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ok¡da, R. 2OOl. Aplicaçåo do sensofiamento remoto e aerogamaespedlometf¡a ão estudo do contfole estrutural dos grânitos

estaníferos de Rondônia. Tese de doutoramento, lG-USP, São Paulo, 2'17p'

ERRATA

Capa, linha 3. Onde se lê "APLICAÇÃO DO SENSOREAMENTO REMOTO"; leia-se

..APLICAçÃO DO SENSORIAMENTO REMOTO".

Resumo, linha 24. Onde se lê "anterior à 1.600, 1.600 a 1.500 e 1.400 a 970 Ma"; leia-se

"anterior à 1,69, 1,69 a 7,47 e L,40 Ga ao Paleozóico".

Resumo, Iit'irla26. Onde se Iê "'Ial alojamento ocorreu"; leia-se "Tais alojamentos ocorteram"'

Absrract, linha 22. Onde se lê "before 1.600 Ma, 1.600 to 1.500 Ma and 1.400 to 970 Ma"; leia-

se "before 1.69 Ga, 1.69 to 1.41 Ga and 1.40 Ga to Paleozoic".

Abslïact, linha 9. Onde se lê "structual data'; leia-se "structrual data"'

Abstract, linha 24. Onde se lê "Younger Granites of Rondônia. This"; leia-se "Younger Granites

of Rondônia. These".

Lista de Figuras, Figura 58. Onde se lê "Diagramas de rosáceas das zonas"; leia-se "Diagrama de

rosácea das zonas".

Lista de Tabelas, Tabela 20. onde se lê "Baixas freqüências de isofreqùências de zonas de

juntas"; leia-se "Baixas freqüências tle zonas de juntas".

Página l,linha 10. onde se lê "As descobertas dos campos est¿¡íferos iniciou-se em 1955"; leia-

se "As descobertas dos campos esta¡íferos iniciaram-se em 1955".

Página 1, linha 11. Onde se lê "São Lourenço e Macisa"; leia-se "São Lourenço e Macisa,".

página 1, linha 13. onde se lè,,em 1971, e Bom Futu¡o em 1987"; leia-se "em 1977, e Bom

Futuro, em 1987".



Ok¡da, R. 2001. Aplicâção do sensor¡amentg remoto e aerogamaespectrometria ao estudo do controle estrututal dos granitos
estaníferos de Rondôn¡a. Tese de doutoramento, lG'USP, São Paulo, 217p.

Página 12, Tabela 1, coluna 6, linha 4. Onde se lê "Tassinari. (1996)",leia-se "Tassinari ( 1996)".

Página 17,linha 32. Onde se lê "vergência de N para S"; Ieia-se "vergência de NNE para SSW'.

Pâgina 26,linha 3. Onde se lê "correlato ao magmatismo"; leia-se "correlata ao magmatismo".

Pâgina 26,linha 4. Onde se lê "Situa-se na porção"; leia-se "Situa-se nas porções".

Página 30, linlø 27 . Onde se lê "evidências de mistura de magma tenha sido reconhecido no

Maciço Oriente Novo"; leia-se "evidências de mistura de magma tenham sido reconhecidas no

Maciço Oriente Novo".

Pâgina 32, item 4, tinha 8. Onde se lê "mapeáveis na escala de 1:25.000"; leia-se "mapeáveis à

escala 1:25.000".

Pâgina 42,linha 5. Onde se lê "e se¡ originados"; leia-se "e serem originados".

Pâgina 42, item 8, linha 8. Onde se lê "Esta fáceis"; ieia-se "Esta fácies".

Pâgina 43, linha 2. Onde se lê "oconendo com um trend'; leia-se "ocorrendo segundo um

trend' .

Pâgina 43,linha 10. Onde se lô "do albita granito e granito porfirítico. Consistem de rochas";

leia-se "do albita granito e granito porfirítico, consistem de rochas".

Pâgina 43,linha 16. Onde se lê "Os greisens que são encontrados"; leia-se "Ao lado desses

greisens ocorrem veios de quafzo mine¡aliz¿dos à topáøio, que são encontrados".

Pâgína 45, iinha 12. Onde se lê "associadas ao greisen e veios de quarfzo"; leia-se "associadas ao

greisen, veios de quartzo".

Pi'gina 51, linha 3. Onde se lê "fiaturamentos profundos, falhas de distensão"; leia-se

"fraturamentos profundos e falhas de distensão".
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Página 5 1, Iinha 4. Onde se iê "visto que na presença"; leia-se "pois na presença".

Pâgina 72, item 2, linha 1. Onde se lê "foi escolhida, por apresentar"; leia-se "foi escolhida por

apresentar".

Pâgina75,lin-has 10 e 11. Onde se lê " Matolin 1984, Vasconcellos et al. 1994, Pascholati 1990,

Fereira 1991, Dias 1995"; leia-se "Matolin 1984, Pascholati 1990, Feneira 1991, Vasconcellos

et al. 1994, Dias 1995".

Pâgina 79, item 3, linha 5. Onde se lê "maior que um pixel e produz-se"; leia-se "maior que um

pixel, produz-se

Pâgina 82,linha 14. Onde se lê "CRPM"; Ieia-se "CPRM".

Página 83, item 2, linhas 1 e 2. Onde se lê "equivalem à 500 e 1000 m"; leia-se "equivalem à

1000 e 500 m".

Página 86, item 5, linhas I e 2. Onde se 1ê "valores de DNs dos pixels de uma banda pelos

pixels"; leia-se "valores de DNs dos pixels de uma banda pelos DNs dos pixels".

Página 88, linha 1. Onde se lê "Tal fato deve-se ao fato da componente"; leia-se "Tal fato deve-

se à componente".

Página 91,Figtxa23. Onde se lê "(b) relação entre elipse"; leia-se "(a) relação entre elipse".

Página 91, Figwa 23. Onde se lê "(a) modelo de desenvolvimento"; leia-se "(b) modelo de

desenvolvimento".

Pírgina.92, item 3, linha 8. Onde se lê "(Isotta et ql. 1978, Sorua et al. 1975"; leia-se "(Souza er

al. 197 5 ,Isotta et al. 197 8)" .

Pág\na 92, item 3, linha 11. Onde se lê "duas etapas referentes a este"; leia-se "duas etapas

deste".
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Página 100, Figura 29. Onde se lê "Todos os sentidos ilustrados são sinistrais"; leia-se "Todos os

sentidos ilustrados são destrais, com exceção da terceira figula".

Página 104, linhas 29 e 30. Onde se Iê "Leite h. (1992, 1998), Bettencourt et al. (1999),

Veneziani, Anjos & Payolla (campanha de 1996), Rizzotto (1999)"; leia-se "Leite Jr. (1992,

1998), Veneziani, Anjos & Payolla (campanlu de 1996), Bettencourt et al. (1999), Rizzotto

(1eee)".

Página 106, item 2, linha 2. Onde se lê "a nuvens e à topografia"; leia-se "às nuvens e à

topografia".

Pâgina 706, item 4, linha 4. Onde se 1ê "de forma signifrcativa, o produto"; leia-se "de forma

signifi cativa, no produto".

Pâgina117, item 2, linha T- Ondeselê "bandas 1,2,3,4,e7";lera-se "bandas 7,2,3,4,5 e 7".

Pâgina I2l, Figura 40. Onde se lê "L,ocalização dos pontos com análises químicas de Payolla

(não publicado)"; leia-se "Localização dos pontos com análises químicas de Payolla (não

publicado) (pontos numerados em verde)".

Pâgina 122, linha i4. Onde se 1ê "imagem no formato raster"; leia-se "imagem no formato

raster".

Páqina 123, item 1b, linha 5. Onde se lê "tório, variável entre"; leia-se "tório ser variável entre".

Pâgina 124, Figwa 41. Onde se lê ",do MSS-La¡dsat-2, de 1975 da região"; leia-se "(MSS-

Landsaf-2, 1975).".

Página 130, linhas 6 e 7. Onde se 1ê "urânio e tório depende de cada tipo específico granítico";

leia-se "urânio e do tório depende de cada tipo específico de granito".

Página 132, Tabela 17 , coluna 4, linha 34. Onde se 1ê "hno/medo"; leia-se "fino/médio".
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Página 138, item 2, linha 4. onde se lê "devido à facilidade em"; leia-se "devido ser mais

simples".

Página 140, item 3, linha 10. Onde se 1ê "tão realçados, quanto"; leia-se "tão realçados quanto".

Página 151, Figura 57, primeira rosácea. Onde se lê "Número miiximo de fratwas" e "Número

total de ftatuas"; leia-se "Número m¡áximo de zonas de juntas" e "Número total de zonas de

juntas", respectivamente.

Página 155, linha 8. onde se iô "importância ao oontroie"; leia-se "importância no cont¡ole".

pâgina 157,linha 4. onde se iê "compressiva da ârea operativa"; leia-se "compressiva da área,

operativa".

Pâgina 157 ,linhas 20 e 21. Onde se lê "Feições tais como, com eixos verticais, aÍastos, sentido

de rotação"; ieia-se "Feições como, eixos verticais, dobras de arrasto, rotação".

Página 158, Tabela2I, coluna 1, linha 4. Onde se lê "1,43"; leia-se "1,41"

Página 158, Tabela 21, coluna l,linha 5. Onde se lê "1,57 a 1,52";leia'se"1,60 a1,52".

Página 159, linhas 6 e 7. Onde se lê "esti¡amento, que constituem conjunto"; leia-se

"esfiramento, constituem o coqjunto".

Página i59, línhas 8 e 9. Onde se lê "(rhombo-chasms) definidas pelas direções WNW-ESE e

NE-SW"; leia-se "(rhombo-chnsms), definidas pelas direções WNW-ESE e NE-SW,"'

Página l59,linlra 13. Ondc se lê "ou não por quartzo"; leia-se "ou não, por quartzo".

Pâgina lîI,linha 10. Onde se ìê "podem ser derivadas dos maciços"; leia-se "podem ser os

maciços".

Página 161,linha 13. Onde se lê "mapeados sendo,"; leia-se "mapeados e que são,".
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Pâgina 162, Tabela 23. Onde se lê "Baixo: inferior à 150 metros"; leia-se "Baixo topogriífico:

inferior à 150 metros".

Página 163, Tabela 24. Onde se 1ê "Baixo"; leia-se "Baixa".

Página 163, sub-item 8.4.1, linha 7. Onde se lê "que resultam em redobramentos"; leia-se "que

resulta¡am em redobramentos".

Página 163, sub-item 8.4.1, linla 13, linhas I e 9. Onde se lê "(fonte) cujas origens estão

relacionadas aos movimentos que dão origem ao cisalhamento"; leia-se "(fonte), cujas origens

estão relacionadas aos movimentos que geraram o cisalhamento".

Página 168, linha 5. Onde se lê "Nesta fase as principais"; leia-se "Nesta fase, as principais".

Página 168, linha 23. Onde se lê "1,6 Ga"; leia-se "1,69 Ga".

Página 168, litlha27. Onde se 1ê "1,4 e 0,99 Ga"; leia-se "1,40 Ga e Paleozóico".

Linha 170, linhas 10 e 11. Onde se lê "antes de 1,6 Ga, que representa a idade da Suíte Intrusiva

Ser¡a da Providência. Tal fato foi levantado, porque esta Suíte não"; ieia-se "ântes de 1,69 Ga,

que represenfa a idade do Grupo Beneficiente. Tal fato foi levantado, porque este Grupo não".

Página 170, linha 15. Onde se lê "em nível de afloramento."; leia-se "em nível de afloramento, e

WNW-ESE".

Página 1 71, Figura 65. Substituir a figura pela anexada nesta errata.

Páqina 172, item 2, linha 8. Onde se lê "'1,6 a 1,5 Ga."; leia-se "1,69 a 7,41 Ga;'.

Pâgina 172,linha 16. Onde se lê "deposição das rochas"; leia-se "deposição dos sedimentos".

PéLgina 173, Foto 2. Onde se lô "A idade é superior a 1,5 Ga"; leia-se "A idade é de 1,75 a 7,63

Ga".
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Pagina 173, Foto 3. Onde se lê "com idade superior a 1,5 Ga"; Ieia-se "com idade entre i,75 e

1,63 Ga".

Pâgina 173, Foto 4. Onde se 1ê "com idade superior aI,5 Ga"; leia-se "com idade de 1,73 Gd'.

Pâgina 174, Foto 5. Onde se Iê "com idade superior a1,5 G{'; leia-se "com idade de 1,75 a1,63

Ga".

Pâgina 174, Foto 6. Onde se lê "com idade superior a1,5 Ga"; leia-se "com idade de 1,75 a1,63

Ga".

Pâgina 775, Figura 66. Substituir a figura pela anexada nesta errata.

Pâgina 176,lir:J:ra 27. Onde se lô "NNE (vergência para S e SSW)"; leia-se "NNW (vergência

para S e SSE)".

Pâgina 177 ,linha 1 1. Onde se 1ê "dúctil a ruptil-dúctil"; leia-se "dúctil a dúctil-rupti1".

Pâgina l77,linha 15. Onde se lê "essencialmente, nas regiões E"; leia-se "essencialmente, nas

porções E".

Pâgina 177 ,linha 21. Onde se lê "desta fase ao longo"; leia-se "desta fase, ao longo".

Pi-4ina 177,linha 25. Onde se lê "relacionada com o"; leia-se "relacionada ao".

Pâgina 178, Foto 7. Onde se lê "com idade superior a 1,5 Gt'; leia-se "com idade entre 1,75 e

1,63 Ga".

Página 178, Foto 8. Substituir a legenda por "Afloramento de gnaisse granulítico (GR) com

veios de anfibolito (AM). A idade da rocha é entre I,75 e 1,63 Ga (Complexo Gnáissico-

Migmatítico Jaru) (Scandolara 1997). Foliação cataolástica-milonítica (nesta foto não é bem

evidente) corn direção N80W/55NE (correlacionável, neste caso, à P) cortando a direção

N60Wvertical (R) (anfibolito). Os indicadores cinemáticos são: fratura e flexura do anfibolito



mostrando movimento com sentido destral, ao longo da direção N80Wi55NE. Segunda fase de

movimentação".

Pagina I78, Foto 9. Onde se lê "idade superior a 1,5 Ga"; leia-se "idade entre 1,75 e 1,63 Ga".

Página 179, Foto 12. Onde se lê "com idade de 1,5 Ga"; leia-se "com idade de 1,56 Ga".

Página 180, linha li. Onde se lê "progressividade da movimenlação"; leia-se "progressão da

movimentação e".

Página 180, linha 14. Onde se lê "alto ângulo e obliquas; (3) em rochas"; leia-se "alto âagulo e

oblíquas. Em rochas".

Página 180, linha 16. Onde se lê "rupteis ao longo"; leia-se "rupteis, ao longo".

Página 180, linhas 18 e 19. Onde se lê "no intervalo de 1,4 a0,99 Ga"; leia-se "no intervalo de

1,40 Ga ao Paleozóico".

Página 180, lirdr'la 29. Onde se lê "o que atesta o carëtler"; leia-se "o que atesta um caráter".

Página 181, Figura 67. Substituir a figura pela anexada nesta errata.

Pâgina 182, linha 6. Onde se 1ê "objetivo de identifica¡ detalhadamente"; ieia-se "objetivo de

identifica¡, detalhadamente".

Página 1 82, lintra 18. Onde se lê 'þrincipalmente nas tegiões N e S da iírea"; leia-se

"principalmente nas porções N e S da região".

Pâgina 182, lirlira 24. Onde se lê "sobre os offsets de estruturas mensuráveis, é"; leia-se

"mostram qùe os ofsets de estrutuas mensu¡áveis são".

Página 182, li¡tha 26. Onde se lê "vertical; (6) nesta fase"; leia-se "vertical. Desta forma, nesta

fase".



Pâgina 182, tinha 28. Onde se lê "1,08 a 0,97 Ga); (7) tais"; leia-se "1,08 a 0,97 Ga). Tais".

Página 183, Foto i3. Onde se lê "com idade de 1,08 Ga"; Ieia-se "com idade de 1,08 a 1,07 Ga".

Página 183, Foto 14. Onde se 1ê "afloramentoda"; leia-se "afloramento da".

Página 183, Foto 14. Onde se lê "rúpteis-dúcties"; leia-se "rúpteis-dúcteis".

Página 184, Foto 16. Onde se lê "com idade superior aI,5 Ga"; leia-se "com idade entre i,75 e

7,63 Ga".

Página 183, Foto 18. Onde se lê "Rondônia) com 0,9 Ga"; leia-se "Rondônia) com 0,99 a0,97

Ga".

Página 185, linha 3. Onde se lê ", é facilmente distinguida desta última"; leia-se ", esta é

facilmente distingüida da primeira fase".

Página 185, linla 4. Onde se lê "rochas afetadas, algumas"; leia-se "rochas afetadas. Algumas".

Página 185, sub-item 8.4.3, linha 13. Onde se lê "denominada, Associação"; leia-se

"denominada Associação".

Página 185, sub-item 8.4.3, linha 14. Onde se lê "(1,7 Ga) (Tabela 21),"; leia-se '(1,73 Ga)

(Tabela 21)".

Página 1 86, linha I 9. Onde se lê "União (1,5 Ga)"; leia-se "União (1,60 a 1,52 Ga)" .

Página 186, linha 29. Onde se lê "foliações cataclásticas-miloníticas"; leia-se "foliações

miloníticas-cataclásticas".

Página 188, linha 3. Onde se lê "(1,4 Ga)"; leia-se "(1,4t Ga)".

Página 188, linha 5. Onde se lê "encontrado evidências"; leia'se "encontrado muitas evidências".
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estaníferos de Rondónia. Tese de douloramento, lG-USP, São Pa'llo, 2'17p.

Página 188, linha 18. Onde se Iê "cataclástica-milonítica"; leia-se "milonítica-cataclástica".

Página 188, linhas 22 e 23. Onde se lê "estirado com pórfiros de 1 cm em"; leia-se "estirado,

com pórfiros de 1 cm, em".

Página 188, linha 28. Onde se iê "cataclásticas-miloníticas"; leia-se "miloníticas-cataclásticas".

Página 188, lirtha 32. Onde se 1ê "cataclásticas-miloníticas"; leia-se "miloníticas-cataclásticas".

Página 189, linha 14. Onde se lê "Na regiões"; leia-se "Nas regiões".

Página 189, linha 19. Onde se Iê "Suíte Intrusiva Saata Clara) com"; leia-se "Suíte Intrusiva

Santa Clara), com".

Página i 89, lirúa 22. Onde se lë "Payolla et aI 2000)"; leia-se "Payolla et al. (2000)".

Página 189, llllha 24. Onde se lê "seguintes movimentos, descritos"; leia-se "seguintes

movimentos descritos".

Página 191, linha 19. Onde se lê "zona tralspressiva"; leia-se "zona transtensiva".

Pâgina 194, Figura 68. Onde se Iè "dilational jogs segundo"; leía-se "dilationaljog¡ segundo".

Pâgina 196,linha i6. Onde se lê "0,99 Ga"; leia-se "0,97 Ga".

PiLgina 196,1hha27. Onde se lê "pelas direções do modelo"; leia-se "pela direção T do modelo".

Pâgina 797,linha 8. Onde se lê "dados aéreos de,"; leia-se "dados de,".

Pâgina 197,linha 11 Onde se lê "coletados atuaimente para"; leia-se "coletados, atualmente,

para".

Pâgina 197,linha 15. Onde se ìê "principais componentes"; leia-se "componentes principais".

t0
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estanlferos de Rondôn¡a Tese de doutoramento, lG-USP, São Paulo,217p.

Apêndice B, Etapa de campo I (fevereiro/2000), ponto 14. Onde se lê "Foliação catacl¡ística-

milonítica"; leia-se "Foliação milonítica-cataclástica".

Apêndice B, Etapa de campo I (fevereiro/2000), ponto 16. Onde se lê "Foliação cataclástica-

milonítica"; leia-se "Foliação milonítica-cataclástica".

Apêndice B, Etapa de campo 1 (fevereiro/2000), ponto 35. Onde se tê "Nl0E/sobh."; leia-se

"N1OE/subh.".

Apêndice B, Etapa de campo 1 (fevereiro/2000), ponto 61. Onde se lê "Foliação cataclâstica-

milonítica"; leia-se "Foliação milonítica-cataclástica".

Apêndice B, Etapa de campo 2 (ulho/2000), ponto 2. Onde se lê "foliação cataclástica-

milonítica"; leia-se "foliação milonítica-cataclástica".

Apêndice B, Etapa de campo 1 (fevereiro/2000), ponto 3. Onde se lê "Foliação cataclástica-

milonítica"; leia-se "Foliação milonítica-cataclástica".

Apêndice G, mapa tectônico-estratigráfico, em modelos adotados, no elipsóide. Onde se lê "o";

leia-se "o'1".

Apôndice G, mapa tectônico-estratigráfico, em nota de crédito. Onde se lê "modificado de

Scandolara (1997) e Bettencourt et al. (1997 )"; leia-se "modificado de Payolla et al. (2000) e

Payolla (no prelo)".

Apêndice G, mapa tectônico-esfratigráfico. Onde se lê "dados de foliações de Scandolara (1997);

Veneziani, Anj os & PayoIIa (1996)"; leia-se "dados de foliações de Veneziani, Anjos & Payolla

(1996) e Scandola¡a (1997)".

11
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Apôndice G, mapa tectônico-estratigráfico, nos blocos diagramas. Onde se lê

G ,--- t---r"Ìl!l!gl

H
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Devido à esoassez de tem¡ro para a irnpressão de vár'ias cópias das ilr"rstr-ações coloridas
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RESUMO

A cornprccnsão clo controle tectôrìico-estruturaÌ do alo.jamento clos maciços grauílicos,

bcnr conlo clas mineralizações associadas, constitui utna aquisição de conhecimcnto

importantíssima, que somada a outros clados, como, geocronológicos, petrográficos, geolÌsicos,

geoc¡uínricos, etc., possibilitam uma avaliação adequada dos depósitos minerais primários c

sccunclários existentes. Ilslc tratlalho teve como propósito, caracterizar os controles, regionais,

dos plutons glaní1icos e cias mineralizações estaníferas associadas, da porção central da Província

Ilstanílèra cle lìondônia, que é uma clas mais importantes províncias estanífèras à escala global.

Para tâ1, fbram utilizarìos dados dc scnsol.iamento renrolo, acrogamaespectrométl icos,

gcocronológicos, petrográlìcos, geoquímicos e tectono-estÌuturais, além cle inlòtmações de

canrpo. As técnicas ernprcgatlas lorarn, basicamontc, as cle seusoriamcnto rcmoto, com

intcrprctação das imagens '['M-Landsat-5 e plodutos integrados clerivacìos de daclos TM-5,

R^D^RSA'I'- l e aerogalnâespectrométricos. Os rcsultaclos revelaram uma boa colrelação clos

mapcamelìtos geológicos pré-existentes com os dados aerogamaespectrométricos e de campo. As

anon.nlias radiométricas loram relaci<lnadas aos corpos graní1icos tnineralizaclos c não

dcl'ormados dc ltrrma dúctil-rúptil, bcrn como aos litotipos alterados hiclrotermalmenle. A

inragem RÂDARSAT-l não loi efìciente, especificamente na região estudacla, deviclo à área

¿ìprcscntar um relevo arrasado, topogralia plana, uso extensivo do solo (agropecuária) e umidade

na data rle aquisição (0510'7197), quc âcarretaram um comportantento cspecular. As imagens TM,

por outro lado, fbram muito úteis na dclìnição das plincipais zonas cle cisalhamento, porque são

mais antigas (anos dc 84, fì5 e 8Q c¡ue a R^DAI{S^l- e, portanto, não aptescntam um uso do

solo tão extcnsivo. As intcrprctações dessas imagens .junto com os dados tle campo,

possibilitaranr estabcleccI a hicrarquia clos t¡ovimentos transpressivos-transtensivos que atuaraÌn

na região cm trôs lhscs clc movimontação progrcssiva, rclacionadas aos intervalos cle lempo:

¿nterior ¿ì 1.600, 1.600 a 1.500 e 1.400 a 970 Ma. Â lì'asc 2 exerceu indubitável controle no

akrjamento do Maciço lJnião, enquanto a F'ase 3 nos maciços pertencentes à Suíte Intrusiva

Santa Clara c aos Younger Grunile,y dc Ïlondônia. Tal alojamento ocorreu ern estnrturas clo Lipo

releasin¡4 bends e rho¡nho-chu,'nt:;, Ibrmadas a partir clas principais linhas de û'ac¡uezas cnrstais.

Na scguncla làse, linhas côm oricnlaçõcs on'ì torno de NNW-SSE e NW-SE, proporcionaram o

adclgaçamento crustal, onde ocorreu o alo.jarnento clo Maciço União. Na terccira làse, o controle

lìli cxcrcido pclas direções WNV/-ESLì c Nll-SW. A rnincralização secundár'ia enoontrâ-sc crìl

baixos estruturais, apresentando como árcas-fontes os maciços graníticos alterados

h idrotcnnalmcntc, situados em altos eslruturais; cnquanto a rnineralização primária cncontra-sc



rclacionada as lnestttas clilcções de liaquezas crustais, que conclicionar.arn o alo.jarno¡to rìos

pltltons graníticos..^ sisteniática aclotada mostrou-se bastante eficientc, deviclo à minirnização

clos cr¡stos corn os trâbalhos clc campo e, plincipalmente, por proporcionar uma visão regional

integrada, qtre facilitou a identificação dos contloles tectônicos e pernritiu a escolha cle pontos-

chavcs para sercm verificados nos trabalhos de campo.



