 
obtida em borda, de 1108,5 ± 13,8 Ma é interpretada 
como sendo o efeito do metamorfismo de caráter re-
gional provocado durante a Orogenia Nova Brasilân-
dia, ou Sunsás (Litherland & Bloomfield, 1981), com 
transpressão e espessamento crustal no período de 
1100 ± 8 Ma (Rizzotto, 1999).

A Suíte Intrusiva Alto Candeias é constituída do-
minantemente do por granito porfirítico rapakivítico, 
aplitos, sienitos equigranulares e chanockitos subor-
dinados. Os litotipos dominantes compreendem bio-
tita-hornblenda monzogranito, biotita monzogranito, 
os quais apresentam textura piterlítica e viborgítica. 
Dados U-Pb em zircão pelo método convencional 
obtidos por Bettencourt et al., (1999) em amostras 
de biotita-hornblenda sienogranito porfirítico e bio-
tita sienogranito forneceram idade de 1346 ± 5 Ma e 
1338 ± 4 Ma. Santos et al., (2002) propuseram a da-
tação de uma amostra de biotita-hornblenda mon-
zogranito pelo método U-Pb SHRIMP em zircão, que 
gerou uma idade de 1339 ± 7 Ma.

A Suíte Intrusiva Alto Saldanha é dominada por 
granitos isotrópicos a levemente foliados ocorrem 
subordinadamente álcali-feldspato-granitos, álcali-fel-
dspato-sienitos, aos quais se associam termos vulcâ-
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nicos (riolitos e traquitos) e subvulcânicos (Rizzotto & 
Quadros, 2007). A sua distribuição na folha restringe-
-se somente a duas porções, e infelizmente o acesso a 
estes corpos não foi possível, devido à área estar situ-
ada dentro da reserva indígena Rio Branco.

O Grupo Nova Brasilândia ocorre na porção cen-
tral-sul da folha, na forma de uma faixa alongada com 
trend principal wNw-ESE, representado por duas lito-
fácies distintas: uma mais antiga formada por um con-
junto de litotipos, constituídos por gabros granulitiza-
dos e gnaisses calcissilicáticos alóctones, que foram 
denominados de Formação Rio Branco. A litofácies 
mais jovem é caracterizada como uma sequencia me-
tavulcanossedimentar associadas a rochas supracrus-
tais de médio grau metamórfico, constituídas por xisto 
interdigitado com biotita paragnaisse, além de inter-
calações de rochas vulcânica (anfibolito e metatufo) e 
química exalativas (gnaisses calcissilicáticos sulfetado 
a maciço), quartzitos e raros BIF´s. 

A Formação Terra Boa é representada por rochas 
metassedimentares psamo-pelíticas e caracteriza-
da por intercalações de filitos e mica-quartzitos e 
subordinadamente por metassiltitos e metarenitos 
com níveis locais manganesíferos. A deformação é 
incipiente, pois preserva estruturas primárias como 
laminação plano-paralela, estratificação cruzada e 
truncamento por ondas. O metamorfismo é de baixo 
grau, fácies xisto verde. Segundo Scandolara & Ri-
zzotto (1998), o paleoambiente da formação, foi de 
uma bacia do tipo pull-apart, em uma fase posterior 
houve a deposição de sedimentos marinhos de águas 
rasas, ligados a um mar epicontinental transgressivo. 
Com a inversão do movimento (compressivo), a For-
mação Terra Boa foi  afetada por metamorfismo de 
baixo grau, permitindo assim a xistificação e defor-
mações rúpteis.

A Suíte Intrusiva Rio Pardo é constituída por mon-
zo a sienogranitos, granodioritos, quartzo-sienitos, 
quartzo-monzonitos, e subordinadamente álcali-fel-
dspato sienito e raros diques de aplitos e veios peg-
matóides. São divididas em Fácies São Luiz, Fácies Rio 
Pardo e Fácies São Pedro. Os resultados isocrômicos 
de Rb-Sr obtidos por Silva et al., (1992) forneceram 
idades de 1016 ± 31 Ma (Fácies Rio Pardo) e Tassnari, 
(1993) com idades 982 ± 31 Ma (Fácies São Pedro), 
esses valores são interpretados como idade de gera-
ção e intrusão dos granitódes, comprovando assim a 
natureza comagmática e a similaridade de suas fon-
tes. De acordo com dados de U-Pb obtido por Rizzot-
to, (1999) em uma amostra de monzogranito porfirí-
tico forneceram idade de 1005 ± 41 Ma, indicam que 
a Suíte Intrusiva Rio Pardo pode ser correlacionada 
com os denominados Younger Granites de Rondônia, 
de Bettencourt e Dall´Agnol (1987).

A Suíte Intrusiva Novo Mundo Ocorre na porção 
central e centro sul da folha, e apresentam-se na for-

ma de pequenas intrusões ovaladas e enxames de 
diques que seguem o trend regional Nw-SE. Os seus 
principais litotipos são rochas gabróicas principalmen-
te hornblenda gabros, gabro-noritos e olivina gabro-
-noritos, subordinadamente ocorrem microgabros.