AßSTRACT

'fhc understanding of structurâl-tectonic control of the granitic massil' emplacement as

rvell as ol thc associated mineralizations proved to be one of the most important knowlcdge

acquisions which, with other data, such as, geochronologic, petrographic, geophysic,

gcochenristric dat¿t, ctc., make easy the appropriatc evaluation of the existent rnineral deposits,

primary and secundary. 'l-his work had as a purpose, to characterize the regional contrpls of
granitic nrassil's and the associated nlineralizations in the ccntral part ol'the Rondônia Tin

Province, one o1ì the most important 1in provinces in a global scale. lìemote sensing, airborne

gâmma-ray speclrometÌics, geochfonologics, petrographics, geochemistrics and tectonic-

structual data, as well as lìeld data, were used here. 'll,e techniques employed were, basically,

rcmotc scnsing, witlì interprelation of rM-l-andsat-5 images and integrated products of TM-5,

tìADARfì4.1'-l ancl airborrre ga'Ììnrâ-rây spectrometlics. The results showed a good correlation

bctwccn pre-existcnt geologic mapping with the airborne gamma-ray spectrometric and fielcl

data. The radiometric anomalies are the granitic trodies mineralizecl and non-deformed of ductile-

brittle mode, and the litotypes with hydrothermal alteration. The RÂDARSAT-I image was not

ef'lìcient, specifycally in the study area, because the area shows a raze relief, plane tophography,

extensive use ol soil (farming ancl cattle raising) and humidity in the date of this acquisition

(05/iulyl97), producing specular behaviour. Thel-M images, on the other hand, were very useful

l-or the dcfinition of the main shear zones, because they are older than RADARSAT (years g4, g5

artd 86) and, consequently, tlo no1 show such a large use of the soil. 'l-he interpretation ofthose
images logether with field data, made possiblc to establish the hierarchy of transpressivc-

transtensive moverìents which acluated in thc region, in three stages of progrcssivc

movimentation, relatccl to pcriods of timc: belore L600 Ma, 1.600 to 1.500 Ma ancl I .400 to 970

Ma. The Stage 2 controlled the cmplacement of the Union Massil, while the Stage 3 controlle¿

massil's bclonging 10 Santa Clara Intrusive Suite and Younger Granites of Rondônia. 'Ihis

emplacetnent occurred in releasing bends and rhombo-chasms structures, formed by main lines

of crustal weakness. In the seoond stage, lincs with orientation towarcls -r-l- NNW-SSE an¿ +Â

NW-Sll, causcd the crustal thitrning. z\lìcrwarcls it was followecl by the enrplacement of younger

stritcs.'l'he third stage was controllcd by thc directions WN'W-ESE ancl NE-SW. The seconclary

nrineralization is in low structurâls, showing âs soul'ce-areas the granitic massif! hyclrothermaly

altcrcd, fbund in high structurzrls. 'l'he primary mincralization is founcl in the sarne tlirections ol-

crustal weakncss that conditioncd the cnrplacerncnt olgranitic nrassifs. The systemalic use<j here

is vcrv efïìcient, clue 1o tlre lov,, pricc ol'the íielcl work and mainly becausc it oflèrs a regional



intcgratcd vision, that makes easy the i¿lentification ofteclonic controls ancl allows the choosing

ol'kcy-points that will bc examined in the fielcl work.
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CAPíI'ULO I - INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Com a descoberta da cassitelita em 1952 na região de Primavera, houve um gran¿e afl.xo
de garimpeiros para o en1ão 'ferritório Fecìeral ile Rontlônia, provocando nos anos 60 uma

produção ascendente de estanho.

Apcsar da alta produção e dos artos r.eorcs, cra ordem cle 4 a 5 kg dc S'o2/'r-r (Da ,rgna

1996)' problemas de orclcln econôurica c social como, alta incidência de malária, transporte

clandestirlo clo minério sem pagamento de in.rpostos e lavras clanclestinas, ocorreram na região,

mas também um contínrrÔ conrrccimento georógico. Ern conseqüência disso, o governo ,,rcclrou,,

os garirnpos em 1971c convidou emprcsas c grupos cmprcsariais a clarem suporte a urn program¿r

dc avaliação do potencial nrineral da região. Assim foi criada a Provircia Estanífera cle l{onclônia
(PIìR). As descobertas dos canrpos estanílbros iniciou-se em 1955, com a iclentilìcação cle pedra

Ilranca c caritianas, c Santa llárbara, .lact¡ndá, Massangana, canrleias, são Lourenço c Macisa

enlr'e 1957 e 1961. Após a criação tla I)Ëlì fbram clescobertos os cârnpos esfaníferos de potosi,

ent 1977, e llom Futuro em 1987.

com a criação da ì)[ìR, a rcgião tôrrou-se auto-suficiente em estanho e em 1975

ìniciaram-se as exportações. A, região passou a ser um dos principais produtores mundiais cle

eslânho, peldendo a sua posição, cm 1983, para a mina de pitinga (AM).

Ilm 1985 houve uma superprocrução do estanho em cscara mundial, que provoco' uma
grave crise, resultando no lcchamento da maior parlc dos distritos mineiros cla região.

Altlalmento, a PLil{ detém a scgunda posição de maior proclutor nacional cle cstanho,

graças à prodLrção clc llom IìLtlttro" r¡uc abriga uma coopcrativa clc garinrpeir.os e a lìm¡.rr.csa

Ilrasileira cle Estanho S/^ (tjllt.is^).

,4 proclução da I)EII provóm, ho.ie, principalmentc, clos clepósitos secundários clos tipos

¡tlacer, raso e profundo, c clc depósìtos primários, Iocalizatios nos distritos cle Bom lrutur.o e

Santâ llárbarû. Porénl, cont a expeclativâ cle exaustão dos depósitos secuntlários, com baixos

leores ou próximos do limite (lìettcncourt 1992), a módio plazo, a sobrcvivôncia da indústria

nritreita ncssa regiño, estará comptometicla, já que os clepósitos de placers profì¡rclos uão sc

n'rostrarì1 econônricos, cm rclação âos preços clc nrcrca<l0, ho.ic praticac{os, bem conro da

intlisponi[rilidaclc cle deprisitos ¡lrimários cconônticos.

Aposar dos estudos Scológicos clì:tuatlos na lcgião, vcrifioa-sc quc os rcsultaclos sã6

cxíguos o pot' vczcs contraclittirios, tlifìcultando a dcscol¡orta clc novos rìcpósitos. Iss<¡ ooorrc,
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principalnrente, pelas dilercntcs cscâlas adotadas nos trabâlhos, isto é, on muito detalhadas, em

nívr.'l dc nlirxr. ou cnlào síntcscs rc'gionais.

Ncste contexto, um projeto multid isciplinar (Pro.jeto Rondônia) composto por

pcsquisadores do IG-USP, IGCË-UNIISP (Rio Claro) e INPE vêm sendo desenvolvido desde

1995, com o intuito de suprir parte dessas deficiôncias, sendo a tese em apreço uma contribuição

parcial ao conlrecimento geológico da PEI{.

Os dados adotados na tese foram os de sensoriarnento remoto e

acrogamâespectrométricos, aliados aos de canrpo, estruturais e litológicos, e pré-cxistentes,

como, pelrográfioos, geocronológicos e geoquinicos.

As técnicas utilizacìas foraut, principalmente, as dc sensoriamento remoto.



C/1P17'ULO 2 - ORJETIVOS

Os objctivos do trabalho lbr.arn:

l) lìstabelecer critérios para a elaboração de imagens integratìas ,lM-Il^DAIlsAT 
_

r\erogamaespectrometria, dc rnoclo que os resultaclos sejam adequados para a i.liscriminação

teotônicâ-estrutural e litológica de corpos graníticos, portaclores de miueralização prirnária dc
rnetais râros;

2) Interpret¿ìr as feições c atributos rel¿rtivos às estruturas dírcteis, clúctcis-rirpteis, rÍrpteis-cìúctcis

c ritpte is presentes na região, a partir das imagens TM;
3) Correlacionar os parâtrtetros mecânicos obtidos cla interpretação, com modelos teórico-

cmpíricos, a fim de determinar os movimentos tectônicos relativos ocorricìos na área;

4) C'orrclacional' os tlados tectono-cstrutulais c dos produtos integraclos coln os resultados de

mapcamentos prévi<ls;

5) Caraclerizar o controle tectônico-estmtural regional dos plutons graníticos em co¡formiclacle

com os eventos lbrmadorcs e tlelòrmadorcs de rochas quc atuaram na região, e estabelccer os

cônlroles das mincralizaçõcs cslanífcras.



CA PI TA LO 3 - I.OC,,1 LIZAÇÃO E AS]'ECTOS IÜSIOGRÁFICOS

3.1 ^ LocnliTação eAcessoàÅreo

A área de estudo, com 14.437,s0 km2, localiza-se na porção centro-norte clo ì:staclo de

Rondônia, entre as coordenadas 9ol5' e 10o00' de latitude sul e 62"10, e 63o45'de longitucle

ocstc' comprcendendo os nrunicípios clc .r\riqucmes e cafelândia (Figura I ). Ariquemes, principaì

cklade da área, está localizada a cerca cle 200 km a sucleste cle Porto Velho, capilal tlo Dstado, e

na porção centro-sul da área de cstudo.

Essa área foi escolhida por compreender uma grande parte dos ph:tons graníticos

mineralizados a metais raros e est recoberta por dados aerogamaespectrométr.icos.

O acesso à área, a partir de Porto Velho ou Cuiabá (MT), é l"eito pela roclovia leder.al

aslaltada BI{-364 (Rio Branco-Cuiabá), que atravessa a porção central <ia área no senticlo norte-
sul. A partir de Âriqrremcs, iniciam-se as rodovias fccleral BR-421 (Ariquemes-Guajará-Mirim) c

estadual Ro-257. A primeira tem direção NE-sw, sendo parcialmente não pavimentada e a

se gunda, não pavimentad¿ì, vai âté à porção leste cla área (Machadinho D'oeste). Da BIì-364
partem estradas vicinais dc lerra dos projetos de Asscntamenlo do INCRA e de acesso às

instalaçõcs das empresas minsradoras que atuam ou atuaram na região. Essas estracìas vicinais são

compostas por linhas de direção ll-w e travessões de direção N-S, lormando a estrutura

rlcnomin¿rda de rpi nhu-Jt'-pti.rr.

3-2 - Aspectos Fisiogrdficos

O arnbiente predominante na região é de lìloresta Tropical Aberta, com gr.antles árvores

rrruito dispcrsas. Nos lopos cle algumas regiões mais elevaclas ocon.e a Floresta Densa, que ó

composta por árv.res, por vezes com mais dc 50 m de altura, que se sobrcssaem no eslr.ato

arbóreo t¡nifirrme com 25 a 35 nr dc altura. .lìm rncio à área llorestal também ocoÌrenl ni¡cleos cle

vegctação de savana e cnl str¿ì pcrilèria descnvolvcm-se áreas clc côntato. .4.s fòrmações pio¡eiras

são restritas e cln suas krcalidacles ocorrerì'ì solos clos seguintes tipos: poclzólico vermelho

amarclo, lat<lssolo vcrmelho alnarelo, lâtossolo amarelo e terra roxa estru1¡traclâ.

Sccundariarncntc, há latcrita hidromórfica, oambissolos, arcias quartzosers e solos litólicos (Melo

cr ol.197fl).



62"10'620U

9e0t

9'19

l2t0'sul
ogsle

-a'

Áreo de esTt¡do

Áreo porcloldo Proleto
Rondônlo
Llmlle do PER

Cldode

Rlo

Rodovlo

mtltl
a

)-/

----' Llmlte inleresloduol

-j Limlle lnlernocionol

Figura I - Localização da área de estudo.



6

O relevo ó pl'edontiltantemente plano, com altimetria módia da ol'dcm dc 150 nt, po<lcnclo

vatial dc 85 a 360 ¡tr. As cof.as nrais clcvadas cstão na ¡rorção sudocstc da rcgìão, na So¡.a tla

Massangana.

De acordo com Melo et al. (1978), a área é rcprcsentada por três unìclades

norlòestruturais ou unidades dc relevo (lìigura 2):

a) Planalto Dissecado Sul da Arnazônia: constituído goralmente por relcvos <lissecatlos, oo¡r

vertcntes muito pronunciadas, quc sc coltìportanÌ conlo rclcvos rcsiduais;

b) Planalto l{ebaixado da An.nzônia (Ocidcntal): aprescnta cxtensas árcas aplaiuaclas ai¡¿a

conscrvadas c relevos dissecados eur intcrflúvios tabularcs (l;'oto l). É composto por

vegetação de savaua, c¡ue recoble latel'ita hidrornórfica c litologias scdimcntarcs rcccntcs.

C¿u'acte¡ìza-sc pcla ausôncia dc drcuos definidos c por aptcscntar pcqucllâs lagoas quc clrcganr

a desaparecer durantc o per'íodo do cstiagcm. Nos ¡rcríodos cle ohuva cssas lagoas

lransbordam, inundando parcialmentc a árca, enquanto algumas dclas chegam a sc intcrligar.;

c) f)epressão Interplanáltica da Amazônia Mcridional: situa-sc na partc oricntal cla ¿ir.ca.

Catacteriza-se por unm superlìcie rebaixada, cntalhada pol unla clrcnagcm ilìcipicntc. que

pro¡rolciona unra dissecação do l.elevo em colinas c intcrlìúvios tabularcs.

Pala Wagholn ( 1974), váLios distriLos minciros al)r'cscntanl duas làscs <lc aplainamcnto

rcgional, telacionadas aos ciolos dc scdimcntação clc palcovalcs c valcs reccntcs. Esses ciclos,

scgundo Payolla et al. (l9fl4), col'rclaciouam-se aos pcr'íoclos glacial c i¡tcrglaciaÌ ¿o

Mcsopleistoceuo e Neopleistoceno-I Ioloceno, respcctivamcntc. Para Scanclolara (1999a), tal

sediûrentação ocorreu no Terciário e Quatcrnario, c ILri controlada por lìrtoros litológicos,

clirnáticos e, espeoialtnente, tcotôtricos. Os fatorcs tcctônicos são lclacionarlos às ¡tovimc¡taçõcs

ueotectônicas tcflcxas da Ologenia Andina c tarntrérn como lcsulta<lo cla defomração i¡lraplaoa,

inrposta pcla atuação de utn conjunto dcstlal do dircção D-W, colìt corrpoucntcs trallstcr.ìsiva c

ttanspressiva orientadas nas dileçõcs NìJ-SW e NW-Sll, rcs¡tcctivamentc, gcrado pcla rotação rla

Placa Sul-Arnericana pâra oeste.

Os rios da região são meândricos cncaixados c são nitidamcnte controlados pol.clementos

cstruturais de natureT-a tectônica. Os prinoipais são: lìio Jamali, situado na porção cc¡tl.al da ál.câ,

com dircção NNW-SSE, palalelo à III{-364 e tribut¿rio do Ilio Maclcira; lìio Cancleias, localiz¿clo

na ¡ror'ção extrelno oeste da árca, com dircçõcs N-S c D-w c tributário do lìio Janrari; Iìio

Massatlgana, tribut¿itio do Ilio Jar¡ari, possui dircção NE-SW c cstá localiz-ado na porção ccntro-

sudoeste da átrea e; Iùo Machaclinho, situado na porção lcste cla árca, com direção NII-sw e

tributário do ltio Machado ou Ji-Paraná.
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o írxlice módio de p.ecipilação pruviomótrica cìa região é tla ordem dc 2.250 r¡nvano. o
pcríodo cle cstiagenr se estcncle de.iunho a agosto e o de maior precipitação de.ianeiro a lnarço.
l)e acordo com a classificação de Kiippen, o clima da região é do tipo Am (sudam r 9g4).

De acordo com âs características climáticas c fisiográficas, como cobertura vegetal,
cstágio do rclevo, drenagcm e cobertura de solos, a região estudada aprssenta-se com muitas
clificuldades para o mapeanìento gcológico. lìm hrnção disto, constatou-se a necessiclacle de
trtiliz¡r, além dos critérios traclicionais cle cartografia, a integração tle daclos multisensores e

âerogamacspeclt.ométricos.
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4,1 - Crolon Amozôttìco

O Craton Âmazônico (Ahncida 1978) é uma da maiores áreas cratônicas clo munclo. Ele é

clividido em dois cscudos pré-cambrianos, Guaporé e Guiana, que são separados pelas 1racias

paleozóicas, Solimões e .A.mazonas.

Existern dlras linhas de pensanento ern relação à sua evolução gcotectônica: a fixista e a

nlobilísta. As características de cada t¡ma loram baseadas uo zoneameuto regional, relacionado às

largas e extensas faixas dc direções Nw-sE, com padrões estruturais, litológicos e

geocronológicos bem clistintos. Âs idacles dessas faixas revelam uma migração clos regimes

tcctôrìicos cle NE para SW.

segundo a concepçño lìxista (Amaral 1974, r9B4; Almeida r974, lgig: t\lmeida et al.

1981; santos 1984; sanros & Loguércio 1984; Flasui et ot. 1994;IIasui & ¡\lmeida 19g5, Issler &
Lima 1987, costa ef al. 1999), o craton repÌesenta uma vasta platalorma arqueana, denominada

de Província Amazônia central, por cordani & Brito Neves (19g2), que foi sucessivamente

retrabalhada e reativada durante o Proterozóico, com manifcstações tectônicas distensivas,

liatt¡ramentos, vulcanismo e granitogênese anorogênica. Essas reativações ocorreram cntre: L700

e I .550 Ma (evento Paraense), L400 e I .250 Ma (Madeirense) e, 1.050 e 900 Ma (Rondoniense).
'[al concepção loi bascada, principalmcnte, cm clados, geocronológicos, geofisicos e em alguns

aspectos tectono-estruturais presentes nos lerrenos envolvidos.

Já a concepção mobilista, cnunciacla por cordani et ut. (197g), corclani & Brito Neves

(1982) e Teixeira et al. (1989), e adoracla por Bettencourt (1992), Tassinari (1996), sadowski &
Bettencourt (1996), scandolara (1999a), ceraldes (2000) e Santos cl ø/. (no prelo), prega a

cxislência de eventos tectônicos compressivos no craton, sendo sua evolução marcada por

acréscilnos crustais episódicos dt¡rante o proterozóico

De acordo com 'rassinari (1996), essas faixas são <tenominadas de províncias

geocronológicas (Fieura 3).

Apesar de vários trabalhos aincla abordarem a evolução rio Craton Anlazônico sob o
ponto do vista da conccpção fixista, nestc tlabalho adotot¡-se a concepção mobilista, poÌ ser, ao

nosso entender, a rnais plausível.
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PROVÍ NC IAS GEOCRONOLÓGrcAS

Amazônia Central
> 2.3 Ga

Maroni - ltacaiunas
2.2 - 1.9 Ga

Ventuari - Tapajós
1.9 - 1.8 Ga

Rio Negro - Juruena
1 .8 - 1.55 Ga

Rondoniana - San lgnácio
1.5 - 1.3 Ga

Sunsás
1.25 - 1.0 Ga

UNIDADES GEOLÓGICAS

f_] CoberturasFanerozóicas

lffiJ Coberturas Sedimentares
r.,:i¡ie¡ prâCambrianas

r
lì1Il

I
I
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f Granitóides

W
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Coberturas Vulcånicas
Acidas-lntermediárias

Vulcanismo básico

Greenstone Belts

Complexos Granulfticos

Faixa de Dobramentos
Neoproterozóica

t_] Áreo de estudo

Figura 3 - Províncias geocronológicas do Craton Amazônico,
segundo interpretação de idades Rb/Sr, K/Ar, Snr/Nd, U/Pb em
zircões e Pb/Pb enl zircões e rocha total.
Fonte: modificado de Tassinari ( 1996).
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A área de estudo, que está localizada na porção sul-sudoeste do craton, encontra-se nas

Província Ilio Negro-Juruena e Roncloniana-San Ignácio, conforme conceituação ile Tassinari

(1996) (Figura 3), que são limitadas entro si pela Zona de Falha Marechal Rondon. Contudo,

novas iclades U/Pb obtidas cm zircões de gnaisses e granitóides da região de Ariquemes, por

Payolla el a/. (1998b), tnostram que esse limite deve ser reavaliado, visto as rochas pertcncenles

ao embasamento ocorrcrùrn intimamcnte associadas, caracterizando um terreno constituído por'

crosta continental lormada durante a evolução da Província Rio Negro-Juruena, sucessivamente

retrabalhada por episóclios magmáticos e/ou tectônicos posteriores.

A Província Rio Negro-Juruena (1'assinari 1981) ocorre na porção ocidental do Craton e é

constìtuída por cinturões vulcano-seclimentarcs c rochas de oomposição granítica a granodiorítica,

que muitas vezes exibem tcxtura gnáissica. 
^presenta 

várias gerações de granitos anorogênicos,

incluintlo ccrrpos com texttrra rapakivi, de natureza subalcalina, que exibern características de

granito Tipo A c intraplaca, como os da Suíte Intrusiva Serra da Proviclôncia. Segundo Sato &
'l'¿rssinari (1997), as acresções juvenis âcontecelam enTre 2,2 e 1,7 Ga.

A Província Rondoniana-San Ignácio (Tassinari 1996) situa-se nâ parte sudoeste do

Craton. Inclui rochas polimetamórficas e nircleos preservados cle rochas mais antigas, de caráter

ensiálico. Ilssas rochas possuem composição granítica a granodiorítica e anfibolítica. Em

quantidades subordinadas, ocorrem granulitos bandados, charnockitos e rochas seclimentares de

baixo grau, quc se encontram intensâmcntc dobradas e falhadas. Irlá também rochas graníticas

subalcalinas e alcalinas (Suíte lntrusiva Santa Clara e Younger Granites de Rondônia) e

cobcrturas sedimentares não rnetamorlìzadas. Nessa província, as idades T¡¡- variam de 2,0[ì a

I,67 Ga, com padrões isotópicos nruito similares aos da Província Rio Negro-JLrruena, sugerindo

a participação cle rochas dcssa última cômo protólitos (Sato &'fassinari 1997).

Segundo interpretação de novas datações U/Pb e Sm/Nd (Santos e/ a/. no prelo), o

Craton possui oito províncias tectônicas, com idades U/Pb cm zircõcs que variam de 3,1 a 0,99

Cìa (Tabela 1 e Figura 4). A área dc cstudo situa-se na Província llondônia-Jururena.

Para Almeida (1978), Priem et al. (1989), Bettencourt (1992), Dalziel (1992), Sadowski

& Bettencourt (1994, 1996), c Ilcttcncourt et al. (1996), a evolução da região tem correlaçõcs

com a ["aurentia (Província Grenville) e Báltica, devido às similaridades geocronológicas,

tcctônicas e geométricas.
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Su¡sás

Cintu¡ão de
Cisalhamento
K'Mudku
Rondônia-
Juruena

T,A,BELA 1 - PROVÍNCIAS TECTôNICAS DO CR,A,TON AM,{ZôNICO

Fonle: adaptado de Sa¡tos et al. (no prelo)

TREND
TECTÔNICO

Rio Nesro
Amazônia
Central

N40W

Tapaiós-Parima

N6OE

lransamazônica

PROCESSO
DOMINANTE

N70W a E-W

N-S aN40W

Colisional

Carajás-Imataca

Colisional

NNW

N30W

T¡- (Ga)

N5U./UW

Juvenil

Colisional (?)

1 .93-1.52

Undetplating

Sem dados

N70W

úrveni'l

U/Pb (Ga)

2,18- 1,68

.luvenil

2.42-r.88

1.20-0-99
Sem dados

2,85-2,41

Juvenii

2,32-2,07

1,7 6-1 ,47

1.86-1.52
I,88-1.82

oBSERVAÇAO

3,10-2,51

)_.10-1.87

Localização da área de estudo

2.25-2.00

3,),0-2,53

Expõe a crosta Arqueala e é composta
predominantemente, por ter¡enos
grariTo-greenston e. É denominad4 por
Tassi¡ari. (1996 de Maroni-Itacaiúnas
Expõe a crosta Arqueana e é compost4
predominantemente, por terreno s
granil o- çn'een.tÍone
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De acordo com Sadowski & llctten<;oult (1996), o Cinturão Móvcl Sunsás é r'csultado da

colisão continontal sinistlal cntro a borda sudocstc clo Ctaton Ânlazônioo c o Ilscudo Canadcnsr;

(Figura 5). Essa colisão teria gerado o encurtamcnto crustal da árca cratônica c a rcativação ou

geração de glandes lircamcntos dc tlircção NE-SW, rclaoionados ao cvcnto tcctono-termal

Sunsás. Desta forma, a orogenia Sunsás teria retrabalhado as rochas roudonianas, dificultando a

distinção cntre essas e todas as rochas mais antigas e, por conscqüôuoia, os limites gcográhcos

entre as províncias, além de ter gcrado dois pulsos dc plutonisnro alto-potássio, princlpaltnente do

tipo bimodal e erosão de rochas pcrtencentcs aos ciclos orogônioos antcriorcs.

Para Bettencourt (1992), a relação da Província Crcnvillc conr a porção sudoestc do

Claton .Amazônico, corrobola o rnodelo de Ilofìnan (1989), quc mcnoioua a provávcl associação

do magnratisnro anorogônico proterozóico com a formação dc unr supercoutincntc protcrozóico

¡rrecocc (lìodû-ria).

4. 2 - Caraclerís licas Tec lô n i crs-Es tr ul u ra is

A maioria dos trabalhos que abordam a tcctônica e estrutural do Estado de iì.ondônia

mencionam apenas a prcsclìça de duas dilcçõcs dc lineaurentos cstruturais, uma NW-SII c outra

NE-SW, correspondentes aos lineamentos Araras c Madeira-Quatorze de Abril, respcctivamcnte.

Essas duas direções foram caractcrizadas como as principais, devido ao rnodo dc visada clo

sistema utilizado no Projeto Radarnbrasil e à fornra corno loraln compostos os mosaicos (Figura

6).

Segundo l-lasui ¿/ al. (1984), essas direções correspondem às auomalias MAGSÀ'I' do

tipo I e às zonas de cisallmnento.

.eal et al. (197t1) mencionam tambóm, a prcsença da direção N-S a NNE-SSW,

colrespondente ao Lileamento Ji-Paraná, bem como de trôs grabcns (Uopiane, Paoaás Novos e

Pimenta Bueno) e unm estrutura denominada de Alto Estrutural do J¿u¡ari (F'igura 6).

Lìsses grabens ocorrelr na porção sul-sudcstc do Estado, possuom orientação prelerenoial

ìì-W, corn inflexõcs para SW, SE e, cvcntualmcntc, N-S, c loram considerados tcstcmunhos dc

Iàses dc reativação. Além dosscs, na região há mais dois grabcns, denominados dc, Colorado e

São Lourenço. O Graben do Colorado possui litotipos peltelìcentos às lonnaçõcs Cacoal,

Pinrenta lJueno e Anari, como o Graben Pirnenta Bucno. Já no Ctaben São Lourcnço ocorucln

litotipos das forrnações Palmeiral, Mutum-Paraná e Nova lìloresta> conro nos grabens Pacaás

Novos e Uopiane (Quadros el al. 1998).



Figura 5 - Modelo tectônico antigo do ajuste entre Laurásia e Amazônia.
Fonte: baseado em proposição de Dalziel (1992).
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O Alto llstrutural do Jamari está relacionado à inlersecção dos lineamentos Araras e

Madeira-Qualorze de Abril. Possui forma circular a elíptica e diâmetro de 2 a 25 km (Bettencourt

& Dall'Agnol I 9tl7).

Trabalhc¡s mais recentes, tais como os de, Scandolara et at. (1995,1999a), Silva, C.ll. el

al. (1995), Veneziani et ul. (1996, 1998), Scandolara (1999a, b) e Okida et at. (1999, 2000),

caracteriz¡m não só a presença das direções anteriormente mencionadas, mas também das em

torno de, N70W, N60ll, N30V/, N30E, E-W N-S e N50W.

De acordo com Scanclolara et al. (1995), a região apresenta feições tanto de uma

tectônica tangencial, quanto direcional, relacionadas ao Proterozóico. Na região sul do Estado, há

empurrões com direções Il-W e NE-SW, com vergência de S para N e SE para NW,

respectivamente, e indícios de uma tectônica de alto ângulo, com as mesrnas direções. Ëm

,,\riquemcs, essas ralnpas frontais e oblíquas passam para uma zona de cisalhamento com regime

transpressivo sinistral, formando uma estrutura em forma de bengala, com eixo N-s a NW-SE.

Essa estrutura foi citada por Frank (1990) como "Bengala de Rondônia". segundo a

autora, a estrutura é bem delìnida nas imagens de radar e é formada devido ao "entumescimento"

termal do manto, que gerou um padrão estrutural, onde a foliação principal e o fratnramento

preferencial NW-SE, que se extendem desdc o norte do Rio Macleira até o sul de Ariquemes, sc

iufletem para NNE-ssw na região de ,A,riquemes. Âinda segundo a mesma autora, a estrutura

perfaz, aproximadamente, 800 km de comprimento, sendo formada em rochas do embasamento.

o ponto tríplice é filrmado por dois blaços prìncipais, onde o primeiro coincicle com a Bengala,

com direção NV/-SE, o segundo tem direção NII-sw e o terceiro é um pequeno prolongamento

do prirneiro, que se extende até Jaru.

Autorcs, como Frank (1990) c Scandolara (1999a), rnenoionam que essa estrutura deve

ter condicionado o alojamento dos plutons graníticos cla região.

I-ima ( I 998) cita que, nessa estlutura ocorre o contâto do Cinturão Móvel l{io Negro-

.lurucna com o Cinturão Móvel lì.ondoniano.

Silva, c.R. er ul. (1995), scandolara (1999a, b) e Scandolara et al. (1999a) relatam que as

direçõcs de cisalhamento cla rcgião apreserìtan1 senlidos ora clcstrais, ora sinistrais, semlo essas, às

vezes, confundidas como de uma mesma fase do Mesoprolerozóico.

Para Vcneziani et ul. (l()96, 1998), essa variação cle scntidos nas zonas de cisalhamento é

relacionada a duas lases compressivas dìstinlas. A primeira fase apresenta ol em torno de NNll-
SSW c vcrgôncia dc N para S. Ncssa läsc, as prinoipais diroções ilistonsivas cst¿ir¡ cm torno (lc N-

s' as compressivas próximas a [:i-w e, as situadas nos quadrantes NE e NW possuem sentidos
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sinistrais e destrais, respectivâmente. Já a segunda ûrse apresenta ol em torno de N60E e

vergência de NE para SW. Nestc caso, as principais direções distensivas orientam-se em torno de

N60[ì, enquanto as compressivas posicionam-se próximas à direção N308, sendo as sinistrais

localiz¡das no quadrante NW e as destrais no quadrante NE.

Já para Scandolara et al. (1999b, 2000), as fases que ocorreram na região apresentaram

ol com clireção Nl0E, quanclo hor¡ve o alojamento dos corpos graníticos da Suíte Intrusiva Serra

da Providência, e N50-608 (llizzotto 1999, Scandolara & Amorim I 999), no fnal do

Mesoproterozóico, quando ocorrerâm as intrusões dos corpos da Suíte Intrusiva Santa Clara,

crupo costa Marques e Younger Gr¿tnite,s de Rondônia, e a lormação dos grabens Pacaás Novos,

Uopiane, São Lourenço, Pimenta Bueno e Colorado.

De acordo com o mapa tectônico de scandolara (1999a), a área de estudo encontra-se

inserida nos domínios Ariquenres/Porto Vclho, central de Rondônia e Roosevelt. os {ois
primeiros domínios localizam-se no 'lerreno Jamari, enquanto o último, no Terreno Roosevelt

(Scandolara et al. 2000) (Figura 7).

o rerreno Jamari apresenta duas fases de deformação, uma com o1 em tonro cle NlO-

158, que afetou os paragnaisses com 1,62 a 1,70 Ga (Pb/Pb em zircões), e outra com o'l em

torno de N50-608, que afetou os ortognaisses tonalíticos com 1,75 a 1,73 Ga (lJ/pb referente à

cristalização) e 'I¡¡,n cle 2,20 a2,06 Ga.

O Domínio Ariquemes/Porto Velho, anteriormente denominado de Cunha de Ariquemes

por Scandolara et ul. (1995), é rcpresentaclo por um conjunto litológico de fácies anfibolito

superior a granulìto (Conrplcxo Jamari), com superposição cìe estruturas representativas tle, no

minimo, duas deftirmaçõcs. A prìmeirzr defornração é r'epresentacla por um bandamento gnáissico

e é resultante de um esforço segundo a clireção Nl0-15E, e a scgunda deformação, de caráter

tangencial, apresenta um ol em tolno de N50-608. As iclades racliométricos U/Pb (SI,IRIMP)

variam de 1,8 a 1,6 Ga (scandolara et al. 1999b). contuclo, datações u/pb pelo método

tladicional, em rochas gnáissicas ortoclerivaclas da região cle Ariquemes, fornecerant idades entre

1,15 e 1,73 Ga (Payolla er al. 1998a).

O Domínio Central cle Ronciônia coresponcle ao Domínio Serra da Providôncia cle

Scandolara er al. (1995). É rcpresentaclo "por rochas supracrustais e, subord inaclamenle,

ortoderivadas de composição tonalílica, granítica e granocliorítica. Esse coniunto aprcsenta-se

rnigmatiz;rdo e recortado por diques málìcos, com eviclências de, pelo menos, duas dcformações

crlì conclições dc alto grarr. 'l'ais dcformaçõcs apresentâm os mesmos campos tcnsionais ¿as



(a)

Figura 7 - (a) Mapa tectônico do sudoeste do Craton Amazônico mostando as províncias e os orógenos (Tâssinari et at.2000).
(b) Esboço tectono-estratigráfico do Estado de Rondônia (scandolara 1999a).
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dclormações do domínio ante¡ìor. Äs rochas expõcm-se em laixas e megalentes, .iustapostas por

zonas clc cisalhatnento dúctil lionlais a oblíquas, que evoluem para transcorrênoias sinistrais e

dcstrais. As rocltas ígneas intrusivas nas supracrustais cleste donínio mostram características

químícas compatíveis com granitos tipo A" (Scanclolara e! al.1999b). Sua relação com o domí¡io
anterior ocorrc em uma zona de cisalhamenlo sinistral, caracterizada por feixes anastomosados de

l¿rixas miloníticas, com loliação vcrtioal e estilamento máximo na dir.eção NNW-ssE.

O Tcrreno Roosevelt consiste cle "urna seqüência metavulcano-sedimentar com grande

qufìntidade de granitóides intrusivos e rochas vulcânicas com composições que variam desde

termos ácidos atri intermediários, além de coberturas sedimentares Meso a Neoproterozóicas.

Excetuando-se as coberluras lertígenas Neoproterozóicas, todo o coqjunto I'oi afetado por um

evcnto compressional que culminou com a instalação de transcorrências sinistrâis E-W/SW-NE,

ern condições de baixo grau metamór.lico" (Scanclolara et uI. 1999b).

O Domínio Rooscvclt apresenta unta organização estrutural que reflete uma tectônica

tangencial com trend E-w e por zonas de cisalhamento de alto ângulo, com tlireções E-w e sw-
NIl, sinistrais, que recortanl os domínios Ariquemes/Porto Velho e Cenlral de llondônia.
(ìeneticamente, parece mostrar relaçño com a evolução colisional clos domínios ânteriomlente

citados, constituindo possívcl remanoscente de rf intracontinental. As "vulcânicas deste domínio

incluem piroclásticas, riolitos, andesitos, dacitos e ignimbritos. Dados Rb/Sr registram o intervalo

cle tempo 1,5-1,6/1,7 Ga" (scandolara et al. 1999b), enquanto a idade u/pb (sllRIMp) é cle 1,74

Ca (Rizzotto I 999) e a To,n é cle I ,70 Ga (Sato & Tassinari 1997).

As estÌultlras rúpteis presentcs nos maciços da área encontram-se listaclas na Tabela 2.

4.3 - Un ida des Litoestra tig rúJi cns

O interesse pelo cstudo da geologia pré-cambriana do Estaclo ¿e Ronclônia foi despertado

a partir cìa descoborta de cassitcrita na clécacìa do 50. Âos trabalhos pioneiros (Lobato et at. 1966;

Kloostcrman 1967, l9(r8, 1970; Priem et al. l97l; Verschure &. Bon 1972; Amaral 1974;
Waghorn 1974) segtriram-sc os dc mapcarnonto geológico rcgional que clelinearam, em linhas

gcrais, as unidades litoestratigráfìcas maiores clo llsta<Jo (lsottâ e¡ at. 1978,Lcal et al.l97Iì).
Posteriormenre, foran¡ I'citos vários mapcamentos com diversas tcmáticas, locações c

cscalas (Souz-a et ul. 1975, Romanini 1982, pinho, 19g7, Frank 1990, Bettcncou n et al. 1991,
I 'eite Jr. 1992,llahia & s ilva t 993, Scandolara &.l\iz.r.<>Lto I 993, payolla I 994, silva, c.R. et ot.
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TABELA 2 - ESTRUTURAS RÚPTEIS PRESENTES NOS x{ACIçoS GRANÍTICOS ÐA ÁREA ÐE ESTUDO

talhas

Veios e bolsões de greisen e
quartzo

Diques de pe_ematitos

Diques de apiito, álcali-feldspato
m icrogra:r ito,rm icx.osien ito/Íaqui
fô

ESTRIJTIiRAS

)anla Liara

LArlnan as

Ltneamentos

N50-70E/verticâÌ, Nl 0-
20Wvertical e N30-50Wyertica

N30-50E1vertical, N30-
50Wvertical e N20-30E/30-
40SE

N20-30E e N 10-20W

N30-60E e N20-30E/30-40SE

Massa¡gana

ATTTIJDES

Lineamentos (fahas e f atwas)

Esfutu¡as ci¡cula¡es com padrão
an el a¡-¡adi al

òao Larlos

Ped¡a B¡a¡ca

Fratuas

Lineamentos (falhas e fram¡as)

Sistemâs de falhas e tatu¡as

Os veios de greìsen e quartzo são paralelos e podem estar
associados aos stoch¡¿¡k
Os diques de aplito, áJcali-feldspato
microgranito/microsienito,rtraquito podem estar associados
aos stockuorks
As estruturas verticais são posterjores à formação do
stochwrk e dos veios e bolsões de greisen associados ao Li-
mica álcali-fe)dspato granito, e os veios e vênulas de quafzo
são posteriores aos veios de greisen e recortam as zonas
gr eisenizadas do s to ckwo r k

N^i w-55t. l\ w-St e Nt-ù w

N-S, N2040E. N50-70E, N60tV
e E-W

OBSERVACOES

NJU- /UE E A4U-)U W

N-S, NNE-SSW, N40E e N20-
10F

As estruturas presentes, inclusive no embasamento, que
correspondem em campo às zonas cataclásticas e/ou
miloníticas, não são obse¡vadas nos sedimentos arcoseanos

N60-70E, N30-40E, N50-60W e

ti5- l0w

A direção N25E possui 92% de veios de quartzo e 80%o de
s'eisen, enquanto a E-W possui microgranitos e pegmatitos.
O inte¡valo N50-70E não foi observado em campo. ao
contrário dos demaìs
As Aaturas não ocor¡em nas rochas sienítjcas. Contudo,
quando aparecem jrmtas, verifica-se a di¡eSo NW desìocar a
NE

Leite Jr. (1992, 1998)

Cortam tanto as rochas g'anitóides, como as encaixa¡tes. Os
sistemas são assodados aos diques de microgranitos e veios
de ouartzo e sreisen

FOì\-Tr'

Betlencourt eî al. (1

Pinlo (1987) e Bettencourr
et al (1991)

99 r)

Romanini (1982)

Bettencout ¿f a/. (199i)

Paryolla er al. (1991)

l..J
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I 995, Rizzott<¡ 1999). Assim, as unidades liloestratigráf icas foram denominadas dc mo{os

divcrsos.

Ilecentemenle, scandolara (1997) elaborou um mapa geológico de todo Estado na escala

de l:1.000.000 (Figura 8), sendo esse o adotado neste trabalho, como base para a caracterização

do arcabouço tectônico da rcgião, pois ó o mais atual e o único que abrange, na íntegra, o Estado

dc l{ondônia. contudo, salienta-sc que a coluna estratigráfica disposta no mapa âpresenta

incorreções. A coluna correta para a Figura I ó, em ordem crescente de idade: coberturas

sedimentares indifere nciadas, crupo Vilhena (Formações Parecis, Botucatu e Anari), Formações

Pimenta Bueno, cacoal e Palmeiral, lbunger Graniles de Rondônia, Forrnação Nova Floresta,

Suíte Intrusiva Básica-Ultrabásioa Cacoal, Seqüência Metavulcano-sedimentar Nova Brasilânclia,

Suítes Intrusivas Alto Candeias, Santo Antônio e Serra da Providência, Grupo Beneficiente, Suítc

Vulcânica Roosevelt, Complexos Santa Luzia, Gnáissico-Migmatítico Jaru e Jamari.

A área de estudo está inserida na Faixa Móvel Guaporé (1,3 a 0,95 Ca) (Scandolara &
Amorim 1999), que é uma "extensa zona tectônica que envolve um amplo segmento litosferico,

palco de delormações policíclicas, relações metamórlìcas complexas, granitização significativa,

ntigmatizzção sin-tectônica e retrabalhan.rento crustal, produto de uma evolução, segundo

processos superimpostos" (Scandolara 1999a), dos cinturões orogênicos Rio Negro-Juruena,

San-lgnácio-Rondoniano e Sunsás-Agr.rapeí (Amorim et at.1999). As associações petrotectônicas

cnvolvidas são (Scandolara & Amorim 1999):

l) unidades do embasamento (l,fl.5 a 1,30 Ga): complexos Jamari e Jaru, suíte vulcânica

Roosevelt, Grupo Beneficiente, Suítes Intrusivas Serra da providência, Sanlo

Antônio/'feotônio, Alto Candeias e São I-ourenço-Caripunas; Suíte Básica-Ultrabásica Cacoal;

2) Metasupracrustais (1,25 a 1,10 Ca): Seqüência Metavulcano-sedimentar Nova Brasilântlia e

Formação Mutum-Paraná;

3) suíte (meta)plutônicas (1,08 a 0,95 Ga): Suíte Granítica Rio pardo, Suíte Intrusiva costa

Marques, Suíte Intrusiva Santa Clara e krunger Granites de Rondônia;

4) supracrustais indeformadas (1,00 a 0,95 ca): rochas básicas cla Formação Nova Floresta e

coberturas tipo Palmeiral.

Para a área de esludo, loi adotâdo o nrapa geológico de Payolla et at. (2000) (Figura 9).

De acordo com esse mapa, a área é composta por, seclimentos recentes, arenitos

feldspáticos e conglomerados (Graben do Rìo Preto), plutons graníticos anorogônicos

pertencentes à Suíte Intrusiva Santa Cl¿¡ra e Younl¡er (iruniles cle Rondônia, e embasamento das

suítes rapakivi.
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Legendo

Cobertura sed¡ÍienÞr cenøóie

Arenit6 fe¡dspáticos e ængloreÉdG

Younger Granites de Rondônia

f-]-l Spnrtos e g.ranrtc metaluminosæ a pemlcaünc (974 Ma), rocùas bás¡:asi Li-
mba át€l¡-feldspato ganitos e ongonitæ peElumñ€s, .: dhues

T

I
I

r

Bþtita ou
Ma).

Suíte lntrusiva Santa Clara
Senitos peElalinos, taqujbs e granitos (1.O74 Ma), e LÈmrå ábål¡-teËpato
granito peraluminæo (1.060 Me). .=diquã

9]ojE e/ou mnzogEnitæ e sienogran¡tc metdum¡|æ a peãlum¡ncos
O.080Me).

Embasamento

Àsso9.¡ação de gna¡sses ñnG gnaissæ quarÞefeldspáti:o de granubçãoñna
a rÉrJia, deæmpos¡çâo græitie a chamockíúE: rochas metabásbas

AssociaÉo metâgranitó¡des e metacharnockiE¡des: rEngerito com
nre3aqi*a¡s verdes e qEr¿o mngedto, homblenda sienogranito rosa e
quar?o s¡enito, e gnaisses correlatos; gabronoito

Sienogranilos e ñþnzogfanitos equigranulares e æm ñìegacriSaÈ c¡nzaq e
9na¡ss ærrehbs; diori¡oe gabm

Charnæ¡d'G verdes equ¡gEnubr6 e æm rnegaqÈtab e granitc rosa
(sienogranitæ e rþEogranitos), e gnais correbtos, gaÈro e ræhas
metatásiãs

Asoc¡ação gnais*s tonaliticos e enderbiticos: gnaisses bnalit¡G bandadG
e homogèneos; gna¡ssæ enderbifþs homogêneG e banddæ (rnþmatít¡:o);
granulitos rÉfiGi granada aññboliùc; e dinopiroxênioganuläo -

Asscciação paEgnabe: mþnutlbs pel¡ticæ de alto gFu; ganada gnais
guartzo-teldspátiæ; rochas metabásicas: gnaissæ catciossiicátiæs

rc
f-..f

Figura 9 - Mapa geológico da porção central
Fonte: modificado de Payolla et al. (2000).

Æeo de estudo

da PER com idades U/Pb em zircões e T*.
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O embasamento da área ó representado pelo Complexo Jamari (lsotta c/ al. 1978), que é a

urridade estratigráfica mais antiga desla parte do Craton Amazônico. Segundo Tassinari (1996), a

reinterpretação do signi{ìcado geológico das diversas datações existentes permitiu caracterizar sua

f'ormação no intervalo de I,80 a 1,55 Ca, sendo a idade do metamorfismo regional, de médio a

alto grau, definida como: 1.522 +l- 54 Ma (idade Rb/Sr) (Teixeira & Tassinari 1984), 1.539 r-l-

3li Ma (idade llb/Sr em rocha totíìl) (Priem e/ ol. 1989) e 1,33 a 1,31 Ca (idacle U/Pb em

morrazita e Sm-Nd em granada) (Payolla er a|.2000). As idades entre 1,15 e 0,95 Ga (idadcs
toA./'oAt 

em horublenclas, biotitas e felcìspatos de gnaisse granítico e augen gnaisse da região de

Ariquemes, respectivamente) definern, aproximadamente, o período de reslÌiamento regional após

o cpisódio tectono-termal que afetou as rochas do embasamento das Províncias Iùo Negro-

Juruena, Rondoniana e San Ignácio, e mostram a relação, paleomagnética, entre as rocl.ns

mesoproterozóicas da Amazônia-Gre nville-Laurentia (Bettencourt et al. 1996). A antepenúltima

idade pode ser intcrpretada como relativa à Orogenia Iìondoniana-San lgnácio, enquanto as

últimas à Orogenia Sunsás.

Na área de estudo, Payolla et al. (2000) discrimina os seguintes litotipos pertencentes ao

ernbasamento (Figura 9):

l) Associação Paragnaisse: composta por migmatitos metapelíticos de alto grau, granada gnaisse

quartzo-feldspático, rochas metabásicas e gnaisses calciossilicáticos localiz¡dos na porção

centro-oricntal da área. Possui idade U/Pb em zircão de 1,9 a I ,7 Ga (Payolla et a|.2000).

Seu protólito sedimental loi acumulado em uma bacia durante a Orogenia Rio Negro-Juruena;

2) Associação gnaisses tonalíticos e enderbíticos: é localizado entre os maciços da Suíte Intrusiva

Santa Clara e Younger Grqnite:; de Rondônia, num corredor de direção NNE-SSW. Possui

idade U/l'b em zircão dc [130 1-/- 21 Ma, que é interpretada como sendo do protólito e

representa o magmatismo calcio-alcalino da Orogenia Rio Negro-Juruena desenvolviclo sobre

o Craton Ventuari-Tapajós. lista associação é composta por gnaisses tonalíticos bandados e

homogêneos, gnaisscs tonalíticos contcndo granada, gnaisses enderbíticos bandados

(mignratítico) c homogêneos, granulitos máfìcos, granada anfibolito e clinopiroxênio granulito

de lácics granulito. Os gnaisses possuem origern crustal antiga, scndo sua idade Srn-Nd de

2,20 tt 2,06 Ca ('l-assinari 199(r);

3) Associação metagranitóiclcs c metacharnockitóides: aplescnta idades U/Pb em zircão

(conctirdia) de 1.477 1l- 14 M\ que é interpretada como da cristalização clo protólito ou
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metâmorlìsmo (?), e outra de 1.526 -r/- 12 Ma, que é considerada como da cristalização clo

protólito. Possui origcrn rerativamente antiga, com To," de 1,g6 a l,g4 Ga (payolla et al.
1998c), c é derivada de uma mistu¡a de fontes, crustal e mantélica, correlato ao magmatismo

rapakivi bimodal da Serra da Proviclência. Situa-se na porção ocidental da área e extremo leste.

É composta por granitos rosa a cinza (quartzo sienilo, sienogranito e monzogranito), dioritos e
gabros, mangeritos rosa a vercle e quartzo mangeritos, gabronoritos e roc¡as meta6ásicas.

A Suíte Intrusiva Serra cla Providência é representada por vários.çlockç circulares ou ovais de

rochas básicas, mangeríticas e charnockíticas (Bettencourt et at. 1995, Rizzotto et at. 1996)
(Figura l0), sendo a textura rapakivi sua principal característica. Os tipos mais freqüentes são

os biotita granitos porlìríticos, seguidos dos anlìbólio-biotita granitos (piterlitos), granitos
pórfiros e sienogranitos grálicos equigranulares (Rizzott o et ol. 1995). Apesar da intensa

deformação, a textur¿ì rapakivi ainda encontra-se preservada localmente. Nessas z'nas, o

metamofismo é de facies xisto-verde superior a anlibolito superior. Os daclos geoquímicos

mostram que os granitos são subalcalinos, metaluminosos a lracamente peraluminosos

(llettencourt et al. 1995). Dc acordo com idade u/pb em zircão, o Batólito serra da

Providência tem de 1.606 a 1.532 Ma (Bettencorìrt et al. lg99), enquanto o charnockilo ¿e

ouro Preto D'oeste, que pertence a mesma suíte, tem r.560 Ma (Tassinari er at. 1996). o
Maciço união possui idacle lJlpb em zircão de r.532 +/- 4,5 Ma e'rnn, de 1,g Ga (payolla et
al. 1998b), e conesponde a um complexo intrusìvo mangerito-charnockítico com,
aproximadamente, 220 km (Payolla er al. 2000). É composto por duas unidades principais:

hornblenda-quartzo sienito porlìrítico e quartzo mangerito porlirítico (Bettencourt dl ¿¡l.

1999).