A Formação Pimenta Bueno é representada por 
uma associação interdigitada de litofácies de am-
biente marinho e continental. A porção basal do per-
fil do graben é representada por litofácies marinha se 
subdivide em intercalações rítmicas (ritmito) entre 
folhelho e siltito/argilito e intercalações de siltito e 
folhelho milimetricamente laminado.O topo do perfil 
representado por litofácies de ambiente continental, 
onde ocorrem arenitos arcosianos e conglomerados 
com estratificações plano paralela, estratificações 
cruzadas de baixo ângulo e cruzada acanalada de 
pequena amplitude, característico de sistema fluvial.

A Formação Pedra Redonda é constituída por pa-
raconglomerados (diamictito/tilito), mal selecionado 
com presença de clatos que variam de seixos a mata-
cões polimíticos eventualmente facetados. Associa-
do a esses depósitos ocorrem argilitos e siltitos com 
laminação plano-paralela, por vezes, deformados por 
seixos e matacões pingados característico da Unida-
de Dropstone desta formação. A associação diamic-
tito/tilito – dropstone é evidência de clima glacial, 
onde os diamictito/tilito representam os depósitos 
de detrito na base das geleiras (litofácies glácio con-
tinental) e os dropstone seriam caracterizados pelas 
quedas de clastos dos icebergs durante a deposição 
dos pelitos em ambiente subaquoso (litofácies glácio 
marinho).

Os diques de diabásio mineralogicamente com-
postos essencialmente por plagioclásio e piroxênio, 
os minerais acessórios mais comuns são a magnetita 
e apatita. 

A cobertura detrito laterítica está distribuída, na 
porção centro norte e centro leste e sul ocorrem 
em não conformidade sobre vários litofácies. Essa 
unidade constitui-se de sedimentos siltico-argilosos 
parcialmente consolidados, contém diversos nódu-
los e psólitos ferruginosos envoltos em material de 
aspecto argiloso e crosta laterítica ferruginosa repre-
sentada por pequenos platôs que se destacam na to-
pografia do terreno.

A cobertura sedimentar indiferenciada ocorre na 
porção noroeste, oeste e sudoeste da folha, segundo 
Scandolara et al. (1998) designa essa unidade asso-
ciada a ambientes de leques aluviais, canais fluviais, 
planícies de inundação e lacustres, são constituídos 
por depósitos elúvio-coluvionares imaturos e pouco 
espessos, composto por sedimentos inconsolidados 
a parcialmente consolidados que vão desde casca-
lhos até argila, invariavelmente lateritizados.

Depósitos aluvionares são encontrados em ilhas 
e nas margens do rio Machado, a pequena quantida-
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de de depósitos é devido ao encaixe do rio que está 
condicionado a neotectônica. A unidade abrange 
sedimentos inconsolidados constituídos por casca-
lho, areia, silte e argilas que ocorrem em camadas 
irregulares e intertdigitadas lateralmente, estando 
associados, aos depósitos de canal e da planície de 
inundação. Os depósitos de canal são representados 
por acumulação sedimentos médios a grossos, que 
constituem os principais jazimentos de areia, argila e 
seixos, por vezes, cascalho e até ouro. A planície de 
inundação é composta exclusivamente por sedimen-
tos finos.

A análise estrutural da folha permitiu separar re-
giões com base na história geológica diferenciada, 
com reflexo em assinaturas geoquímicas distintas e 
diferentes regimes deformacionais, provocados por 
eventos orogenéticos com idades metamórficas bas-
tante consistentes na literatura. A região ainda pos-
sui três episódios de sedimentação, indicativos de 
processos de subsidência crustal, remontando alguns 
episódios de contração e extensão crustal, eviden-

ciando uma história de recorrência tectônica, o final 
do mesoproterozóco. Segundo Scandolara (2006) 
esta região encontra-se deformada por três eventos 
tectonometamórficos: D1 ~1,67-1,63 Ga, sob condi-
ções de fácies granulito, relacionado à fase colisio-
nal da Orogênese Quatro Cachoeiras (Santos et al., 
2008) ou Cachoeirinha (Scandolara et al., 2001). Este 
evento deformacional é o mais antigo da região, po-
rém possui difícil reconstrução devido à forte trans-
posição de estruturas geradas pelos eventos defor-
macionais posteriores (D2 e D3); D2 ~1,37-1,35 Ga, 
em condições de fácies anfibolito superior, relacio-
nado à fase colisional da Orogênese Rondoniana-San 
Ignácio ou Orogênese Candeias, (Santos et al., 2000), 
com metamorfismo retroprogressivo em fácies xisto 
verde no extremo leste da área, região da Serra da 
Providência. A fase D2 representa o evento deforma-
cional com registro mais expressivo na área de es-
tudo. D3 ~1,2-1,1 Ga, desenvolveu-se sob condições 
de fácies anfibolito inferior, relacionado à Orogênese 
Nova Brasilândia (Ciclo Sunsás).
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