Na Figura 10, a coluna litoe stratigrálica enoontra-sc com incorreções. A coluna correta serìa,

em ordem cresceÌìte dc idacle: coberturas seclimentares Fanerozóicas, Youn¡¡er Granites de

Rondônia, Formação Nova lìroresta, Suíte Intrusiva Santa clara, seqüência Metavurcano-

sedimentar Nova Brasilânclia, Básicas e ultrabásicas ciriquiqui, suítes Intrusivâs são
Lourenço-caripunas, Alto cancleias, I'eotônio, santo Antônio e serra da providência,

Granitos Protcrozóicos indiferenciados e rochas básicas Proterozóicas indifèrenoiadas,

cobcrtura vulcano-sedimc'tar prclterozóica inclilerenciacla e complexo Jamari;

4) Associação de gnaisscs finos: é rclacionada à orogcnia Rondoniana-San lgnácio e situa-sc a

leste e a oeste de Ariquemes. possri idatre u/pb em zircão (concórdia) de 1.41g +/- l l Ma
(Payoìla et al- l999b' c), q,e é considerada corno ¿ra cristarização do protólito, e'r-¡¡,, de r,75
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(l ) bclótilo Serro do Providênc¡o; (2) chornockjlo Ouro Preto, [3) moçico Unioo, (4) borólilo Sonlo AnTÔnio, (5) boTólilo Allo
Condeios, (ó) chornockjlo Jaru, (7) bolólilo Soo Lourenço-Coripunos, (8) moçico Soo Simöo, [9) moç¡co Abuno, (j0]
moçico tgoropé Prelo, (ii) moçico SonTo Cloro, (12) moç¡co Monfeigo, (13) moçico Orienle Novo, (14) maciço
Primovero, (ì5) mociço Jororoco, (ló) moç¡co Mossongono, [l 7) moçico Söo Corlos, []8] moçico Pedro Bronco, (19)

moçico Cor¡Tjonos, (20) rnoç¡co Sonlo BÓrboro, (21 ) mociço Ariquemes, 122) Gtupo Cosïo Morques.

Figura 10 - Mapa geológico da região com as principais unidades litoestratigráficas da ârea de estudo.
Fonte: modificado de Bettencourt et al. (1997).
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Ga (Payolla et al. 1998c,2000). É composta por gnaisses finos a mé<.lios, quartzo felclspáticos,

de composição granítica e charnockítica, rochas metabásicas e anfibolitos.

Scgundo Payolla el a/. (1998c, 2000), o embasamento da região está relacionado às

Províncias Rio Negro-Juruena e Rondoniana-San Ignácio (Tassinari 1996).

Já para scandolara (1997), somente a porção oeste da área de estudo é composta por

rochas do complexo Jamari. Na porção leste ocorrem rochas do complexo Gnáissico-

Migmatítico Jaru, que são metasupracrustais (Figura g). os clois complexos são separados pela

Tona de Cisalhamento Ariquernes/Massangana. A diferença básica entre as duas unidacles está na

maior quantidade de paragnaisses no complexo Gnáissico-Migmatítico Jaru, em suas raras

ocorrências de rochas com composição granodiorítica e tonalítica, e na ausência cle faixas

granulíticas.

Em trabalhos mais receutcs, Amorim et ul. (1999) e scandolara er at. (1999b) questionam

o predomínio de ortoderivadas no complexo .lamari. os autores mencionâm que as rochas

paraderivadas são dominantes cnr todo o 1'erreno Jamari, pois recentes observações cle campo,

com o suporte de novas descrições petrográficas, revelam a prcdominância, na área-tipo (Rio

Jamari, rcgião central de Ron<lônia), cle uma associação de rochas supracmstais constituídas de

paragnaisses quartzo-feldspáticos, granada-biotita gnaisses, sillimanita gnaisses, biotititos,
kinzigitos, calciossilicatadas e anfibolitos, que sogerem, fo emente, a existência dc uma

assocìação vulcano-scdimentar rclacionada ao início do Mesoproterozóico.

4.3.2 - Gntnilos Anorogênìcos

Os granitos anorogênicos da rcgião ocorrem como batólitos e slocks epizonais ao longo

de urna direção N-S (Romanini 1982, Bcttencourt & Dall'Agnol 1987, payolla et ol. 1991, r,eíte
lr- 1992, Pinho l9tì7, [lettencourt et ut. 1995), são cratogônicos e subvulcânicos, e possuem

características geoquÍmicas típicas de granitos rapakivi'Iipo A, subalcalinos e metaluminosos, e

intraplaca (lìettencourt et al. lg95).

llles são predominantementc sienogranitos e n'ronzogranitos, co¡l var.ieclacles

cquigranulares e porfiríticos. suborclinadamente, ocorrem eqüivalentes (sub)lulcânicos

(lìcttcncourt & Dall'Agnol l9ll7). ì.rm alguns plutons é comum a ocorrôncia ¿c piterlitos, sentlo

raros os viborgitos (llcttencourt et al. 1999). Os contatos corn as encaixantes não são quasc

obscrvados em campo, ilevido à prescnça de uma cspcssa cobertura sedilnentar e manto dc

intcmpcrisnto, e ar¡sência de bons alloramentos.
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Apesar das suposições a respeito da origem do evento ígneo rapakivi, é de consenso que

os granitos apreselìtaram alojantcnto cÒntrolado por fraturas profuntlas nos fla¡cos ou nas

proximidades da borda de grabens, sendo assim indicativo do início do rifleamento

intracontinental e de sucessivas reativações durante o Proterozóico (Bettencoufi & Dall'Agnol

1987).

No caso das suítes pertencentes à área de estudo, Suíte lntrusiva Santa Clara e Younger

Granites de Rondônia, a reativação está relacionada ao intervalo de tempo de 1.0g6 a 991 Ma,

c¡ue corresponde ao regime extensional distal, do estágio de colisão do ciclo orogênico Sunsás

sobre o Craton Rondoniano-San Ignácio (Bettencourt et ul.1999).

Segundo Bettencourt & Dall'Âgnol (1987), o efeito desses regimes extensionais foi tle
uma mecânica de binários de cisalhamento simples destral, resultante da reativação lateral, ao fim

do Proterozóico, dos lineamentos Matleira-Quatorze cle Abril e Âraras, à época das intrusões.

Para esses autores, o cisalhamento destral com caráter dúctil-rúptil, justificaria a fbrmação

no embasamento de estn¡turas transtensionais geometricamente comparáveis à bacia de

afastamento, rhombo-cha,vns ou dílational .iog.r, com direções Nl0w a N-s e N50-70w. os
plutons foram condicionados por dois compartimentos tectônicos: zonas de íàlfias e sistemas cle

falhas anelares.

Desta forma, as estruturas cle distensão atuaram como zonas preferenciais dc infiltração e

movimentação de grandes volumes de lluidos, em regimes rúptil franco a dúctil-rúptil transicional,

justificando a predominância de mineraliz:rções magmáticas e pós-magnuiticas mesotermais dos

tipos, disseminada, em veios e bolsões de greisen, em veios e bolsões rle quartzo, stockwork;, e

pipes brechados, além de provávcis mineralizaçõcs ocasionais do tipo hipotermal disseminado

(llettencourt 1992).

4,3.2.1 - Suíte Intrnsivn Sonta CItrø

Esta suíte, delinida parcialmente por lCoosterman (1969), e incluída na unidade younger

(jruniles de Rondônia, é composta por, no mínimo, urn grande batólito (santa clara), bem como

outros nìenorss (Manteiga, orientc Velho, oriente Novo, primavera, Jararaca, carmelo e das

Antas) (lìigura 9), que compreendcm intrusões cle estágios, antigo c novo, como <>s younger

Grunites de Rondônia. Ilssa suítc aprcsenta i<jades u/pb em zircão de 1.0g2 a I .074 Ma
(Bettencourt ct al. 1999).
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salienta-se qre' embora tenham sido reconhecidos durante mapeamento regionâr os
maciços, oriente Velho, Jararaca, primavera, carmelo e das Antas, esses não loram estudados em
detalhe.

Segundo I'eite h' al a/. (no prelo), as intrusões mais anfigas clesta suíte são as dominantes
c podcm scr divididas cm dois grupos:

l) predornínantemente nìetaluminoso a fracamente perahrminoso e composto por biotita-(r-l-
hornblenda)-quartzo rnonzonito porfirítico de granulação nléclia a grossa, monzogranito e

sienogranito com texturas rapakivi. li o grupo preclomì¡ante e;

2) pelaluminoso, composlo por biotita sienogranito e muscovita-biotita microsienogranito. Esse
grupo é encontrado localrnente.

As intrusões do estágio nrais novo são volumetricamente menores e são divididas em dois
grupos:

l) mctâluminoso a peralcalino, composto por hornblenda álcali-feldspato sienito, biotita álcali-
f'cldspato quartzo sienito, traquianclesito, traquito, biotita Cr-l_ an{ibólio sódico) álcali-fòldspato
granilo e, minoritariamente, basalto e;

2) peralLrminoso, composto por biotita álcali-fèldspato granito, Li-mica álcali-feldspato granito e

riolito pórfiro (ongonito). A este grupo são associados os depósitos polimetálicos de sn.
I)e acordo com os mesmos a'tores, dados isotópicos, limitados, cle Sr, Ncl e O, o

elementos, maiores e traços, sugerem diferentes petrogêneses para esses quatro grupos de rochas.
As intrusões mais antigas pareccm representar fusão anatélica crustal com os gr.anitos

lnetaluminosos a fracamenle peraluminosos, envolvencìo cristalização fracionada; já a evolução
tlos granitos peraluminosos não firi estabelecicla. Iìoi observada também, que a assinatura
isotópica do Nd sobrepõc os granitos/charnockitos de 1,57-1,56 Ga e indica contribuição
significativa de rochas scdimentares períticas <ìe, aproximadamente, 1,70 Ga. As rochas
rnetaluminosasþeralcalinas do estágio mais novo são interpretadas como produto do
fracionamento de magmas márìcos derivados do manto com minoritária polção crustal, embora
algumas cvidências de mistura cle nragma tenha sido reconhecido no Maciço oriente Novo. As
rochas peraluminosas d0 estágio rnais novo podcm ser produtos de ñ¡são parcial, limitacla, de
lontc crustal com ntantélica, lninoritariar¡ente, e cristalização liacionada.
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l) Mnciço Monteigt

O maciço apresenta características petrográficas e químicas semelhantes às dos rnaciços

Oriente Novo e Santa Clara (I.eal et at.1978).

De acordo com Leite Jr. (r99s), o maciço tem forma mar definida em mapa, pois uma
partc dos seus limites est¿i rccobcrta por sedimentos mais jovens. Ilsses seclimentos são arenitos

arcoscanos de coloração marrom avennelhada e estratificação cruzada de médio porte,

relacionados à Bacia do llio Preto e correlacionatlos aos sedimentos da Formação pacaás Novos

de I'eal et al. (1978). são cornpostos por quartzo, feldspato e micas. contudo, o autor inferiu um

contato discordante com as encaixantes, pois sua disposição é NNw-ssD, enquanto a foliação

principal das encaixantes é NNIÌ-SSW. Ilm suas porções sudoeste e nordeste, os contatos são por

lalhas de direção NW-SIì.

O maciço possui apófises clc corpos maiores ao longo dos planos da foliação metamórfica

das encaixantes, no exoconlato oriental, o que comprova sua natureza intrusiva.

Ele é subdividido cm duas unidades litológicas denominadas de Fazenda pouso Feliz
(hornblenda-biotita sienogranito porfiróide) e Mantciga (biotita sicnogranitos porfiróicles), e

apresenta três lìícìes. O maciço apresenta também duas ticies de greisen.

segundo dados de campo pré-existentesr, o Maciço Manteiga sul é composto por biotita
granito porfirítico/porfiróide, enquanto o Manteiga Norte por hornblenda-biotita granito
(pilerlito).

Â idade do maciço é cle l.0tì2 r/- 5 Ma (lJ/pb ern zircões) (Berren courL et ot. 1999).

2) Mociço Oriente Velho

lÌsse rnaciço aprcsenta lìlrma alongada, segundo a direção N-s, e uma área de

aproximadamente 150 km2.

Scgundo clados de campo pré-existentes, é composto por biotita granito

porfi róide/porfirítico e hornblencla-biotita granito porfirítico.

I Isotta c/ r]/ (1978), claclos das cam¡ranhas rie 1995, 1996 a 1997 ¡Je l-citr: Jr. & payolla e colctânca de porkrs de
canrpo das Emprcsas Brumadinho.
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3) Maciço Santa Clora

O Maciço Santa Clara não está inteiramente mapeado, senclo seu limite desconhccido a

norte da tirea de Payolla et ar. (2000), bem como seus contatos com o embasamento ou com o
Maciço oriente Novo. Tal fato cleve-se à presença de sedimenfos arcoseanos que o recobre
discordantemente. Contud<1, intelprctações lotogeológicas sugereln un1 contato tectônico com a

encaixante na porção NW (Bettencou rt ct at. l99l, Leite Jr. I 9g2).

Esse maciço comprecncre uma área com aproximacramente 660 km2 c possui for'ra
alongada, segundo a direção N-S.

llle é constituído por seis facies, sencro representacras, essenciarmente, por quartzo
monzonitos e sienogranitos, compostos por quarlzo, oligoclásio/albita, microcrínio, bìotita,
zircão, apatita, alanita e, às vezes, fluorita, sericita e ferrohastingsita. Apresenta enclaves de
rochas gnáissicas, metabásicas e charnockíticas próximo ao contato com as rochas encaixantes,

dcnotando um caráter tipicamente intrusivo, bem como pegmatitos e aplitos granítioos sob a
forma de diques e lentes, com distribuição ampla e irregular. os últimos litotipos são controlados
por planos de fraturas e/ou falhas e, provavelmente, por planos cle contato com as encaixantes
(Ilettencourt et al. 1991).

os litotipos são, geoquinricanrentc, metaluminosos e apresentam alteração pós-rnagmática,

como, albitização, greisenização c silicificação.

De acordo com Priem et ût. (r9ïg), apresenta icrade Rb/sr de 1.052 t /- 2r Ma,com razão
tts./tosr 

inicial de 0,710 1-/- 0,000g, e U/pb em zircõcs <ìe 1.0g2 +/_ 50 Ma (Beltenc ourL et (.t1.

1999).

4) Møciço Oriente Novo

o Maciço oriente Novo rocariza-se na porção reste da área cre estudo e representa um
.r/oc,t satélite do llatólito Sanla Clara, com I 00 km2.

Ele possui contato discordante com as encaixantes, inferidos e algumas vezes por pranos

de falhas, e uma organização intcrna lrelerogônea (Leite Jr. 1992).

Estruturalmente, scus litotipos são maciços, afetados somente pela tectônica rúptil, com
direção, predominante, Nl0E, onde ocorrem veios cle quartzo e greisen filonianos.

o maciço é composto por treze rìácies (Leite Jr. 199g), as quais definem sete unidatres

litológicas mapeáveis na escala dc 1:25.000, com contatos cluvidosos. Essas unidacles são
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denorninadas de, Iìino-,Ary (biotita monzogranito porfirítico, pocre ou não ter Fe-rrasli¡gsita),
orientc Novo (biotita sicnogranitos, com ou sem lìc-hastingsita e rnonzogranitos), papo-Iìuraclo

(sienogranito pórfiro), Pajurá (rnicromonzogranito), Barranco (ácali-feldspato leucogranito e

albita leucogranito), seringueira (álcali- fèldspato granito e áìcali granito) e Finado (álcali_

lcldsparo riolito pórfiro) (Leite Jr. 1992).

A distribuição cspacial e as Ibrmas das uniclades litológicas maiores desse maciço sugercm
uma seqtiôncia de colocação na seguinte orcrem: Fino-Ary, oriente Novo, papo-Furado e pajurá,

qttc pode ter ocorrido por mecanismo de sr¡bsidência dc caldcira, sendo as trôs úlltimas r¡niclades,

expressões cm planta cle prováveis diques anelares. As outras unidades devem representar
intrusões menores, posicionatlas em níveis crustais relativamente mais rasos (Leite Jr. 1998).

Os contatos litológicos entrc as fìicies de uma mesma unidade são rarantente observados.

ApÌesenta também oito facies de greisen.

Os litotipos do Maciço Oricntc Novo,

representam duas associações petrográfi cas:

I ) Al : granitos a dois ßldspafos;

2) Â2: granitos a um e dois felclspatos.

em conjunto com os do Maciço Manteiga,

Segundo dados gcoquímicos, o maciço é mctaluminoso a lracamente pcraluminoso, sen¿o
o albita lcucogranjto rico em I_i, I{b e Sn.

A mineralização primária desse maciço ocorre na porção centro-oeste, em uma área
alongada corn direção gerar NE-SW (Leite Jr. 1992) e está associada à arbitização, greisenìzação,

silicificação e argilização (Bertcncourr et at. 1999).

SegLrndo Bettencourt et ar. (199s), a icracre cre cristalização do Maciço é de i.0gr .i-l- 50
Ma (U/Pb em zircões).

5) Maciço Jnrnruco

o Maciço Jararaca é caracterizado por um corpo com 43 km2, situado abaixo do Maciço
Oriente Novo.

segundo dados cle carnpo pré-existertes, é composto por biotita granito equigranurar a
porf iríl ico/porfi róidc.
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6) Maciço Primavera

o Maciço Primavera é, provavelmente, uma intrusão única, com aproximadamente 6 km2,

composta por alaskito de granulação média a grossa.

Em sua porção sul há importante mineralização de estanho (Leal et al.197g).
Dados de campo pré-existentes mencionam a presença de granito, augen gnaisse,

granitóide grosseiro, porfirítico e equigranular.

7) Møciço tlns Antøs

o Maciço das ¡\ntas situa-se a sul do Maciço sa¡ta clara e apresenta, aproximadamenle,

1,7 km2.

Não existem dados disponíveis na literatura a respeito deste maciço.

8) Maciço Cormelo

o Maciço carmelo localiza-se a sul-sudeste do Maciço oriente Verho, apresenta

aproximadtrmente 4 km2 c fornra alongada, segundo a clireção N-S.

f)c acordo com dados de campo pré-existentes, é composto por granito equigranular.

4.3.2,2 - Younger GroniÍes le Rondônin

Designada inicialme.tc por Kloostcrman (196s), essa uniclacle engloba somente os
granitos conr idade U/Pb, enl zircão, cntre 999 e 974 Ma (Betlencourt et at.1999).

Os representântes dos Younger (irunite,s de Rondônia na área de estudo são os mar:iços,

Massangana, Âriqucmes, São carlos, caritianas e pcdra Branca (payolla et at.2000), a serra clo

Bom Futrrro e os morros do Potosi (?) e cla palanqueta. os maciços apresentam 2 a 25 km de
diâmetro' conlatos it'regitlares, abruplos, com prescnça esporádica de cncÌaves das encaixantes e
origem crustal.
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I) Compleuo Grnnitóide de Massongano

O Complexo Granitóide de Massangana situa-se na porção sudoeste da área, exibe forma

clipsoidal, com eixo Inaior segundo E-W, e é constituído por rochas essencialmente graníticas e

sieníticas. É caracteriz¿do por quatro fases magmátioas sucessivas, sencto as mais jovens alojadas

cm sua extremidade sudoeste (lìomanini 1982). Essas làses são:

a) Irase Massangana: possui afinidade calcio-alcalina a alcalina e é a fase mais antiga, sendo

correlacionada ¿ì Suíte Intrusiva Serra da Providôncja (1.606 a 1.532 Ma). Representa 80% rio

complexo e é composta por biotita granitos porfiríticos grosseiros com megacristais, tabular e

ovóide, de feldspato potássico (microclina e, eventualmente, ortoclásio). Envolve

completamente a Fase Bom Jardim e está em contato com a Fase São Domingos, ocorrendo

como enclave em ambos. Apresenta contato brusco com o embasamento, com feições

cataclásticas;

lr) Fase Bom Jardim: apresenta afinidade alcalina a peralcalina e é conelaciona da aos y¡¿nger

Grdnites de Rondônia, como as lases são Domingos e Taboca. Dentre as quatro fases, foi
considerada a única mineralizada a estanho, com veios de quartzo e greisen. Contudo, deviilo

ao intenso intemperismo atuante na região, estão, atualmente, expostas mineralizações

primárias de cassiterita na Fase São Domingos. Essas mineralizações são distribuidas tanto no

slock, como em seu exocontato, onde a mineralização é mais intensa. A f¿se é composta por

biotita granitos equigranrrlares que passam para tipos com textura granular mé<lia a fina, oom

alguma tendência a porfiróide, em direção ao centro. Apresenta apófises nas rochas

encaixantes e diques dc rnicrogranito, principalmente na parte central do stock, que alojam-se

nas direções, NW-SE e NE-SW. A intrusão do corpo produziu intenso liaturamento circular à

Fase Massangana;

c) Fase São Domingos: os contatos com as encaixantes são irregulares e abruptos com enclaves

das primeiras, l¡em como dos litotipos cla Fase Massangana. Apresenta intenso frâturamento

circular nas rochas circundanles c algtrmas vezes em sr.ra borda, intensa greisenização,

principalmcntc na borda norte, aletando os granitóides e metamorfitos encaixantes. É

compostâ por biotita granitos equigranulares com granulação média, com variações marginais

para lipos de granulação fina e porfìrítica. possui alinidade calcio-alcalina a alcalina;

d) Fasc 'l'aboca: aprcsenta afìnidacle alcalina e é composta por hornblencla sienitos, quartzo

sicnitos e quartzo monzonitos, filonoanos, orientados segunclo NNE-ssw. Essas rochas

ocorrem denlro das lascs Bom Jardim e, provavelnente, São Domingos. possui roclras
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hornlclsicas esporetdicame nte observadas nas zonas marginais. Texturalmente são granulares,

rnicrogranulares e porfiríticos, com lenocristais de ortoclásio.

De acordo com Priem et ar. (1989), a idacre do Maciço Massangana, baseada em datação

Iì.b/sr, é de 960 +l- 27 Ma, com razão Itsr/tusr inicial de 0,714 +l- 0,014, e u/pb em zircões, cle

991 +/- l4 Ma (Bettencourt et at. 1999).

2) Møciço Coritianøs

O Maciço Caritianas apresenta 200 km, e três ou quatro apófises radiais.

De acordo com Pinho (1987) e Beltencourt et at. (r99r), a oeste e a sul suas exposições

dcsaparecem abruPtamente, ocorrendo a partir daí uma extensa cobertura sedimentar quaternária.

A norte ocorre uma região alagatliça, e a nordeste e a leste não foram observados contatos com a

cncaixante, sendo esses inferidos por fotografias aéreas.

Esse maciço compreende duas unidades graníticas principais, além <le greisens, todos
alterados por processos de albitização, microcliniz-ação, greisenização, silicificação e argilização.

As unidades graniticas são: biotita álcali-feldspato granitos equigranrrlares de granulação

média, com enclaves de composição granodiorítica, e biotita álcali-feldspato granitos porfiríticos
(Pinho 1987) (Figura I l). Esses granitos exibem cavidacles miarolíticas e são cortados por diques

de microgranitos, aplitos e pegmatitos.

Os greisens lilonianos formam enxames de veios (sub)paralelos, subord ina¿amento

cntrelaçados.

Os vcios de quartzo ocorrcm cle fbnna análoga aos greisens e ambos e¡con¡.am-so

distribuídos amplamente pelo maciço, pri'cipalmente na porção centro-sul, onde oc.rrem os

principais depósitos secundários de estanho.

A mineralização primária de estanho está espacialmente relacionada aos álcali-lèldspato

granitos, bcm como aos corpos de greiscn e vcios de quartzo com cassiterita.

De acordo com Bettencourt et al. (1995), o maciço possui iclade isocrônica semelhante ¿ì

do Maciço são carkrs, e é um dos mais produtivos em Sn, Nb e Ta, ao contrário do Maciço são

Clarlos.
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Figura ll - Mapa geológico do Maciço Caritianas.
Fonte: modificado de Bettencourt (19E1/1982).
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3) Maciço São Carlos

O Maciço São Carlos possui 290 km2 e tem lorma oval, alongacla segundo o lrentl

legional NNIì.

A oeste e a norte os contatos corn as encaixantes são bruscos e de caráter intrusivo, com

presença de agmatitos. A sul e a leste esses contatos são, aparcntcmentc, do naturez-â tectônica

(Payolla et al. 1998a).

Dsse maciço oompreende, no mínimo, três unidades grânítioas subalcalinas: biotita-

hornblenda álcali-felclspato granito equigranular com granulação média a grossa, biotìta

sienogranito porfirílico a equigranulal e biotita sienogranito de granulação ftta a nédia. É a

associação de maior expressão na área.

No centro do rnaciço ocorre uma estrutura preservada, parcialmente, do tipo colapso de

caldeira, corn 10 km de diâmetro. Esta estrutura é composta por um ring-dyke descontínu6 de

quartzo-lèldspato pórfuo, externamentc, e rochas alcalinas subvulcânjcas e tetos pcndentes dc

adtbólio-clinopiroxênio melasienito, clinopiroxônio microsienitos, microgranitos, riolitos pórfiros

e megaxcnólitos dc granitos subalcalinos, e gnaisses, na porção central, de topografia mais baixa.

Essa associação oompreende as rochas mais jovens. Feições estruturais e texturais que indicam

misturas de magnas são obse¡vadas nos rnicrosienitos e microgranitos, e sugcrem unra

contemporaneidade entre os nragmas, pelo menos durante o período de alojamento dos mesmos

(l'>ayolla et al. 1998a).

Neste maciço os processos de alteração hidrotermal estão pouco desenvolvidos. No

entanto, a albitização, silicilicação e hematização são observados.

A idade radiométrica do maciço foi ve¡ificada por medidas U/Pb em zircões, corno sendo

de 995 -r-l- 73 Ma (llettenco urt et al. 1999).

4) Mnciço Pedra Branco

O Maciço Pedra Branca abrange urna área de aproxirnaclamcnLe 130 km2 (P ayolla t:t al.

1991).

Ele é constituído por sicrrogranitos quc compôern sete facies, agrupadas eln trôs uniclades

rnapeáveis à escala 1:25.000 (Bettcncourt et ul. I99l) (Figura l2). Essas urÍdades, denorni-
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n¿ld¿ìs, informalmcntc de, Bom Fututo do Sul, Barragem c F'erusa, foram cristalizadas na scguinte

orclcm: Iìerusa, (porlrrítico), Ilom Futuro do Sul (porfiróide) e Barragem (equigranular), e foram

afbtadas por processos lardi a pós-magmáticos, como, albitização, greisenização e silicificação

(Payolla at al. 1991).

Nesse maciço há quatro tipos de greiscns que ocorrem como enxames de veios

(sub)paralelos, sendo subordinadamentc entrelaçados (.rrockwork). Analogamente e intimamentc

associados, ocorrem vcios de quartzo com mica e cassiterita (Beltencourt et al.l99l).
Os sienogranitos são compostos por 46Vo a 54%o de feldspato potássíco

(ortoclásio/microclínio), 10%o a 23o/o de plagioclásio (albita/oligoclásio), 30% a 350/o d,e quartzo,

3o/o a lYo de biotita, além de zircão, apatita, ilmenita, fluorita, alanita (?), opacos e sericita-

r¡r"¡scovita.

A natureza dos contatos entre âs rochas granitóides do maciço e as encakantes, bem

como entre as unidades entre si, não foram definidas em campo dcvido à cobertura sedimentar.

No entanto, inferiu-se contato de natureza tectônica a partir de fotografias aéreas, imagens cìe

satélite (Älmeida Filho 1983), distribuição de afloramentos rochosos e informações de sondagens

(Rettencourt el al. 1991). Os confalos entre as facies da mesma unidade são de natt¡rcza

transicional.

A exemplo de outros rnaciços que ocorrem na área, apresenta feições que sugerem urna

colocação do tipo passiva crn nível clustal elevado, com forma discordante em relação às

encaixantcs, ausência de estruturas lineares ou planares e presença de estruturâs miarolíticas.

Nestc maciço encontram-se granitos subalcalinos e peraluninosos, que apresentam gênese

rclacionacla à crosta antiga, com razão ttSr/8tjSr i¡jcial de 0,i'09 I,l- 0,016 e idacles Rb/Sr de 954

1-/- 20 M^ (Priem c/ al. 1989) e U/Pb crn zircão de 995 1-/- 5 Ma (lìeüencourt et al. 1999).

De acordo com Yokoi et al. (1987), o exogr:eisen do Morro do potosi possui relação

genética com esse maciço a partir do Lineamento Figueroa, de dircção NE-SW.

5) Maciço Ariquemes

O Maoiço Ariquemes situa-sc no centro-sul da árca, possui 11 km2 e um fragmento dc

<lìque anclar cujo centro encontra-sc a noroestc do ptu¡1 (Leal et al. l97B).

segundo santos ¿/ a/. (no prelo), esse maciço possui idade u/pb em zi¡cões de 1.3s2 +l-

8 Ma, com MS'ü/D de 0,93. Portanto, não scria correlacionável aos younger Grunites de

lìondônia, mas sim ao Batólito Alto Candeias, dc acordo conr idade U/Pb obticla por Bettencourt
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et û1. (1999). contudo, segundo inftrrmação verbal cle l,ayolla (2001), a idade obtida por Santos

et al. (n<> prclo) refcre-se ¿ì encaixante do rnaciço e não ao mesmo, pois a descrição do ponto,

onde foi coletada a amostra, retrata um litotipo pertencentc a tal unidade litoestratigráfica.

Essc maciço não apresenta clados petrográficos e geoquímicos disponíveis na literatura.

6) Morro Io PoÍosi

o Morro do Potosi sitna-se a norte do Maciço pedra Branca e apresenta 220 m x 2g0 m,
podendo tratar-se de um pipe. contudo, os afloramentos mapeados situam-se segundo uma

direção NNE-SSW, indicando um provável fìlão (lenticular) de atitude subvertical (Korpershoek

et al. 1980).

É formado por um exogreisen c¡uartzo-(toprlaio)-muscovítico brechóide, que se

dcsenvolveu a partfu de gnaisses biotíticos e biotíticos-hornblêndicos do Complexo Jamari por

ação pneumatolítica ao longo dc diáclases e fraturas, provocadas por fluidos ascendentes,

presumivelmcnte associados ¿ì uma intrusão oculta em profundidade, de rochas pertencentes aos

Youn14cr Granitc:; tlc Rondônia.

os veios de greisen que atravessam os gnaisses do complexo Jamari são, ora

concordantcs (1.120-40w a N20-40E), ora discordates com a foliação. A maio¡ parle parece

se guir dois planos preÍèrencias (N15-25W22-52N8 e N70_g0Ë/1g_33NW).

Âbaixo do nível de greisen ocorrcm sulfetos mais recentes que mostram um zoneamcnto

invcrso, talvcz aparentc. Essc zoneamento poclc scr indíoio da ocorrônoia de um outro nível dc

greise'em profundidade, e porttuito, c.lc 
'rineralização 

priniária clc estat lo.

7) Serro do Bom Futuro

t\. serra do Bom F.uturo ocorre na porção oeste da área, no Distrito de Bom Futuro.
consiste de ¡.rm rclcvo rcsidual cm forma de boumerange, rncdindo, aproximadamente, 100

hcctarcs c 100 m de alt.ura (Villanova & Franke 1995).

compreende clois condutos vulcânicos brechados, hospedados nas cncalrantes

(paragnaisses e anfibolitos), scgundo o /r¿¡r¿l NNW com mergulho (sub)vertical, que definem dois

sistemas de pipes ligados por um concluto cle, aproximadamente, 25 m de largura.

Ilssa serra aprescrt¿r um pequeno corpo de álcali-riolito que ocorue nâ parte sul do pipe
lcstc c replcscnta um provhvel conduto clo vulcanismo que gerou as brechas.
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A brecha consiste dr: liagmentos angulares a subangulares de anfibolitos, gnaisses, rochas

vulcânicas e granitos, cotn poucos centímctros a dois mctros.

Os corpos de álcali-riolitos (topazio-siclerofilito-riolito ou ongonito) ocorrem intrusos nas

brechas e preenchendo suas zonas de contato com os paragnaisses e anfibolitos.

Os corpos de riolito parecem estar interconectados em profundiclades e ser originados da

r¡csma câmara magmática.

A mineraliz.ação dc cstanho de Bom Futuro é associada à essas intrusõcs, como

stockworks de veios de qr.rartzo.

Um granito pórfiro similar ao Granito Palanqueta est¿r em contato com os paragnaisses e

brcclras no canto nordeste do pipe leste.

Um enxame de veios de quartzo, variando de poucos milímetros a um metro de largura,

corta todas as unidades litológicas. Esses veios estão dispostos em um padrão anelar, em tor¡o da

cstrutura, mergulhando 35'para fora, e são compostos por quartzo, toprízio, adul¿íria, zinwaldita,

siderofilito e cassiterita, além de zircão, monazita, óxidos dc manganês, ilmenita e wolframita, que

ocorrem como acessórios. Esses veios são a principal fonte de cassiterita na Serra do Bom

Futuro.

8) Morro dn Polanqueta

O Morro da Palanqueta ocorre no Distrito de Bom Futuro , a 500 m a nordeste da Serra

de Born lruturo, e apresenta forma dômica e um contorno scmi-circular com 0,5 km, (silva er a/.

1997), c mais dc 37 nr dc allura (Silva er ul. l()95).

É composto por trôs lÌrcies graniticas com corpos de greisen associarlos que estão intrusos

cln paragnaisses e anfibolitos. contudo, os contatos são cobertos por colúvios.

A fácies externa consiste de um granito porfirítico similar a um descrito na margem

nordeste da Scrra do lJonr Fufuro. Ele contém fenocristais de quartzo e está, localmente,

caulinizado. Esta faceis está lortemente intcmperizatla e sua mudança para o albita granito é

¿ìparentcìnentc gradacional.

A 1Ìicies dominante é urn albita granito, clcnorninado de Granito Palanqueta. Esse granito

OpÌesentâ coÌ rosâ e texturâ inequigranular, com quartzo com granulação média a grossa e

fbldspato corn granulaçã. fina, benr cor¡o fluorita, zinwaklita, topázio, opacos e cassiterita.
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I-lá talnMm uma varicclade equigranular de granulação lina, que aflora nas margens oeste

c sudocstc, ocorrendo com rm /ren¿1 wNW, com contato transicional com o granito

inequigranular.

Nesse morro há topázio riolito, que corresponde à 1àse extrusiva <Jo granito, bem como

ortognaisses, paragnaisses e anlibolitos, que são as encaixantes, e uma brecha dessas encakantes

originada pela intrusão forçada do granito.

A. brechação prodtrziu fraturas concôntricas, com veios de quartzo contendo cassiterita ou
topázio riolitos com fluorita.

os greisens, que ocorrem em fiaturas s,bverticais, com rrends NE-sw c NW-sE, e no

contato entre as ficies inequigranular do albita granito e granito porfirítico. Consistem ilc roclms

com granulação fina a móclia e cor acinzentada, e são compostos por quartzo, galena, topázio,

fluorita, zinwaldita, cassiterita e wolf¡amita, mergulhando de 10. a 20. para ENE.

Os mica greisen ocorrcm subordinadamente na porção interna do albita granito, com lrentl
NNW Consistem de rochas de granulação fina, com cor cinza escuro, compostos de zinwaldita,

fluorita, galcna, topiieio, quartzo fino e cassiterita fina.

Os greisens que são encontrados nas porções central e nordeste do plug.

A cassiterita ocorre de três modos: disseminacla em cristais finos, como agregados

tnaciços c como cristais grossos com 5 a 10 cm de comprirnento. Apresenta alta concentração no

albita granito e está localizacla nos setores leste, nordeste e nor-noroeste do ptug. A alta
conceÌrtrâção está intimamcnte relacionada à greisenização do gr.anito, que foi controlada por

fraturâs c falhas por onde o fluido percolou. ,4 anomalia de eslanho na borda norclestc do plug
pa¡cce estâr rclacionada ao conlato com a encaixante (Silva e/ at. I99j).

4.3.3 - Àrenitos Feldspríticos a Conglomerntlos

Esses scdimcntos encontram-se em uma bacia assimétrica cle ctireção NW-SB, rlenominado

dc Grabe. do Rio Preto, c seccionam o Maciço Manteiga. A base deste pacote contém

conglomcrados mincralizaclos a cassitclita, portanto, aprcscntam iclacles mais.iovens c¡ue as cla

Suítc lntrusiva Santa Clara. As relaçõcs corn os Younger Graniles cle Rondônia não lbram
obscrvadas ¿ìté o momcnto. Nas exposições de campo estes sedimontos mostram-se nruito pouoo

fràturados' sugcrindo idades postcrioles aos eventos tcctônicos sin e tzudi-alojamento clas rochas

graníticâs das duas suítes intrusivas (payolla comunicação verbal,2001). De acordo com Ruccla

(cornunicação verbal,2000), clevi<ìo ao tipo e extensão da alteração (laterização) presente ncsses
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scdimentos, os mesnlos podem ter idade cretácica (?). Sobre os sedimentos arcoseanos ocorre¡1

cobcrturas de provável idade terci¿í¡ia e quaternaria (pequenas bacias e colúvios), ambos )

rnineraliz¿dos a cassiterita.

¡

I4,3.4 - Col¡erturos Se¡limentares Recenles

Os processos de deposição sedimentológica que predominam na região são representados ;

por movimentos cle massa e retrabalhamentos localizados no fundo dos vales por influência I

aquosa. Portanto, os sedimentos que recobrem a ¿irea são cle origem eluvionar, coluvionar e

aluvionar, sendo os dois primeiros os dominantes e os aluvionares restritos aos vales das r

drcnagens. 
]

Os sedimentos ocotrem, trormalmente, sob quatro formas: preenchendo paleovales, linhas r

de pedra, preenchendo vales atuais e colúvios de topo. Eles podem ser agrupados em duas

seqi.iôncias, que apresentam idades relativas ao pleistoceno Médio e pleistoceno

Superior/Floloceno (Payolla et al. 1984).

Alnbas seqüências apresentam quartzo, toprízio, cassiterita com granulometria de 0 a 60

mesh, ilrnenita, ilmeno-magnetit a, zircão, monazita e quantidades menores de columbita-ta¡talita, I

berilo, turmalina, rutilo, ânatásio, amazonita e xenotima. .,

A primeira seqüôncia é composta por cascalhos basais, argilas plásticas, areias, argilas r

arenosas caulínicas e areias arcoseanas. São os sedimentos dos paleovales.

A segunda seqüôncia possui linhas dc pedras, níveis de cascalhos lerruginosos, dep<'rsitos

inconsolidados de cascalhos, arcias, argilas, quc são os sedimcntos dos vales receÌìtes, e

scdimentos algilo-arenosos, pertencentes às camadas coluvionares de topo.

Associaclos aos cascalhos basais, pretéritos e atuais, ¿ìs linhas de petlra e aos sedimentos

coluvionarcs dc lo¡ro ocorrcm importantcs concentrrçõcs de cassitcrila.

4.4 - Aspectos Econômicos

O Estado de I{ondônia apresentâ uma alta potencialidade de recursos minerais, tanto de

substâncias metálicas oomo não-metálicas (Scandolara 1999a).

No grupo das substâncias metálicas, que constituem g5% dos recursos do Estado,

desl.acam-se os depósitos de cstanho, ouro, Íbrro c manganês. os metais raros, bem como o ouro,

apârentam ter o mesmo metaloctecto estruturâl (Riz-zotto 1999).
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No grupo dos não-metálicos ocorrem os depósitos de diamante, ametista, bcrilo, rigua-

marinha, argila, areia, cascal.ho, dcpósitos cle rochas ornamentais (granito, gnaisse), bem como

calcário e água mineral.

Atuahnente, o estanho é o bcm mineral em exploração no Estado, sendo explotado a céu

aberto apenas nas minas de Santa Bárbara (Grupo CESBRA) e Rio Branco (Grupo Best), em

nível cmpresarial, e Bom Iruturo (EBESA), são Lourenço-Macisa (Mineração Xacriabá Ltda.) e

Massangana, com a participação dc garimpeiros (Figura 13). Apresenta-se hospedado em granitos

Mcso,Ìrleoprotcrozóicos de tendência rapakivi, em coberturas terciária-quatemárias e em

sedimentos aluvionarcs (Figura 14).

Os estilos mineralógicos da mineralização são (Bettencolrt et al. 1997): cassiterita

disseminada em Li-mica leucogranito, bem como em corpos de greisen, stt¡chaork; e vônulas

associadas ao greisen e vcios de quartzo, eDxames de veios de quarlzo e brechas. o wolfrâmio

ooorre muitas vezes como wolliamita em veios de quartzo.

Na área de estudo somente duas minas ainda encontram-se em operação: a mina de Rio

Branco, localizada na L-80 e relacionada ao Maciço Manteiga, e a mina de Bom Futuro

(IìBESA), situada a sudoeste da área (L-75) e relacionada aos Yottnger Granites de Rondônia.

A EBESA opera com uma produção própria da ordem de 130.000 m3/môs, que resulta em

torno de 100.000 kg de sn contido em concentrados. os garimpeiros, que operam no Distrito de

IJom Futuro, produzem aproximadamente 600.000 kg de Sn contido em concentrados (Dall'Igna

1996).

Dc acordo com cssc autor, a grandeza de Bom Futuro pode ser destacada pela produção

de estanho contido em concentrados (80.000 a 100.000 t desde a ópoca de seu descobrimento),

comparada à produção de antigos setores de mineração ao longo de mais de 20 anos, que f'oì de

menos de 1 15.000 t de Sn contido.

A mineraliz-ação de lJom lìutu¡o ocorre prefèrenciaknente na brecha e no albita granito.

Os depósitos, economicamente aproveitáveis, estão relacionados aos estágios de

albitÞação, greisenização, sericitiz-ação, epidotiz-ação, potassificação, cloritização e argilização

dos plutons graníticos.

Uma síntese sobre a ninelaliz-ação primaria que ocorre na região encorÍra-se na Tabcla 3.

Quanto às ocorrências de estanho nas coberl.uras sedimentares terciária-quaternárias e nos

scdimentos aluvionares, essas estão relacionadas aos depósitos detríticos, alojados em placers cle

ató 20 m dc profundidadc e palco-placer,s com mais de 20 m de profundiclade. A cassiterita



* 
,-ê-t\/

ACRE

¿

¡ob o { Qh*
Þudh

1-cERlulßnns
2 - SÃO tOUREilçO
3 -IAC|SA
I.GARIIPOD€BOil FUruRO

Ito
{)

a CI¡C

Ro¡tdlr il*rdda

LEGEI'IDA

5 - ltlASSANGAl,¡A e - NOVO MUNDO 1s - BOll FUTURO
O.RIAGHUELO TO.STABARBARA I'-CACHOEIRINHA
?-sÃoDoillNoos lr-cAilEco l5-MollrENEGRO
8 - CAI{OE|AS 12 - pOTOSt 16 - RIO PREIO

oot¡t cr{çö€s cÂRrocRÁñcås

r¡Ò¡ffi.d 
,A,rñ-wrw

7Q, utt*t* unr.Èofto-

17 -ORIENIE NO\,()
lE.RIOERANOO
ts - ul{HA c-70
ã¡ - PRIIIAVERA

,e ¡¡¡rrú.
¡l rtlP¡úl¡

LOCAUZACÃO DO ESTADO

l--l Ár"o de estudo

Figura l3 - Mapa de localização das minas de cassiterita do Estado de Rondônia.
Fonte: modifìcado de Scandolara (1999a).



444,OOOE

e oo4.oooN +
ruovo nlunoof

sonro Bórboro Õ

(7 )

Y

å;;*"
PoTosi

SÕo Corlos

Figura 14 - Principais depósitos estaníferos aluviais dazonacentral da PER, ilustrando os padrões de distribuição ra-
dial e semi-radial.
Paleovales: (1) Queimadas, (2) Cachoeirinha, (3) Tabuleta, (4) Japiim, (5) Taioca, (6) Bom Futuro do Norte, (7) Dudu
ca, (8) Barranco, (9) Valdomiro, (10) Montenegro.
Fonte: modificado de Bettencowt et al. (1986).

Porto Alegre I
\ ô P¡nno

/voiré.-er.oto

f| Áreo de es'udo

li-o 3ztm

-8
000E588

900.000N



O melassometismo precoce (albirizÀção) não foi um fenômeno impofante â concenlração de met¿
dê ,ôn,c rlê f2ìÈ.ñênr^. ñ,,ê.ñrrh 

^< 
hr.i.âc

ña regìão de Sanl¿ Bárbara osjazim€ntos estão âssociados aos reios de quafzo, greisens

Relacrona-se as zoDas dc ocofi¿ncras de estafllo com os granfos
llacico Orie¡re liovo. Dor Leite Jr. I I 9 92) Nesse macico o s åuior

minêr¡lì7¡.¡ñ é N5n-?0F

Em Polosi a mineÉli?¿ção ocolfeu em
nrincibal erâ lìipeiråñeDie !l ôost€riôr

TABELA 3 - cÄRAcrERisrrcAS DA MINERALTZAçÁo pnltrÁnla DE ESTANHo n¿, nectÃo

Enì Massangana ocoûc. junto com a cåssiterjla. quarÞo, topázio, lantalila, columbita e berilo no exocontâlo, e em c$rìrtùras discorda¡Îes no endoco¡!ato

dent¡o do gÉnito, cor! qua¡tzo, muscovih, columbita e tanfalilå

columbìta

"t

SugeÍe un-ìa ausênc¡a de boiling e lm sisiena hiclrotetmal
pminênrêñerrê ââì'ôsc êvì}liÉm ììmâ ulinidâdê ñô¡lêr,dã I

Em SâDt¡ BárbaB é l¿n1o prjnrÁria (endo e e\ogerseD ou em veros de quartzo-cassfeDt¿-Lr brolrtâ), quanlo secuDdana (em paleovales e !?les atuarsJ

A cåssiierita começa a se fonnarjá no efágio de albitizzção, esìando o seu deseNolvimenlo relacjonado à fase de geisenização

fases sucessivas. E provável que o próprio processo de greisenizaçåo infroduziu um pouco de cassiterila. po¡ém é evidcn¡e que a mineralização csranifer¿
Mâis târde âindâ houle â i¡frô.l!c-ãô rlâ fl¡ôrirã e.lôc qrlfeloc

aapakr!
1s relåt:

temporâlmenle distint¿s. do mais antigo para o mais novo:

genef ic¿mente relaciorados ao biotitâ áì câli-feldspalo g¡anito
2) Cassiierita e Îa-niobato disseminado no Lj-mjcâ álcali-feldspâ1o granito ou lejos de greisen com cassitedla no eroconlafo do g¡anito

sistemå hidrolermal âbefto, controlados por sísfemas de ñaturas regionais

I

r cqürgranùlares

is ì.¿ros. Os melais raros esL:lo ligados aos proccssos de g¡eiseniz¡çâo desenvolvidos ao longo

SBUlUtaS

Essa relaç¿o lój contirmada com a rdenûllcaç¿o de rìinemliz¡ção disseminada no albitâ gr¿nito do
r¡eisens ñlonignos e reios de oDa¡tzo âo lonsô da direcão EN'E-WSW

abelto na tórmaçåo dos prmc¡pars grersens e veros de

^ ¿,è 1Rø/^ ê^¡i! N,all ê ,,mâ rêm¡eú hìú ¡lê ,hrnvim¡d,

Suas cåråcleristjcas petÌogenétic¿s são similsres às das Suites Intrusi

e teros de quaÍzo do Macrço Onente Novor com base nos co¡feudos relahvamenfe altos de eLementos t¿¡os nos

quartzo no Maclço uanlìanas, os tlurdos mrneralrza¡tes
ne¡rè 425'C bô iní.iô .iô ñ¡ô.?c<ñ srêiqe¡i7¡¡te

Santa

rvagrìorn (l914)

So'uzz et ot. (19i 5)

Isoía e¡ a¿ ( I978)

Can'alho (l9tj6)

Korpers¡oek ( 1980)

betlencourt & Dall Aenol
(19E7)

(mrstos ). P'nho ( 1987)

|f¿nk (Ì990)

Lerfe ir. (1992)

Berencoul (1992)
Bettencourt ¿l ¿¿ (1997)

Leite Jr. (l998

cc



49

ocorre cÕrn rutilo, topázio, ilmcnita-magnctita, zitc,ào, monazita, woliì.amita e columbita. Esses

dcpósitos são relacionados, principalmente, aos litotipos da Suíte Intrusiva Santa Clara e younger

Grqnites de Rondônia, e possucm alto potencial quando comparados aos depósitos primários.

¡\ cassiterita ocorrc concentrada, especialmente, nos cascalhos basais dos paleovales
(Payolla et al. 1984,I;rank 1990).

segundo Bettencouft er ar. (19g6), apesar dos depósitos profundos apresentarem um
volume maior em comparação com os pracer,s com menos de 20 m" eres possuem teores médios
de est¿ìnho mais pobres.

As ocorrôncias de estarho da região podem scr divididas em três grupos (Kloosterman
1968):

1) Ricas e extensas: Massanga'a-são Domingos, Alto candeias, são Lourenço, orie.te e

Caritianas;

2) Ricas c limitadas: Jacundá, pedra Branca, Sa¡ta B¿irbara e primavera;

3) Pobrcs e limitadas: Pão-de-.Açúcar, são ca¡los, Rio [rranco e Fortaleza de Abunã.
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CAPÍTULO 5 - ASCENÇÃO E AI,OJAMENT'O DE CORPOS GRANÍTICOS EIT| ZONAS

DE CISALITÀMENTO

A análise de dados estruturais em conjunto com dados geofisicos, principalmente

gravimétricos, conduz dc fòr¡na satisfatória, à oalacterização do modo de intrusão de corpos

graníticos (Vigncresse 1995a, b) que, normalmentc, estão associados às zonas cle cisalhamento.

Contudo, há várias controvétsias quânto à associação zonas de

cisalhamento/ascenção/alojamento de corpos graníticos.

Para compreender os proccssos de ascenção e alojamento desses corpos, ao longo de

zonas de cisalhamento, é necessário caracterizar a geometria e a cinernática dessas estruturas, e

definir o seu significado tectônico no contexto evolutivo regional, para que se possa caractcriza¡

as estruturas e o campo tensional, c¡ue controlaram a ascenção dos líquidos magmáticos e a

lormação das cânraras, ondc oconeu a cristalização final. Assim, ó ìmprescindível analisar dados

petrológicos e tectono-estïuturais em conjunto.

5.1 - Áscençiío de Líquidos Magmáticos

os processos de ascenção de magmas, bem como de alojamento de corpos graníticos,

ocorrem pela intcrferência da pressão hidrostática especifica a uma dada profundidade, pela

lorça dc compressão sobreposta e pela força de flutuação em função do contraste de

dcnsidade/viscosidade entre o magmâ c a cncaixante, aliados ou não, aos fraturamentos

profundos ou geossuturas de aproximaclamente 40 km, que evoìuem em zonas de cisalhamento

dúcteis (ì Iutton 1995).

De acordo com a literatura, a ascenção por flutuação e por propagação de cliques (dyke

propagalion) são os principais mecanismos de movimentação cle magmas grâníticos (Wernick e/

al. 1995).

O primeiro mecanismo é representado pela ascenção <liapírica por difbrença de densidade

c é restrito a níveis crustais bastante dúcteis, que raramente propiciam condições à colocação de

corpos graníticos a prol'undidadcs inferiores a 10 km (Marsh 19g2, Bateman, 19g4, castro 19g7,

Vigneresse 1995b. Wernick el al. 1995). É caracterizado por padrões concôntricos da foliação

nas bortlas da intrusão, com dclormação intensa nas cnoaixantcs, aurncnto no grau cle

defonnação do núcleo para as bordas da intrusão e concordâltcia estrulural com as rochas

encaixantes.
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O mecanisnlo de propagação de diqucs é cousiderado o mais importante, segunclo vhrios
autores. Eie permite a asccnção de magmas glaníticos associados às regiões orogênicas por
inlermédio dos liaturamentos profundos, falhas de distensão com mais de 40 km de
profundidade, visto que na presença de uma fase fluida intersticial sob elevadas pressões, existe
a possibilidade da ocorrência de zonas extensionais nos corpos rochosos (Shaw 1980, Clemens
& Mawer 1992).

O desenvolvimento das f¡aturas de distensão, profundas, resulta de esforços regionais e,

fìeqüentemente, elas se associam às zonas de falbas transcon'entes, propiciando o alojamento de

magmas em níveis crustais bastante lasos (Flutton 1982, Guinebert eãu et al. 1987). Neste caso, a
elètividade da circulação do magma pelas estruturas, depende da sua capacidade em trooar
energia termal com as encaixantes, permanecer líquido e. desta l.orma, perco*er longas
d istâncias.

Scgundo Clemes & Mawer (1992), as z-onas de cisalhamento transcorrentes somente

scrvem de condutos para a ascenção do magma quando elas intcrseccionam um dique que está se

propagando.

Para Petford et al. (1993), que também consideram as descontinuidades crustais como um
meio para a ascençãô de magmas. pulsos sucessivos através de cliques são efetivos, ató o
momento em que não há mais fluxo dc material da fonte. A espessura do dique diminui a um
nível crítìco c a partir deste, o magma não conseguc mais circular. Nesse momento oco,'e a

cristaliz.ação e o fechamcnto do conduto.

Nessc processo, onde a ascenção implica, na maioria das vezes, na existôncia de uma iàse
de residôncia do magma em câmaras coretoras mais ou menos râsas (sibbct 19gg), devem ser

consideradas as modificaçõcs clo magtna original. lìssas rnoclificações incluem: Jì.acionamento c
cstratificação magmática por fenôrnenos de múltipla clifusão em bases termo-químico-
gravitacionais e mudanças por misturas nragmáticas ligadas tanto ao recarregamento sucessivo

da câmara magmática coletora, quatrto pela inversão de câmaras estratificadas por instabiliclade
gravitacional (Wernick et al. 1993,1995).

De acordo corn lJussel & Pitcher (1985), a combinação entre as modificações oco'idas
na lase dc residência magmática e a ocorrôncia dc ìmpulsos sucessivos como rcspostas às

re¿ìtivaçõcs tcctônicas, são a provável causa da ocorrência dc ciclos magmáticos em complexos
graníticos rnúltiplos e compostos, vinculados às expressivas, persistentes e seguiclamente

reativadas zonas de fraquez_ns crustais.

A partir dessas considerações, verif,rca-se que, quando compararlo com o modelo cle

ascenção diapírica, o transporte de magmas ao longo de diques mostra-se muito mais rápido, já



qre para t10is volumcs iguais cie magma com a mesnìa tenperatura e composição, este tþo cle
tran'sportc mostra scr cerca de quatro ordens de magnitude mais rápido que por <iiapirismo
(Marsh 1982).

Embora o mecanismo cìe diques seja o mais efetivo, os granitos não aparecem como
diques, mas sim como corpos largos com contato regular ou irregular com as encaixantes,
quando os prutons são concordantes e discordantcs, respectivamente (castro 1gB7).

Segundo modelagens fïsicas efetuadas por Ebert et at. (r995),para testâr uma hipótese e
gerar um modelo alternativo ao do diapirismo, a geração de uma zona de tensão .ilèrencial
antplifìca a dilcrcnça reológica cntrc os matcriais de diferentes viscosidades c proporciona que
rochas dúcteis da crostâ superior com menor viscosidade, respondam mais fac mente à
compressão e sejam injetadas para a superfìcie. A combinação de regimes transpressivos e zonas
de cis¿rlhamento transcorrentes subverticais parece ser adequada, pois a tensão compressiva dos
primeìros constitui um motor para a expursão dos magmas, enquanto que as descontinuidacles
pcrmitem sua "canalização" entre crosta inferior e os níveis crustais superiores.

A análise dos fatos mencionados sugerem que, em zonas orogênicas de tensão diferencial
e velocidade de deformação elevada, a existência cle descontinuidades é essencial para promover
a migração de magrnas (l); o contraste de viscosidade entre magmas e encaixantes é mais
ìnìportante que o equilíbrio isostático para a mobilização de corpos plutônicos (2) e; a
conìponeÍìte compressiva constitui importante motor para irnpulsionar os magmas ao rongo de
zonas de cisalhamento transcorrentes, que por sua vcz, são um meio rápido para ariviar as
tensões em direção à superfìcie (3).

os experimentos também demonstralam que segmerìtos transpressivos constitucm sítios
adequados para a migração e o arojarnento de corpos plutônicos, de forma que complexos
magmáticos no estado sub-sólido parccem migr.ar mais fac mente para níveis superiores em
regimes transpressionais. Llutton (1gg5) exprica que tar fato ocorre, porque o magnra sin-
tectônico em situação de orogenia contracionar apresenta um cxcesso de pressão de Lluido. Ao
ctrmbinar esse excesso de prossão com,shet:ring, ao rongo de anisotropias contemporâneas ou
pré-cxistcntes das encaixantcs, o alojamento e a ascenção ocorrcm mais facilmente. Já em niveis
mais clevados, na crosta intcrmecliária, onr.le as características rcológicas da crosta são mais
lìeterogôrìeas, o 'errq¡n é mais rocalizado. Nessa região, zonas de cisalhamento, lineamentos
antigos c sheeting em granitos, junto com a dilatação de espaço, combinam-se para gerar.
canrinhos. Em níveis mais superiorcs, o arojamento ocone segundo movimentos verticais.
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5.2 - Geroçito de Espaço ptru o Alojomento de Corpos Granílicos

o paradignra do diapirisrno, como o principar mecanismo de arojarnento para os magmas
graníticos' vem sendo modificado a partir das evidências obtidas com o mapeamento estrutural
dc detalhe das auréolas tectônicas de cliversas intrusões. Nesses estudos, verificou-se que o
encurtalnento crustal produzido pelos diápiros nas encaixantes é inferior ao volume necessário
para gerar espaço crustal para as intrusões (paterson & Fowler Jr. 1993).

No enlanto' alguns autores explicam que tal fato é ocasionado pela 1ãlta de informação
sobre a ftrrma e o tamanho tridimensional do pruton (weinberg rgg4). Iáoutros, acreditam que
os batólitos são o resultado da aglutinação de diversos <liápiros de dimensões menores. Essa
última afirmação foi descartada por clemens & Mawer (1992) devido à pouca probabiridade de
que pequcnos volumes de magma mantenham uma contínua e vigorosa convecção interna.
Dcvido ¿ì essa restrição, o alojamento por diapirismo somente é consi¿erado viável em
p'ofundidades crustais elevadas, onde é mais provável ocorrer o fluxo dúct cras rochas
encaixantes (Vigneresse I 995b).

De acordo com Ebert et ar. (1gg5), o alojamento de corpos graníticos deve se¡
considerado muito mais por "congelamento" durante sua ascenção, do que pela geração desses
cspaços.

Para Jardirn dc sá ¿¡ ,t. (1995), o arojamento não é excrusivo de níveis rasos, pois ele
ocorc tarnbérn em crostâ prorunda c em manto litosférico, onde superfícies submetidas a
achalamento podem ser abertas para a passagcm ou alojamento <ie magmas. Esse controle ocorre
em dilcrcntos nívcis crustais e ó efctuado pela prcssão de lluitìo do magrna.

Para castro (1987), prutons concordantes com as estruturas regionais são arojados em
crosta dúctil e são acomodados por deforrnação da encaixante. são representados pelos diápiros
ou diápiros hallooning de Bateman (19s4). Já os plutons discordantes são alojaclos em crosta
rúptil, de fbnna passiva, sencro que a encaixante não ó defo¡mada durante a intnlsão. Em muitos
casos, plutons concordantes e discordantes aparecem juntos em alguns batólitos, sendo os
concordantes sin-cinernáticos e os cliscordantes pós ou tardi-ci'emáticos.

f)e acordo com o au10r, o mecanismo cre alojamento cre magmas granitóides é
determinado pela combinação de dois làtores principais:

1) comportamento reológico cro magma: r.lepende da temperatura, composição e fração lìuncrida;
2) rcologia cla cncaixante próxima ¿ì intrusão: crepen<Je cra composição, anisotropia p'ó-existente e

profundidade.
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Diversos mecanismos forarn postulados para cxpricar a geração do espaço crustal
{irvorável às intrusões (Bateman, r9g4, castro 19g7, paterson & Fowrer 1993, paierson et ar.
l99l in Gottardo, 1996, Ilrown 1994). Os principais são (F-iguras l5 e 16):
a) colapso de caldeira' É resh ito aos complexos básicos e nuÌìca atuâ ern plutons granitóides.

contudo, uma vez alojados em níveis crustais superiores, os comprexos básicos füvorecem a
intrusão de material granítico funclido ao longo de fraturas anelares (ring dykes)ou no contato
com as encaixantes. o corapso aparece associad. ao estágio distensivo em terrenos
anorogênicos;

b) lacó litos;

c) elevação, doming e rotação de blocos por falhas. os domos são diápiros imaturos;
d) 'stoping É relacìonado a unl magma quente que quebra a encaixante c a invacre através de

liaturas;

e) diápiros forçados;

l) diqucs e .r'i//.r;

g) intrusão ao longo de porções transtrativas c transpressivas de zonas de cisalhamento:
h) alojanrento em charneiras de dobras;

i) lì,rsão parcial e assimilação/contaminação de rochas da crosta e;
j) hallooning. São diápiros que se desenvolvem no final do alojamento.

No caso de alojamento de corpos graniticos ao longo de zonas de cisalhamento, verifica-
sc que a gcometria dessas estruturâs e os campos tensionais, regional e rocal, são os prì'cipais
lÌrtores controladores. contudo" é necessário tomar muito cuidado com a compatibilidade
cinemática entre os .fahrics nagmirtico e tectônico, e com as evidências de uma passagenr
contínua de delormação no estádio magmático para o estado sórido (Brurnenferd & Boucrrez
1988' Paterson et al. rgïg, Millor & paterson 1994), pois algumas vezes, essas evidências não
provâm um controle das zonas de cisalhamento sobre o alojamento.

Estudos mostram que foliações e rineações magmáticas se fbrmam apenas tardiamente
durante a história magmática (Nicolas r992, paterson & Vernon 1995). Assirn, a menos que se
assuma quc magmas graníticos poden se deslocar carreando quanti<iacles signifìcativas dc
cristais, o .fahric magm!íico podc clar pouca ou nen¡uma infòrrnação sobre o mecanismo cle
alojamento, dcvido resultar, principarmente, cìa deformação do pluton no sítio final de intrusão
(llateman 1984, Vigneresse 1995b). portanto, .m pluton pró-existente, mas incompretamentc
cristalizado, pode adquilir um Jàhric concordantc com o de uma zona cle cisalhamento vizìnha,
lormada após sua ìntrusão ((ìower 1993, Neves I 996).



Figura l5 - Mecanismos de alo.iamento:
(1) stoping, (2) doning, (3) deiormação dúctil cla encaixante, (4) assimilação eanatexia da encaixarte, (5) deslocamento lateral ¿. foiüàs ìro. encaixantes, (6)extensão.
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Figura 16 - Modelos generalizados de ascenção e alojamento de granitóides. Todos começam com_diapirismo: (l) baltooning, (2) cal-
^rik,::¿Åt;';X;å;;,t?,n'::ä,i:ïåfi'#:ï,¡s) iJr'à ou iona decisarhamentoextensionar riitrica coÀca daraçõ¡ ùisøn
Fonte: Hutton (1988),
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Paterson & Fowlcr Jr. (r993) sugeriram dois pressupostos básicos para se poder aplicar
os nrodclos de alojamento de corpos graníticos em zonas de cisalhamento:

a) o deslocamento volumétrico das rochas encaixantes devc ser balanceado pelo volume do
Ìnagma;

b) a taxa de movimentação dcvc ser suficientc para compatibirizar a corocação do magma que
cstá sendo intrudido na zona de cisalhamento.

Desta forma, atendicìos os pressupostos básicos para o arojamento de corpos graníticos
em zonâs dc cisalhamento' pode-se discriminar os seguintes sítios de alojamento (llutton 1992,
te96):

a) porções extensionais com forma romboédrica (rhombo-chasms ou releasing bends), formadas
por falhas ou zouas de cisarrramento transcorrentes en echeron (Figuras l7 e rg).

b) terminações de zonas de cisalhamento. o alojamento ocoffe nas zonas de cisalhamento que
são sintéticas ao movimento da zona principar, isto é, p ou I! e paralelas ao eixo de maior
compressão. Nessas zonas podem-se formar porções extensionais entre as paredes da z.ona
principal, de modo a lornecer o espaço crustal necessário para acomodar o magma granítico.
Esse modelo é viável para explicar o arojamento de grandes quantidacres de magrnas
graníticos em ambientes cssenciarmente conlracionais (Tikoff & Teyssier r 992).

c) porções transpressivas de zonas dc cisalhamcnto (llutton & Ileavy 1992).

Dentre esses sítios de alojamento, o mais comum é o reracionado às porções extensionais
com fornla romboédrica.

Para Flutton (199s, Ig96) e vigneresse (1995a), a maior parte dos mecanismos estão
relacionados às zonas de alto strain, sejam elas zonas transtensionais ou transpressionâis, mas,
principalmcnte, às zonas transtensionais.

A diferença básica dos prutons arojados em tais regimes é que, no caso dos ¿rmbientes
transtrativos, como arcos extensionais, rabos de cavalo extensionais ou na intersecção cntre
dcscontinuidades Y ou D com sintéticas tipo R, os plutons apresentam formas imegurares a
circulares, estruturas maciças, baixo grau cre orientação planar e defurmação minerar, além de
riqueza em microfissuras no estado sub-sólido, e eventual orientação vcrtical, sugestiva de
ascenção por diapirismo ou baloneamento. Já corpos arojados em ambicntes transpressivos,
como' arcos compressivos, ou na articulação etitre clescontinuidades Y ou l) com sintóticas tipo
P, aprescntam-se alongados, com arto grau de orientação dos minerais e cle deformação no estado
sólido, compatíveis com o eripsóide de creformação finita regionar, achatamento veflical e
estiranrento subhorizontal, alóm cte l.oliação milonítica (lìbert et al. 1995).
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Figura I7 - Estruturas desenvolvidas entre falhas transcorrentes destrais com padrâo en echelone rccobrimento horizontal à direita. ,! B, c e n: faarao de fraturas observadas nasvizinhanças de falhas transcorrentes destrais ez ecÄelon com diferentes valores derecobrimento e espaçame'ro. A - espaçam"nto ¿uÃ vezes maior que o recobrimen-jo, B . espaçamento iguar à metade io .e"o¡ri*enro, c - urp"çr*Ënio igulä .*"Ebnmc'r¡to' D * recobrimcnto zcro. Nas áreas (N) são a"sin¿ädas 
", íii.çto p.r-síveis de falhas normais ou fraturas ¿e p".t¡øo '- é 

'n* 
¡i,reas R * ¿ì.dr'pàrriu"¡,de falhas reversas, As áreas (lt) constitr:em' ,iti", ¿" ocorrência de esh¡fur¿s de distensão favo¡áveis às minera.fizações dos tipos hidrotermar 

" ãpil..o,Jï'Jä¡*i.i;
de corpos graniticos.
Fonte: Rodgers (1980).



Figura l8 - Estrutura intema de um rh.ombo<hasm.Fraturas de distensão (linhascheias), falhas conjugactas de rejeito di.*i;;i'õi;;*^riäO 
" fathas normais (linhas quebradas).

Fonte: Sibson (1986).
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Para D'Lemos et al. (1992), os granitos podem se alojar em sítios trânspressivos e

transtrativos contemporaneancntc, o que forma intrusões com características petrográlicas e

cs[ruturaìs marcadamente difclentes, que poclem ser confirnc]idas com intrusões sin e tarili a pós-
fectônicas. As intrusões gcradas, sincronicamente, também podem ser consideradas distintas,
temporalmente, se lorem observadas em níveis estruturais diferentes, ou seja, em porções onde a
deformação foi, predominantemcnte, cle nâturezâ dúctil e enr outras onde foi.
predominantenenlc, rúrptil (Irigura I 9).

5.3 - Época do Alojamento

Existem varias lòrmas de posicionar, em termos rerativos, a época de arojamento das
intrusões graníticas. Em termos est'uturais, a época de alojamento de uma intrusão pode ser
referida em relação à fase evolutiva dc um cinturão orogênico, aos estágios evolutivos de um
detemrinado tipo de orógeno, ou a.m determinaclo regime deformacional. os termos que podem
ser utilizados para agrupar todas cssas designações são: pré, sin e tardi a pós-tectônicos (patersor.r
& Tobisch l988).

os critérios utiliz¡dos para dcfinir a época de alojamento dos corpos graníticos em
relação à evolução do cinturão orogênico são, íìeqüentemente, ambíguos e permitem diversas
interpretaçõcs, pois são usados isoladamente e não em conjunto, principalmente para as intrusões
pré-tectônicas e tardi a pós{ectônicas. r\s relações geométricas entre as estruturas e as intrusões
devem ser mapeadas em detalhe, principalmcnte nas porções internas dos prutons, já que
virtualmcnte' em todos os trôs tipos de intrusão, as estruturas podem ser truncadas nas zonas dc
borda (Palerson & Tobish l98fl).

Considerando-se essas dificuldades, Patcrson er at. (1989) enfatizam a necessiclade da
utiliz:ção de crilórios múltiplos, que devern abranger desde a micro, até a meso e a megaescara
de observação. Esses critérios devetn ser de natureza estrutural, geooronológica e geoquírnica, e
somente devem ser considerados como consistentes e inequívocos, após uma série de testes de
confiança c dc confrontaçõcs.

A distinção entrc as intrusões pós-tectônicas e as anorogênicas tem sido dificultada pela
ausôncia de critérios i'equívocos parâ separar essas rochas. condie (1991) sugere que as
intrusões pós-tectônicas sucedem os eventos orogênicos em menos de 100 Ma e que podem
exibir vínculos gcnéticos/cvolulivos com o tectonismo. Já as rochas consideradas anorogênicas
são aquelas que pós-datam a orogênese em mais de r00 Ma e não são afetadas de nenhuma
1-orma pelos processos orogênicos. Apcsar desscs conceitos fornecerem um arcabouço mínimo p4
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fj4lu tn - Ascenção e arojamento de.magmas graníticos ern uma zona decrsathamenro transcorrente sigmoiaat.tevoJiia ;sJäi;; I um ambiente orogênico rranspressional. A 
"partir_ 

da- gffi"-ä.ï*; nas porções in_

;ä:T:':ïfüå;3î,îîåJ:-"::gxge: ii{"uä'- ;'å'iä"' por mega<ri-

ri*t'i"ã' ¿"î"åîä"¿.ïiäl;"i:t"ä10*s nas porções transt¡advas e tians-
¡onte: modificado de D'Lcmos et al. (1992).
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ra sistcmatiT-ar as âssociações dc rochas intrusivas, deve-se considerar que as rochas

anorogônicas não possuem nenhum vínculo corn a orogenia, tanto em termos defomracion¿is, ou

seja, ausôncia dc eslbrços comprcssivos, quarÌto cln tennos cte diferenciação rnagmátioa, a partir

do manto modificado pela subducção, ou pela fusão da base da cr.osta induzida pelo

espessamento crustal, ou por colapso orogênico e relaxamento termal associado aos estágios

finais da evolução do orógeno. contudo, cobbing (1996) menciona que granitos tipo A também

ocorrem como granitos orogênicos târdios no final do ciclo magmático na região de back-arc de

um orógeno dorninado por plutonismo calcio-alcalino. Segundo o autor, esses dois tipos de

granitos tipo A são m¡-lito difioeis cle serem distingüidos entre si, embola várias tentativas têm

sido feitas.

Desta fòrma, os principais critérios estrutuais indicativos de intrusões são (Gottardo

1996):

a) Para intrusões pré-tectônicas: a1) as estruturas nas intrusões não são correlacionáveis nenr em

termos geométlicos e cinemáticos, nem em termos temporais com as estruturas das

encaixantes;

a2) as intrusões são truncadas e não modificam a posição espacial das estruturas, como

ftrl iações e clivagens formadas posteriormente;

a3) as intrusões podem apreseutar as bordas mais afetadas pela deformação do que os núcleos;

a4) as intrusões podem exibir estruturas e/ou porfrroblastos pré-tectônicos mais antigos quc

aqucles das rochas encaixantes, preservados em zonas de baixa deformação, nas porções

ìrrcgularcs das malgens, ou nas terminações da intrusão.

b) Para intrusõcs sin-tectônicas: bl) ocorre paralelismo e transição eutrc unla foliação dc lluxo
magmático que evolui paÌa uma foliação de cstado sóliclo de alta ternperatura. Normahncnte,

esse processo é registlado na forma de texturas e de estruturas de meso e micloescalas geradas

por fluxo em um meio dominado por cristais, mas ainda com líquiclo sulicieute para perrritir a

movimentação dos m.iuerais (estágio sub-magmático). Esses minerais passam a ter fcições de

altâ temperatura desenvolvidas no estado sólido;

b2) presença de foliação de estado sólido cle alta tempcratura nas intrusões, contígua com umâ

loliação regional de mais baixa temperatura;

b3) evidências cle que a rnigração do magma e a orientação clas fases minerais são controladas

pcla delòrmação regional, da mcsrna forma que as estruturas das encaixantes;

b4) porfiroblastos sin-tectônicos nas encaixantes, relacionados ao aquccimento induzido pcla

intrusão.
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c) Para intrusões tarcli a pós-tectônicas: c1) em geral apresentam um arcabouço isótropo c,

quando são aletadas por delornração de estado sólido, essa é cle baixa temperatura e localizada

em làixas restritas, normalmente ao longo clas bordas da intrusão;

c2) ausência de estruturas delormacionais nas encaixantes, que podem ser correlacionadas

com aquelas presentes na intrusão;

c3) prcscnça dc porfiroblastos pós-cinemáticos nas encaixantes, relacionados à auréola

tcctôuica da intrusão;

c4) normalmente truncâm as estruturas das rochas encaixantes, como 1'oliações o.
bandamento I'ormados dìirante os estágios pr.incipais da deformação/metamorfismo.



64

CAPÍT'ULO 6 - GAMADSPECTROMETRIA DE ROCHAS GRAN.TICAS

6.1 - Gamaespectronretrfu de Rochns igneas

Dentre os vários métodos utirizados na pesquisa minerar, os geofisicos, principarmente os
aerotranspofados, são considerados os mais importantes. Eles permitem inferir estruturas
geológicas, litotipos e anomalias minerais em subsuperficie, a partir das propriedades fìsicas
distintas de miuerais e rochas.

Os dados derivados desses métodos, quando integrados coln outras fontes de informações
geológicas, auxiliam na caracterização clo arcabouço tectônico-estrutural e na compartimentação
de uma área em dominios geológicos.

o niótodo gamacspectrométrico é limitado aos prirneiros 30 cm da supcrlìcie da Tcrra
(Dickson & scott 1997, Minty r 997). ìrle permite calcular as concentrações aproximadas dos
principais radioelelnentos contribuintes da radioatividade natural das rochas e solos, como, tório
('l'h), urânio (U) e potássio (K). Esses elementos litófilos encontram-se, preferencialmente, nas
rochas ígneas ácidas' em relação às intermediárias, básicas e ultrabásicas, pois são selctivamentc
concentrados nos membros finais ricos ern sílica.

De acordo com vieira (r982), a radioatividade totar emanada pelas rochas ígneas possui,
em n.rédia, uma contribuição de 40vo a 45o/o do t6rio, 40%o a 45%o do potássio e apenas r5o% a
20% do urânio (Tabela 4 e Figura 20).

Para Vasconcellos et al. (1994), as rochas ígneas efusivas âprescntam resposta mais alta
cluc suas corrcspondcntcs intrusivas.

os limites radioativos poclem ser usados para classificar rochas ígneas calc io-alcalinas,
alcalinas (ricas em potássio) ou cálcicas (pobres em potássio).

No elìtanto, há controvérsias quântÕ ao radioeremento guia para a diferenciação dessas
roclras. Segundo Galbraith & saunder (r9g3) e Gunn ¿r al. (199s), o potássio, lieqüentemente
cncontrado nos alumino-si ricatos, como, ferdspatos e micas, é o radioelemento g'ia, seguido
pelo tório c pclo urânio. Já Vasconcellos et at. (1994) mencionam que as diferenças observadas
nas rochas são devido, principalmcnte, à variação clo conteúrdo cle tório. o potássio e o urâ'io
rnudam na mesma direção que o tório, porém em proporções menores.

Na nraioria dos trabalhos, ¿ì interpretação clas unidades radiométricas significa apcnas
conccntraçõcs rclativas dos raclioelementos (pitkin & Duval l9g0). o mótodo não perrnitc
estirnar a composição volumétrioa dc uma amostra a partir do conteúclo de tório c potássio, e
vicc-versa (Calbraith & SaLrnders 19g3).



TAI}ELA 4 - ESTIMATIVA MEDIA DAS CONCENTIìAÇOES Og Th, U, K, Th/U, K/U
0'r.h/K EM ROC|{AS iGNEAS.

[ì'onle: adaptado de Galbraith & Saunders ( 1983).

(l) peridotiro, dunito (< 0.1% K e < 45% sio2)
(2) basalto, gabro, diabásio, norito ( I .0 +i- 0.4% K e 45-560/o SiO2)
(3) andesito, diorito, tonalito (1.7 +/- 05%K e 50-63%o SiO2)
(4) granodiorito, quaftzo diorito, dacito (2.2 +/- 0.5% K e 55-6lvo sio2)
(5) morrzonito, quaftzo monzonito, traquiandesito (3.0 +/- 0.Syo K e 59-670/o SiO2)
(6) grarrito, riolito, latito (3.8 +l- 0.5yoK e 5g-74o/o SiO2)

Conteúdo de Si -,->

Figura 20 - conteúdo de K, u e Th x teor de sio, em diversas rochas ígneas.
Fonte; modifrcado de Dickson & Scott (1997)

TIPOS DE
ROCHAS Th (ppm) u (ppm) K(o/o\ Th/U K/u Th/K

Ultrabásicas
(l)

0.02 0.007 0.0r 2.8 1.4 2.0

Básicas (2) 3.4 0.8 1.0 4.3 1.3 3.4
Básicas-
intermecliárias
(3)

6.t 1.7 t.9 3.6 l.t 3.2

Intermediárias
Ø\

9.8 3.0 2.4 J.J 0.8 4.1

Intermediárias-
ácidas (5)

16.0 3.6 3.0 4.4 0.8 5.3

Acidas (6) 21.9 4.1 3.5 5.3 0.9 6.3

-ä8ag\¿.Ee ö95'E * FEÈsóEE
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A abundância de potássio, urânio e tório nas rochas ígneas depencle, alérn da sua

concentração inicial, da história pós-cristalização das rochas.

Assinl, devido à lacilidade do urânio em scl remobilizado por processos intempéricos,

contparado ao potássio e tório, em algumas rochas ele pode ser lixiviaclo em até 40%. No

entanto, o urânio de alguns minerais é insolúvel ou quando próximo à superfìcie pode ser

conccnlrado, sendo adsorvido crn argilas ou associado aos óxidos de ferro e carbonatos.

Já o tório é comparativamente insolúvel e pode ser concentrado em óxidos de ferro c

titânio ou adsorvidos em argilas (Gr.rnn ct al. 1998). Quando tlansportado por águas correntes

pode-se acttmular por deposição glavitacional, originando elevadas concentrações em depósitos

do l\po pkrcer (Vasconcellos ct ul. 1994).

Desta forma, uma alta razão'l'h/U em rochas ígneas pocle indicar condições oxiclantes por

nraterial magrnático pró-cristalização (lleier & I{odgers 1963), ou idade muito antiga, ou grandc

cxposição ao intemperisrno (Vasconcellos et al. lt)94).

Com relação ao tório e potássio, verifica-se que sob condições ácidas ocorre um

incremento na atividade do tório, com respectivo enriquecimento e extração do potássio durante

a albitização e silicificação (Yeates e/ al. 1982). Esse balanço ácido-álcali gera relações

completamente distintas das encaixanles, sendo tal antagonismo uma característica comum nas

zonas de alterações associadas às mineraliz.ações metassomáticas/hidrotermais, como as de, Sn,

W, E'lR, Be,'l4Zr, Nb e Li (Polyakov 1970 apud Portnov 1987, Pascholati 1990). Conrudo, o

potássio pode tanrbém ser incorporado (Dickson & Scott 1997) ou adsorvido em minerais de

algiÌa durante a feldspatização e sericitização (Cr-rnn et a\.1998) (Tabela 5).

Pircs (1995) propôs a identificação de áreas com potássio anônralo a partir da difcrença

cntle valores previstos e valores mcdidos do radioelemento. os valores previstos são

relacionados zì normalização dos dados dc potássio em lunção do tório (equação i).

Kd: (Ks-Ki)/Ks (equação 1)
onde: Kd = desvios observados para o potássio

Ks : valores observados dc potássio
Ki : (média de Ks/rnóclia de Ths)x'th : valor idcal de potássio definido a partir do'l'h para
o ponto de observação
'Ihs = valores observados cle tório
l'h: tório

Desta forma, pode-sc dizer que, os níveis radioativos das rochas ígneas são

corelacionados ao conteirclo de álcalis/SiO2, ¿ì iclade relativa numa série consangüínea, à posição



TABELA 5 _ RELAÇÕES ENTRE K, U, Th

METASSOMÁTICOS)

Fonte: modificado de Matolin (1984).

PRiNCIPAI

ELEMENTO,A4INERIO

Ta .Nb

Sn

SIIBORDTNADO

LVIO

w

E DEPÓSITOS DE

Ii

w

AITERAÇOES PRINCIPAIS DAS
ENCAIXANTES

Mo

ELEMENTOS NÃO_RADIOATMS (HIDROTERMAIS_

Albitização
Carbonatizacão

Albitização
Silicificação

Turmalinização
Sericitização

Enriquecimento de FK
Silicificacão

ELEMENTOS RADIOATIVOS E ffi
E ENCAIXA}iTES

Greisenização
Silicificação

AUM FtN f ()

Ih, U

Th, (u)

K. tTht

NEUTRO

K. U. (Th)

rh, (u)

(K)

U

Slr4gylqe
K

(K)

K

(rh)
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dcrrtro de um tinico pluton, à composição inicial do magma, tì tipologia cìas encaixantes

assimiiadas, ao grau dc exposição da rocha (l?errcira et at. 1993) e aos processos intempéricos.

6,2 - Gomocspeclrorrtel de Rochns Granílicas

De acordo com Picciotto (1950 apud Vasconcellos et al. 1994), a radioatividacle dos

granitóides provém, principalmente, de seus minerais acessórios (54%), seguido pelos minerais

essenciais (28%) e radioelementos intergranulares situados em liaturas (l B%).

Dentre os minerais acessórios responsáveis pela radioatividaclc clas rochas graníticas

estão:ozircão,oesfeno,aapatita,aalanita,oxenotímio,amonazita,auranothorita,athorianita,

aeuxenita.atorita,opirocloro,achevkinita,alìuorita,abastnasitaeadaviclita.Dentretodos,o

zircão é o principal.

Segundo Vasconcellos et ul. (1994), a radioatividade clas lochas granitóicles tambér¡ está

relacìonada a outros fatores, como:

a) Profundidade: quanto maior a prolundidadc menor a raclioatividacle;

b) Zonas de lalhas ou liaturas: nessas regiões ocorre a concentração dos radioelementos. euando
não ocorrem f¡aturas, a radioalividade concentra-se nas partes marginais do batólito. No
entanto, áreas de baixa pressão e alta radioatividade são interpretadas como portadoras cle

unla concentração maior de sílica, zircônio e metais pesados depositatlos a partir cle soluções

tardias;

c) Metamorfismo: quando de baixo grau, não allera mnito a concentração dos três

radioelemcntos, porém com a progrcssão do metamorfismo, há um empobrecimento relativo

do urânio e do tório, o quc não ocorrs conl o potássio. A radioatividadc clepende da natureza

do fluido envolvido no processo metatnórfico;

d) Conccntração de pegnratitos radioativos marginais, assimilação periférica de elemcntos

radioativos clas cncaixantes e enriquecimento supergênico de elementos radioativos oriundos

das partes mais altas das intrusivas erodidas.

Dc acordo com Maurice & Charbonneau (1987), as características radiométricas de cada

lipo de granito são distintas cntre si. Assim tcmos:

a) Granitos não magnéticos ou série ilmcnita de lshihara (1977). Incluem os leucogranitos a cluas

micas, pcrtrluminosos, ou os tipo s <te chappel & whitc (1974): radiome{.ricamente tendem a

scr mais ltranífcros que tor'ífcros e tôm lazões U/'lh mais elevadas que os outros tipos <ìe

granitos. Urânio e tório ocorrem em lases minerais diferentes, dc modo que suas variações

não Illostram correlação. Nesses granitos, o urânio aumcnta corn a diferenciâção junto com a
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sílica, cnquanto o tó¡io <rcoresce, assim como o cao e o Tio2. Freqücntementc hospedam
vcios de urânio ou depósitos de U_Sn_W tipo greisen;

b) Lliotita (hornblenda) granitos ou tipo I subalcarino de chapper & white (1974): o urânio se
correlaciona positivamente com o tório e as razões u/Th são normalmente mais baixas que
nos granitos a duas micas. Tanto o urânio quanto o tório concentram-se preferencialmente nas
partcs mais evoluídas, resultando numa raclioatividade total elevacla, mas somente com leves
variações nas razões u/Th. Embora não tão mineralizados como os granitos anteriores, podem
hospedar qualc¡uer uma, ou,n.ra combinação de mincralizações de U, Th, W, (Sn), Mo, Cu e
Au;

c) Granitos tipo A de t,oiselre & wones ( r 979): podem apresentar os mesmos padrões de
radioatividade dos tipos a biotita, mas usuarmente possuem enriquecimento absoluto mais
elcvado ern urânio e tório, e baixa razão u/Th. Estão quâse sempre associacros às
mincralizações <le Zr,Bc, Nb. l¿r c fl'lR.

Vcrifica-se quc os processos <Je enriqueoimento de granó.filos e radioelementos cstão
relacionados à dìlerenciação magmática ou estágio hidrotermal final ou alividade metassomática,
que acontccem durantc or¡ logo após o arojarnento do pluton. Esses processos ocor.rem em altas
temperaturas e, conseqüentemenr.e, são capazes de mobirizar elementos como o Th, Zr, sn, w e
ETR, quc scriam imóveis cm tenlperâturas mais baixas. Darnley (r9g2 apudVasconce os e/ a/.
1994) dcstaca que esses processos são, provavelmente, mais eficientes nas proximidacles de
extensos granitos anomalamente racrioativos do que afastado deles, devido à capacidade <Je
gcração de calor.

Yeates ¿/ ar. (1982) e Forcr & o'ReirÌy (r 9g5) mencio'am que .ma ahtt razão u/Trr pocre
ser um indício de hrcas minorarizacras cm sn e w. segun.o yeatcs e/ at. (19g2), <t

cnriquecimcnto em urânio nos granitóides pofiadores de Sn e w é decorrente tlo comportamento
geoquímico do magma c da associação conr as fases voláteis clesses elernentos. para esses
âutores, o tório não é urn bom eremento par.a inclicar mineralizações de sn e w, ao contrário do
sugericlo por Matolin ( I 9g4).

6.3 - Fntoras q e Interferem nfl Inlerpreloç¡io tløs Resposttts Rotliométricas

Âs unidades radiométricas não representam os vercladeiros limites das unidacles
Iitológicâs devido à incvit¿ivcr dispcrsão dos radioerementos no soro (Dickson & Scott r997).
l)cpcndendo de arguns ratores, como, umicracre, porosìdade e drcnagern, o clesrocamento dos
limites das unidades radiométricas, a parlir dos Iimites da rocha ronte, potre ser supcrior a dois
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ou trôs quilômetros. Consideranclo tais fatos, o canal de contageln total (C.1.: U + Th + K), que
aprcscntâ maiores valores de intensidade ra<iioativa e, conseqüentemente, maior precìsão
estatística, deve ser preferencialmente ulilizado na separação das unidades racliométricas e
dornínios geológicos, porque fornece uma melhor correlação com as unidades litológicas em
comparação aos canais individuais. Já em relação à pesquisa mineral e metalogenia, os mapas de
razões dos 1rês radioelementos têm maior significado que os mapas de concentrações absolutas
(Vasconcellos et al. 1994).

Afinl de não incorrer enl graves erros na interpretação das respostas radiométricas, é
irnportante considerar a presença dos seguintes fatores:

a) Vegetação: tanto pode atenuar â radiação gama originar em 40yo a 60%, quanlo ser uma rònte
(Pereira & Nordemann I Ç$1, 'fravassos & pires 1gg4, wilford ¿l al. 1gg7);

b) umidade: causa uma redução nas taxas de potássio e tório da ordem de 1002, quancro o soro
enconrra-se saturado em l00z (r^EA rg76), e aumento de urânio d,e até 50vo. contudo, como
o urânio contribui corn apcnas r 5% da racriação total, grandes flutuações não afetam de Jòrma
significativa a contagem total;

c) Rocha exposta' altos topográficos e atividacle antrópica: podem aprcsentar alta correlação com
as anomalias radìomérricas (Bicho 1994, Silva 1994);

d) Clima: solos de climas tropicais são menos radioativos do que as respectivas rochas 1òntes,
enquanlo solos de climas temperados inadiam a mesma intensidacre que a rocha fònte. No
último caso' o conteúdo de potiissio pode ser, aproxinradamente, proporcional ao conteúcro de
Ièldspato potássico presente na rocha (l_eonova & Renne 1964);

c) Cobertura de solo: 35 cm cle solo são suficientcs para absorver ccrca de 95,r/o rla raclìação
(lìlunr I 999).

Salìenta-se <¡ue, rocrras com composições distintas podem apresentar.a lnesma resposta
radiométrica (lìeeves 1985) e, rochas sedimentares imaturas, derivadas cle rochas graníticas,
possuem alto conteúdo de radioerementos, enquanto sedimentos maturos têm varores mais
baixos, à exccção do tório, que é elevaclo (Dickson & Scott 1997).

Além desses fatores, o grau de deronnação também influencia na resposta radiomótrica
de roclias oom a mesma composição, como constalado por Macrrucci (2000) na região <le Arta
floresla (MT). Ncste caso, a.ocrra creforr¡¿rcra apresenta uma rcsposta menor em relação a não
delornrada.
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CAP]TULO 7 - MATERIAIS E MÉTODOS

7.1 -Moteriais e Equipontentos

Os seguintes materiais e equipamontos foram utilizados:

l) Imagens TM-LANDSAT-5 às escaras, r:r00.000, r:250.000 e 1:1.000.000, e com resolução

espacial de 30 m x 30 m. cada imagern cobre uma faixa de 1g5 km x rg5 km (Tabera 6 e

Figura 2l ).

(+) Imagens processadas em nível 4 e com 8 åù.r ou 256 níveis ¿e cinr_a-
obs.: com exceção das imagcns em papel à escala r:100.000, todos os outros produtos loram
pedidos, por cmpróstimo, ao Projeto Rondônia.

Essas imagens foram selecionadas segundo diversos critérios, entre os quaìs clestacam-se:

baix¿r cobertura de nuve.s, alta visibilidade e pouca inter.ferência antrópica.

Quanto aos dados digitais, os produtos ftrram selecionados segundo os mesmos critórios
acima rcferidos c com ¿r nresma data de passagem, para não comprometer a quali<ìade tlo
rnosaico. contudo, devido ao deskrcamento entre colunas em uma das imagens (wRS 231167),

esta lòi trocatla por uma imagem com data de passagem distinta das dcmais.

TAI}IILA 6 - IMÄGENS TM-LANDSAT-s

PRODUTOS wRs DATAS DE
PASSAGEM BANDAS ELEVAÇÃO

SOLAR
AZIMUTE

SOLAR
Papel (cscala

l:100.000)
231/67 

^232/678+
23/06/86
t3/07 /8s

4

4
40"
410

47"

¡2:
55"
500

47"
47"

Papel (escala
l:250.000)

231/66
231/67
232/66
232161

04/08/84
22/07/85
24/06/84
24/06/84

4
4

4
4

42"
42"
410

Papel (escala
I : 1.000.000)

Digital (CD)
()-_
Digital
(exabyte\ (+\

Ì

I

i

l

'.'.,'!

l

231/66 i

231/67 
i

231/68 
i

232/66 
i

232t67 
i

232/68 i

233/66 
]-lni61 
i

?3?l(:! l

232/67 ]

04/08/84
10/08/86
23/06/86
24/06t84
27/06t85
11106/85

01/07 /84
-- 04'lo;s¡i.4-

?!96ry4
24/06/84

4
4
4
4
4
4
4

450

43"
390

42"
41"
41"

----¿3;^*- -
42"

55"
57"

47"
47"
450

l8:
54"

.. !.7"

47"

3,4,5ej
3,4,5c7

3,4,5 e7 40"
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Figura 2l - Distribuição das imagens TM no Estado de Iìondônia (wRS).

Para a atualizøção da malha viária da região, a ser utìlizada nas ctapas de campo, rêz-se

uso de um mosaico das imagcns digitais, em nível 5 (banda 5), pertencentes ao acel.vo da Divisão
de Processamenlo de Imagcns (DpÌ) do INpE. As imagens são dc 29 de outubro e 3 e 4 dc
novembro de 1999, e co'espondem às wRS, 230/67,230/6g,230/69,23r/66,231167,23r/6g,

232/66, 232/ 67 e 232t 68.

Tanrbém foi utilizada uma composição cororida digitar MSS-Landsat-2, 6R/5G/48, com
wRS 249/61, de 19 de jLrnho de r 975 e oom resolução espaciar de 79 m x 19 m. A composição
lìri adquirida do.çi¡¿ da lJnivcrsidade do Ëstaclo de Michiganr para verificar.a correlação do uso e
ocupação do solo com os valores racliomótricos dos dados acrogamaespectromélricos. Essa
imagem foi escolhida, pois não fòi possível adquirir uma de setembro de 1914, época do
lcvantâmento aéreo.

2) Irnagem RADARS^T-I (Tabcla 7).

Essa irnagem recobre somente a porçãro ccntro-leste da área e foi escolhìda, por apresentar

nlclhor descnlpcnho na cliscriminação de estrul.uras tcctônicas. Taì fato cstá relacionaclo ao
comprinrento de onda, quando comparacro ao das imagens JERS-I (banda L, )" = 23 cm) e do

Projeto IIADAMBRASII- (ban<ta X, X": 3 cm) (Raney 1998).

Ihttp://www.bsrsi.msu.edu/parhfincrcr/browser/imagcs/browse/wRSr/2490ó7lr9750ór9-MSS.ipg



ontcs:

CARACTERÍSTICAS DA IMA.GtrM

Posição S2

Data de passagem 0s/07 /97

Coordcnadas centrais S 09'51'53" eW 6236'53"

I{esoh"rção espacial 27 tt (ranga) x 22 m (azimutc)

Espaçamento entle pixels 12,5 ni x 12,5 m

Iraixa in'ngeada 100 km x 100 km

A.ngulo de incidência 24o e 31

Olbita e geometria de iluminação Ascendentc c 87o

Modo Standard

Tipo de imagcm Palh imuge

ll and a C (1" - 5,6 cm)

Freqüência 5,3 Gì lz

Polarização I.IFI

Ironlato 16 bit,s e processado em 1 look (ronge) x 4 looks (azimute)

13

TABIILA 7 - IMAGEM RÄDAIISAT-I

Fontcs: IìADARSA'l Internation al ( 199 5

A imagem de radar foi empregada neste trabalho por independer das condições

atmosféricas, tais como, presença de mrvens, limaça" etc.. Alérn disso, apresenta. grande

sensibilidadc às variações morlológicas do tcrreno, em comparação às imagens ópticas, quc

possuenr alto ângulo de elevação solar na região amazônica (paradella et at.2000b).

As imagens de sensores rcmotos orbitais loram utilizadas rìevjdo à sua visão sinóptica, que

permìte trão só a dehnição da distribuição das grandes uniclades tectono-estratigráficas, seu inter-

relacionamento e a identificação das megaestruturas, como também das leições diagnóslicas de

movin.rentação.

3) cartas topográlìcas às cscalas, l:250.000 (Tabela 8) e I:100.000 (Tabela 9), com projeção

cartogr'álica Ul'M, mcridiano central W 63o e datum de referôncia SÂD-69.

o espaçamento das isolinhas é de 50 m, nas cartas topográficas à escala 1:100.000, c 100

rn, nas cartas topográficas ¿ì escala 1:250.000.



TAIIBLA 8 . C,,.TIìTAS TOPOGIÙIFICAS À ]ìSCALA I:25().()()()

CARTAS MIR ORGÃO .,\NO
Ariqucmes (SC 2_0jlLD)- I ?62 DSG 1982
l(ro Machadintìo (SC.20-X-C) i 270 IBGN l9fì r

TAIIBLA 9 - CAIITAS TOPOGR]IF'ICAS À ESCALA 1:IOO.OOO

CARTAS MI óncÃo ÂNO
R!g-{arlo! íQ_c-.Zo' Y:-D :l ll ) 470 DSG 982
nis Ç¡::rit ç_e I Gq. ?q_-v,. D :v) 544 DSG t28?-

\2-8"? -
le84
t984

Ariquemes. (SC ¿q:V:q:Vt )
Santa Marìa (SC 20-X-C-t )
Rio Belém (SC.20-X_ç_:tt)

54s DSG
471 IBGE
472 IBGE

Iti g llq_qg _çt--o_ ÇI9_qp 9_G-Ç,?-0-:x: Ç :lY) 546 IBGE 98s
_Orjente Novo (SC.20-X-C-V) 541 IBGE 984

4) Dados acrogamaespcctrométricos pertenccntes ao Projeto Rio Madeira da CNEN,trluclebrás

(1974). canais individuais urânio (u - proveniente do Bismuto 214), tório (Th * proveniente

do Tálio 208) e potássio (K - provenienle do potássio 40) e contagem total (cr) (Tabela l0).

TAI}DLA 10 _ CAIIACTEIìÍSTICAS DO PRO.IETO RIO MADEIRA
lìonte: LASr\ (1974)

Ilsses dados encontram-se en.r ops (oontagem por segundo) e vieram da cpRM/RJ já pré-
prooessaclos, com redução de background, correção de espalhamento Cornpton nos cristais e

correçã<r altimétrica (Vasconcellos et al. 1977).

Segundo os nlesmos autores, csses daclos apresentam um problema no canal do urânio,

pois "o nívcl dos valorcs corrigidos dc urânio é, em média, superior ao do tório, lâto inteirâmento

incotnum na Iiterâiì.tÌ4". f)uas hipóteses folarn lcvantaclas para cxplicar tal fènômeno. De acor.clo

com os técnicos da I-ASA, no manual da Ceometrios, fat¡ricante do equipamento utilizado no

lcvantamcnto, haveria um erro nas instruções clc calibração rlas janclas. Assim, o posicionamento

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

Direção do vôo N-S
Uspaçamento entre as liuhas do vôo 4km
Linhas dc controle ll-W com cspâçamcnto dc 40 km
Altura do vôo 135 m, variando entre 105 e 165 m
Intcrvalo de amostrar¡em 2 a 3 s on 116 nr
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da jancla para o pico do urânio ultrapassou o lirnite infcrìor de referência, permitinclo a passagem

da radiação gama produzida pelo nuclídco Aclínio 228 da sérìe do tório. Já para Vasconcellos e/

0/. (1977), "tal fcnômeno é, provavelmente, resultanle da correção clo eÍèito compton nos

cristais. As oonstantes aplicadas nesta correção foram lornecidas pelo fabricanle do equþamcnto

e não as obtidâs através de vôos sobre pads dc teste. Assim, é provávcl que, iãce às possíveis

alterações já ocorridas nos eqr"ripamentos durante os serviços de manutenção, rcparo e

calitrragerr,t, essas cotÌstalltes cste_jam incorretas,,.

Os dados aeroganlflespectronlétricos loram utili:ndos pala clelimitar os contatos dos

plutons graníticos, pois eles discriminam bern corpos igneos ácidos, intermediários, básicos e

ultrabásicos entre si (Galbraith & saunders 19g3, Malolin 19g4, Vasconcellos et al. 1g94,
Pascholati 1990, Ferrei¡a 1991, Dias 1995, Santos 1999, Madrucci 2000).

5) sistemas de tratamento de imagens digitais IIASI/PACE (pcl), versão 6.0.2, com os pacotes

Imagework.s, XPACE, GCI>Works,EAS| e Orthoengln¿, e ERMAppER, vcrsão 5.5.

Esses sistcmas loram usados para o pré-processamento e processamento das imagens

orbilais e integração das mesmas com os cla<los aerogamaespectrométricos e temáticos, c para a

convcrsão dos dados aerogâmaespcctrométricos do formato .gr<J, do oasis Montai, para o
formato ASCII, do SPRING, respcctivamente.

6) Sisternas de inlormações geográlìcas SGI, versão 2.5, SPRING para II/irzdows, versões 3.1.2,

3.3,3.4 e 3.5 a3, e SPRING para UNIX, versões 2.0.4 e 2.0.5.

Esscs sistemas furam utilizados para a digitalização das cartas lopográlìcas e rnapas

tom¿iticos, trem como para a geração do modelo de elevação digital (DEM) e dos modelos

nunréricos do tcrreno (MNTs) dos dados acrogamaespectrométricos e dos mapas dc
isolreqriôncia cle zonas de juntas e de morlbestruturas.

7) Sistema de tratamento de dados gcolìsicos Oasis Montaj, versão 4.1c, 4.2 e 5.0.

o sistema loi usaclo pâra o proccss¿ìmento clos crados ae rogamaespectron'é1ricos.

8) Software Corel Draw, versõcs 7.C), 8.0 e 9.0.

E sse softv'are fòi utilizado para cdição clos mapas, figr:ras, e irnpressão dos mesmos.
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7.2 - Melodologia

A netodologia utiliz¿da baseou,se, fundamentalmente, na análise estrutu¡al à mega e

macroescala (Apêndice A).

A análise à megaescala está relacionada aos princípios cla interpretação de produtos

orbitais propostos por veneziani & Anjos (1982) e santos ¿¡ a/. (2000), e baseada nas técnicas de

tratamento de imagens digitais, com integração de dados multifòntes, segundo Harris et al.

(1990), Dias (1995), I,aradclla ar al. (1997), Santos (1999) e Madrucci (2000), cnrre outros.

Essa análise teve por ;ntuito, caracterìzar as principais estruturas geológicas de caráter

dúctil, dúctil-rúptil, rúptil-dúctil e rúptil (Figura 22), seus movimentos e sentidos de

deslocamentos relativos, bem como, possibilitar a delimitação dos maciços graníticos a partir cìo

produto iltegrado TM e/ou RADARSAT com contagem totaÉ

A análise à macroescala baseou-se em aferições de campo, seguindo os conceitos de

cinturões e zonas de cisalhamcnto, deformação progressiva, etc., discutidos por Ramsay (1980),

Reading (1980), Biddle & Christie-Blick (1985a, b), Ramsay & I{uber (1987a, b), Tobish &
Paterson (1988), entrc outros, o que foi importante para subsidiar a análise à rnegaescala.

NN
ffiN

Figura22 - Esquemas de defi:r'mação: (a) dúctil,(b) dúctil-rÍrptit, (c) ruptil-dúcril e (d) ruptil
Fontc: Ramsay ( 1980).

r A contagcnì total foi utilizatla, pois é o dado ql¡e aprcsentâ rnelhor collelação com as uniclades litológicas, em
comparâção corn os canais individuais (Vasconcelìos ¿¡ a1. 1994).



7,2.1 - Gernçäo do Modelo de Elevoção Digital

O Modelo de lìlevação Digilal (DEM) é um Modelo Numérico do Teneno (MNT) que

representa a variação da clevação do relevo (Burrough 1987).

Ele foi usado para a correção geométrica das imagens orbitais, principalmente da imagem

RAD,/\IìSAT. que mesmo sendo de baixo ângulo de incidôncia, apressnta pequenas distorções de

relevo, como layover e fore,shortening (Bignelli 1995; Lima 1995; Paradella & Bignelli I 996;

Paradella et a\.2000a), que podem interfcrir no resultado cla integração com a imagem TM. Já no

caso de uma integração RADAI{SA1 -Àerogamaespectrometria, clesta mesma área,

provavclmentc o DIIM não seria necessár'io, visto os erros do registro c da ortorretificação sclcm

praticamente iguais, como constato por Andrade (2000). Desta forma, não havcria neoessida{e cle

uma correção geométrica tão precisa, caso da ortorretificação.

Os valores de altura lornecidos pe)o DEM são extremamente relevantes para o prooesso

de onorretificação. Isto ocorre pelo fato das distorções dentro de uma imagem serem

proporcionais às mudanças de elevação do terreno.

O DEM loi gerado pela digitalização das isolinhas e pontos cotados das cartas

topográficas à escala 1:100.000. A partir das cartas topográficas agrupadas, gerou-se uma malìra

regular relangular com resolução correspondente ao tamanho comum de pixel e interpolador de

média ponderada por cota e quadrantes e, posteriormente, uma imagem em formato rasler,

quantifìcada em 256 níveis de cinza. Nessa imagem, as cotas mais baixas loram relacionadas aos

níveis de cinz¿ mais csouros (valores próximos de zcro) c as mais altas aos níveis mais claros

(valores próxirnos dc 255).

O tamanho comum dc pixcl iòi detcrminado após verilìoar os erros médìos quadráticos

(lì,MSs) dos modelos geomótricos (Paradella et al. 1997) das imagens orbitais a screm

ortorretificadas,

Salienta-se que não loi utiliz¡da uma malha triangular antes da geração cla rnalha regular,

pois a área apresentâ uma topografia bastante plana (Júlio D'Alge comunicação verbal, 1997).

r Neste caso, é considerada urna arnoslrâ por quadranfe (lolal de quatro arnostras) e o núlrelo de pontos amostrados
é igual para cada um dos quadrantes. Aqui também há restrição de númcro de amostrâs por valor de elevação.
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7.2,2 - I'ré-Process me nto dos Dados Digitois

O pré-processatncnto consiste cm translorrnar dados digitais brutos ern dados

radiomótricos, atmosfericos c geometricamcnte corrigidos (Schowengerdt 1983).

A correção radiométrica tende a oliminar os ruídos presentes na imagem e que influencìam

não só o aspecto da mesmâ, como também os resultados dos plocessamentos â serem utjlizados.

A correção atmosferica rcduz os efeitos provenientes do espalhamento atmoslcrico

(o t n o,s p h e r i c s c 0 I I e r i n g).

A correção gcomótrica tem a lunção de reorganizar os pixels da ilnagern em relação a un
determinado sisterna de pro.ieção cartográficzr. EIa objetìva minimizar as distorções geométricas

provenientes das características do sensor utilizado e das variações dccorrentes do movimento clo

mesmo dr¡ranle a sua pâssagem sobre o alvo.

7.2.2.1 - Imagens TM-Lontlsat-S

As técnicas cle pré-proccssanlento cmpregadas nas imagens TM foram: eliminação

ruido (.striping), correção atmosfcrica, ortorretificação, retilìcação radiométrica e geração

nrosaico.

1) Eliminnçäo de ruído (Striping)

O slriping é um padrão l¡andado, sistemático e holizontal de faixas de pixels claros,

lieqtientemente observado nas imagens ern regiões com baixos valorcs racliométricos, como água.

É produzido pelo 'tlescquilíbrio" dos tlezesseis detecfores do 1'M quando reoobrem áreas {e

baixa radiância, após terem passado por áreas de alta radiância. Se não for feita nenhuma análise

estatística na imagenr, o striping pode scr consìcleraclo um "defeito cosmético" (Mather l9B7).

A sua corrcção é fèita a partir dtr cqüalização clas médias e dos desvios-padrõcs dos

histogramas.

Para reduzir o striping tlas imagens loram testados três ciclos de, 16, 32 e 64.

de

do



2) Corrcção Altttosférica

A colreção atmosférica ltri Íèita cm todas as bandas das imagcns TM a partir do nrótodo

ilo mirimo lristograma dc Chaves Jr. el ol. (1977) ou subtração do pixcl escvo (dttrk pixel

subtraction) de Crane ( 1971).

Esse método leva em consideração o iàto do valor de DN (Dlgilal Number) de alvos

conro, águas límpidas, sornbta de nuvem, sotnbra topográfica scr, tcoricamente, zet'o. Contudo,

devido à interfèr'ôncia atmosfelica, esscs alvos possuetlt valot de DN distinto de zero.

Para corrigir un.ìa imagcm a partir desse método, subtrai-se o valor módio de DN dcsscs

alvos, dos DNs dc cada pixel da imagem original.

Para o oálculo do valor ¡¡édio, somente podem ser utiliz¿dos os valorcs dc DN sc, quando

plotados crn um grálico DN x oomprimento de onda médio das bandas do TM, a tendôncia do

gráfico for assintótica com o acréscimo do conrprinrento de onda.

3) OrtorretiJicação

A ortorretificação é um tipo de correção geolnétrica de alta preoisão e foi baseada no

método utilizado por Toutin & Carbonneau (1992) para corrigir dados multifontes.

Com o uso do DEM e de um modelo geornétrico, gera-se orto-imagens a uma precisão

geométrica ern torno de um pixel (30 rn) para imagens'lM. Dc acordo com Toutin (1995), se o

valor for maior que um pixcl e produz-se um pixel mistura.

Essa coreção geornétrica é baseada em unm fundarnentação ¡r.tatcmática c geométrica,

levando em consideração as diferentes distorções rclativas à platalònna, ao seltsot', à l-er¡a e à

projeção cartográfica. Essas informações encontram-se no orbit, que é um segmento da imagem.

Assim, foram coletados varios pontos de contlole, cotn coordenadas c altir¡etria rclativa,

nas imagens, a partir. das cartas topográficas à escala 1 :100.000. Esses pontos possueln pequcnas

climensões, facil reconliecimento e estão distribuídos de lorma rcgular na área.

Posteriornrente, fez-se uso de um modelo geométrico, que mostra os erros módios

quadrá1icos (RMSs) das coordenadas x e y, e total, e a ortorretilìoação das ilragens.

O rnodelo geométlico ltri utiliz¡do para a escolha do tatnanho comum dc pixel, qr"re lòi

usado nos dados integlados.
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4 ) ReÍ ifi c t çit o R o d i o m¿t ri ca

A rctilìcação radiomótrica das imagcns TM, já corrigidas atmosfèricamente e

geometricâmente, fi¡i leita a paltir do r¡étodo de Hall et al. (1991), adaptado por Novo &
Shirnabukuro (1997) e utilizado por Sbimabukuro et al. (1998) e Sassagawa (1999).

O método é baseado numa transformação linear dos níveis digitais de uma dada imagem, a

partir clos nívcis digitais de um conjr:nto de alvos de comportamento radiométrico constante. Para

isso, lbi fcita a selcção cle alvos de referência, claros e escuros, segundo a geração de imagcns

greennes.\ e brightness dc 'I asseled Cap (Mather 1 987). A retificação minimiza os problemas

atmosférìcos e de ilurninação de imagens multiternporais ou adjacentes.

Como ìrnagem referôncìa, foi adotada aquela com melhor qualidade visual, levando em

consideração o contraste entre os alvos e o nível de ruído encontrado.

Na rctifìcação, a diferença cntre a módia da imagem referôncia e da retifìcada deve ser

mcnor qr¡c um.

lìssc processo l-oi ncccss¿irio ¡rala a gcração do mosaico das imagens TM.

5) Gernçíio tlo Mosoico

,4.qui, lbi criado um arquivo que contérn toda a área de estudo para a geração do mosaico

clas itnagens'IM. Fez-sc o georrelèrenciiu¡ento deste arquivo e importou-se a imagem referêltcia,

utiliz;rda na retilìcação radiométrica, para esse arquivo.

Posteriormettte, liri leìto o rcgistro imagem x imagem, da imagcm relerênci¿r inselida no

arquivo criado, com uma das imagcns retifìcadas, utiliz-ando-se unr polinômio de I o grar-r c

interpolador vizinho-mais-próximo, ¡rala rearnostragem dos DNs, e a transferência dessa ilnagcm

rcgistracÌl para dcntro do arquivo.

O registro consubstancia um processo cm que alinha-se, geometricarnente, dois ou mais

conjuntos de imagens, de tal íòrr¡a que as cólulas de resolução para uma mesma área possam scr

digitalnentc ou visualmente super?ostas. os dados registlados podern ser do mesmo tipo dc

sensor ou de scnsores diforentes, assim como tercm sido coletados cm épocas diièrentes.

^ 
reantostrageln por vizinho-rnais-próximo atribui ao valor do DN do pixel da imagem

corrigida o mcsmo valor dc DN do pixel que se encontra mais próxinro da posição a ser ocupacla.

Assim, não há altcraçíio no valor clo DN.
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Para gerar o mosaico das imagcns foi editado um vetor que corta a hrea em cornum das

nresnlas, em sua porção cenflal. Esse vetor tende a equâlizar os DNs clos pixels dessa hrea.

Todo o processo foi elètuado duas vezes, pois a área cle estudo r! composta por três

irrragens (WRS 231167,232166 e 232167).

7.2.2.2 * Inagem RADARSAT-I

A irnagem RADARSAT fbi escalonada de 16 bits para 8 åll,r, para compatibilizar os

l'ormalos dos dados utiliz¡dos, c ortorrctificada de forma similar às imagcns TM. Nesse caso, foi

adotada uma precisão geométrioa dc 50 rn ('foutin 1992) e fez-se uso de um filtro espacial para a

redução do speckle.

O speckle é uma forma multiplicativa de ruído, decorrente cla natureza da radiação cmitida

pelo radar, folmada pela interlcrôncia construtiva e destrutiva de fäses das ondas eletlomagnéticas

rel'letidas defasadas (Sant'Anna 1995) e independente da reflectividatle da superficie (Raney

1998). Esse ruído proporciona uma textura granular nas imagens de radar', que pode clilicultar a

extração de informações úteis.

O frltro Enhonced Iro.rl com janela 7 x 7 foi o escolhido após vários testes, pois produziu

uma imagem com melhor aspecto visual.

Nessa imagem não foi necessário eleluar a correção de paclrão cle antena (APC), pois ela

já aprcsentava calibrada.

7.2.3 - Processamenlo dos Dntlos Digitttis

O processamento de imagens digitais consiste num conjunto de técnicas de análise,

nranipulzrção e integração de imagens digitais por meio do computador.

Essas técnicas tôm por finalidadc a transformação de determinadas características

radiométricas e/ou espaoiais, assim como a identilìoação e a cxtração cle atributos de uma imagern

digital. Contribui para que os dados contidos na imagem sejarn mais fäcilmentc identificávcis pelo

intórprete, visto o sistema visual hr¡mano não possuir grande acuracidadc na percepção das

cÌivcrsas informações prÒsenlcs nas imagens e servem dc base para a inlcgração clos mesmos.
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7.2.3.1 - Dolos A erogomnaspecÍrontótricos

Para a intcgração dos dados dc sensoriamento rcmoto com os daclos

aerogamaespectrométricos loi necessário compatibilizar os formatos clos mesmos. .A.ssim,

transformou-se os dados aerogamaespectromótricos brutos de 32 bits, em imagens com fòrmato

rusler cotn 8 hil,ç.

Essa transfornração fòi realizacla gerando os MNTs. F'oram cfetuadas interpolações quc

gcr¿ìram malhas rcgulares, cujas din.rensões das células equivalem à,.x" do espaçamento médio,

nominal. cntre as linhas de vôo. Bssa dimensão implica na pcrda de algumas informações obticlas

paralclamente ¿ìs linhas de vôo, or.l se.ja, todos os comprimentos cle onda menores que o dobro ¿a

dimensão da célul¿. Por outro laclo, na clireção 
'ormal 

às linhas de vôo haverá uma

subamostragem. Para isso foi utilizado o algoritrno cle mínima curvatura (RÄNGRID), que

pcrrnite a interpolação dos dados ajustando uma superficie 2D, de tal forma que a curvatura da

superfìcie seja rninimizada (GEOSOI.'T I 996).

Tal algoritmo foi utilizado nesle trabalho, por ser o recomendado pelo pessoal técnico da

cRPM e GEosoFT, para dados de geociências. No entanto, vários autores, como Blurn (1999),

nlencionant a utiliTáção de outros algoritmos. De acordo com esse âutor, os mclhores algoritmos

são o spline cúbico (Akirna) e o micronivelamento (Minty I 991), que não lbram testaclos ac¡ui

dcvido ao tcmpo escasso e à não disponibilidade do algoritmo, respectivamente. Não sendo

também, objetivo do t.abalho, mesmo porque o algoritmo RANGRID propiciou um resultado

bastante satislatório.

Posteríormente, os dados 1òrarn submetidos ao filtro DCOS (Dir.ectional Cosine), que tetn

a finaliclade de climinar os trends paralelos às linhas de vôo, e ao lìltro l-lanning, que elimina as

altas freqiiências, suavizando os valores cla malha (Vasconcellos et al. 1994).

As razões tl/K, U/Th e Th/K loram geradas diviclinclo-se os canais individuais já tratados.

Essas malhas foram importadas clo ERMAppER e exportadas em formato ASCII.
Posteriormcnte, ftrram importadas cìo SpRING para lrindows para serem reamostradas para um

tamanho comun de pixe), utilizando interpolaclor bicú¡bico e transformaclas em imagom no

l-ormato ra:¡^!er.

O interpolador bicúbico ou por convolução cúbioa utiliza dezesseis pixels vizinhos para o

cálculo do valor do DN e, gcralmenlc, procluz uma imagem fi'al com aparência esmaecida.



Para a reamostragem dos dados para um valor cornurn de pixel, levou-sc em co¡sidcração

que' para quaìsquer tamanhos de pixel comum, não há mudança significativa na distribuição e rra

forma das anomalias, como mencionado por santos (1999) e constatado neste traball.ro.

As imagens em lormato raster foram im¡rortadas para o EASI/PACE, georreferenciaclas,

rcalçadas e translormadas para pseudo-cor, para posterior integração com os dados 'l'M c

RADARSAT.

Também loram efetuados vários testes com os dados aerogamaespectrométricos, antes de

adotar os produtos finais. Esses testes fol.ar¡:

l) Aplicação de filtro anti-alislrg ou anti-falseâmento, qìie é um filtro passa-baixa corn freqüêncìa

cle corte menor que o doblo cla dimensão da célula, antes cla geração cla tnalha regular.

(Vasconcellos et al. 1994);

2) Geração de malhas com l14 e 1/8 do espaçamento entre as linhas cle vôo, qne eq¡ivalem à 500

e 1000 nr, respectivamente (Vasconcellos et al. 1994), e aplicação de DCos com várias

potôncias e l-lanning com vários ciclos;

3) Geração de imagens relacionadas à alteração hidrotermal, dc acorclo com pires (1995)

(cquação l) e Fator F de Gnojek & Prichystal (1985) (equação 2):

Iìaror F :K.U/T'11

onde: K = potássio
lJ = urânio
l'h = tório

(equação 2)

4) ccração de imagens pseudo-cor sem realcc e com realces, linear (ALC, sub-item 7.2.3.2, 4) e
cc¡ualizado, após as nresnras sercnt intportac.las no IIASI/pACE.

O rcalcc por equalìzação parte do princípio de que o contraste cle nma imzrgern seria otimizado

se todos os 256 níveis de intensidade fossem igualmente utilizados ou todas as barras ver.ticais

que courpõem o histograma fossem da mesma altura. A sua utiljdade reside no fato de,

imagens conì cxtensas /¡rea de intensidacle uniforme, as quais produzirão histogramas com um

Iargo pico ccntral, serem bastantc realçadas, oom a possibilidade cle serern revelados dctalhes

de oontraste, previamcnte não perccptíveis (Cr.ósta 1992).



7.2.3.2 - Imagens TM-Lan sof-S

As técnicas de processamento utilizadas nas imagens TM foram: a transformaçiro por

conlponentes principais, o realce por decorrelação, o aumento linear de contraste e a râzão entrc

bandas.

I) Seleçäo de ban os

As conrposições ooloriclas representam um importante meio para combinar trôs bandas em

uma única imagem. A composição é feita pela associação do triplete de bandas corn os canais R

(rerÌ), C (green) c I) (blue).

Para a escolha da composição colorida foi utilizado o métoclo do OIF (Optimurn Index

F(tctor) de Chaves Jr. et al. (1982).

O OIF é um índice que seleciona estatisticamenle, dentre todas as banclas, o triplete que

possui o maior número cle inlormações e a menor correlação entre as bandas para formar uma

composição colorida. ,A técnica r¡tiliza os desvios-padrões e os coelìcientes de corrclação entre as

bzrndas (cquações 3 e 4). Assim, a composição colorida com o maior olF corresponde àquela que

apresenta maior número de inlormações com a menor correlação entre bandas.

Coef. de correlação (x,y): covariância de (x,y)/(variância de x . variância de y)r2
(equação 3)

OIIr (x,y,z): (Xdcsv. padr. de x,y,z)/(lcorrel. (x,y) + correl. (x,z) + correl. (y,z)l)
(cquação 4)

onde: x, y, z: bandas das irnagens 'l-M

dcsv. patlr.: dcsvio padrão

correl.: corrclação

A composição cololida escolhida foi formada pela banda com variância intermedi¿iria no

canal R, variância alta no carlal Ci e vatiância baixa no canal B (Sheffield 19S5). "lal lato devc-se à

sensibilidade do olho humano cm cìefinir mais làcilmentc tonalidades cle vermelho e azul, do que

de verde.

Essa composição loi subrnetida ao realce pol decorrclação, para ser utilizada na geração

do produto integrado TM e RADARSAT.
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2) T'ronsJ'ormoçíio por Conponentes Principois (TCp)

A 'l'CP é bascada nas propriedades estatísticas da imagern. Iìla fornece, caso se qucira

obter um Ilúmcro menor de bandas que sejam combinações das bandas originais, as combinações

que redundam num erro quadrático médio mínimo, ou seja, que possuam baixo grau de

conelação.

Â primeira componente principal possui a informação que é comum a todas as bandas

originais, enquanto as componentes principais cle ordem mais alta têm feições espectrais cada vez

menos signilìcativas, até iì última oornponente, que apresenla a informação que sobrar.
'l'o<lo esse processo pode ser cxprcsso grafìcamente (vcr Mather l9g7 , p. 207) ou a partir.

dos cocficientes de correlação ou das covariâncias, para se determinar os auto-valores.

Os aulo-valores rcpreseutam o comprimento clos eixos das componentes principais cle uma

imagem c são medidos em uni<iades clc variância. Associados aos auto-valores há os auto-vetores.

Esses rep|esentam as direções dos cixos das componentcs principais e sclvem como fatorcs cle

ponderação, quc delìnem a contribuição de cada banda original para uma componerìte principal.

Após a obtcnção clos componentes principais é aplicado a cada canal unr realce por

aumento linear de contraste.

Âs irnagens de componentes principais, apesar de enfatizal em distinções espectrais entre

os alvos, não podem ter suas graclações de cinza ou nuances de cores interpretadas em termos de

atributos de comportamento espectral de alvos.

A primcira componentc princìpal das bandas 3, 4, 5 e 7 foi usacìa na lranslormação IIIS
plìrâ a gcração dos produtos integrados 'l'M com dados aerogamacspeotrométricos e I'M oom

mapâs tem¿ìticos.

3) Reolce por rlecorreloçäo (Decorrelation strech)

o realce por dccorrclação visa a "maximização" de corcs a par-tir da eliminação <Ia

correlação entrc as bandas que f.oram escolhidas no OIF.

llla clifcre da'lcP urna vez qucr após o ALC, é aplicado uma rotação inversa a fim de quc

a imagcrn voltc a fìcar oricntacla scguntlo o sistcma de coordenadas original, alórn de pcrrnitir

inferências sobre o cotnportamcnto espcotral dc alvos nas bandas utilizadas (Soha & Sohwartz

1978, Gillespie et a|.1986).
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4) Aunrcnto Linear de Contraste (ALC)

A manipulação de contraste consistc numa transformação radiométrica em cada pixel, com

o objctivo dc aumcnt¿rr a cliscriminação visual de imagcns dc baixo contrâste.

Bm gcral, a opcração é. rcalizada ponto a ponto, inclepen<ìente da vizinhança. A função quc

exprcss¿Ì essc nlapcamento pocle ser dacla por uma lön¡ul¿r ou a partir de uma tabela, denominacla

LU'f (l-ook Up Table) (Schowengerdt I 983).

O AI-C é o método de aurnento de contraste (conlrast stt.ech) mais simples.

Ele perrnite a expansão do inlervalo original de informações do histograrna para toda a

escala de nívcis de cinza disponíveis, de 0 a 255, aumentando a variação clos clados e,

conscq üentemcnte, o contraste da irnagcm com bruma atmosférica, má iluminação solar,

desempenho delÌciente do seusor e da própria característica da cena (Mather 19S7). A forma e o

cspaçamento relativo das classes no histograma final permanece igual ao inicial.

o ALC foi usado nas imagens TM antes cla transformação IIls e no produto integrado.

5) Razäo enÍre btndas (hønd rntio)

A raziio cntre bandas consiste na divisão de valores de DNs dos pixels de uma banda pelos

pixels de outra banda.

Â grande vantagcm dessa operação é que ela permite "maxinrizar" as diferenças espectrais

dos matcriais cujas curvas de rcflcctância apresentam diferentes gradientes. A desvantagem ó que

a razão elimina a infurmação topogrhfica, aumenta o ruído e impossibilita a diferenciação cle

materiais quc possuem o mesmo albetlo (flolbe & Justice 1981, Mather l9g7).

Nestc caso, foi usada a razão I'M5/TM7, a fim de verificar a presença de áreas r:om

alteração hidrotermal (Crósta I 992).

7.2.3.3 - Inogem RADARSAT-|

Com relação às tócnicas de processamcnto, a imagem IIADARSAT somente foì realçada

por aunlento linoar clc contraste, parâ ser intcgrada com a imagcm 'l'M e com os daclos

aero gamâcspectrométrioos.



7.2.3.4 - Infegroçíio de Dodos Multdontes

Os produtos da integração de dados multifontes têm sido mencionados na literatura como

uma ferramenta de grande eficiência no mapeamento geológico, prìncipalmente em áreas

graníticas e dc alteração hidrotcrmal (Llalris & Muray 1989, paraclella et at. 1997, Dias &
Paradella I 997).

os resultados obtidos por Rolim (1993), Dias (1995), Paradella (1995), paradella et al.

(I997, I998), Dias & Paladella (I997) entre outros, na Provínoia Mincral cle carajás,

demonstraram o grande potencial dessa 1écnica no que se relère ao mapeamento geológico e à

prospecção mineral da região amazônica.

,4 metodologia para a geração dos produtos integrados é baseacla nos trabalhos realizados

pelos autores mencionados e por l-larris et al. (1990, 1994), I{anis (1991), Rencz et at. (1994),

Santos (1999) e Madrucci (2000), quc usaram a transformação II{S (Inrensity, I'Iue, Saturation).

No sistema IHS as cores podem ser descritas por três grandezas quantitativamente

específicas e independentes sob o ponto de vista da percepção visual:

a) Intensidade (l): corresponde à energia total ou brilho associado à cor. É a grandeza que

apresenta maior percepção de resolução espacial pelo olho humano, seguida pela matiz e pela

saturação, respectivanrente;

b) Matiz (l-l): representa a cor dominante;

c) saturação (s): é associada com a pureza da cor, ou seja, a porcentagem de luz branca em uma

imagem.

A relação entre cssas grandezas com o espaço RGB é feita por modelos de transformação,

que permitem a manipulação das cornposiçõcs coloridas do espaço RGB, no domínio do espaço

IIIS. o algoritmo de translbrmação lI{S perrnite, ao se inserir, por exemplo, três bandas de uma

imagem nos respectivos canais R, G e B, determinar os parâmetros de intensidade, rnatiz e

saturação da Incsn.n, realizar diversas manipulações de forma controlada e voltar novamente ao

espaço RGB.

Assim, lì¡i feita a nranipulação dos parârnetros I, H e S das bandas com realce por

decorrelação do TM, ou das pseudo-cores dos dados aerogamaespectrométricos ou ¿os mapas

temáticos (Apôndice A).

Posteriornrenlc, fbz-se a transfonnação inversa, Ills para RGB, substituindo o canal

intcnsidade (l) original pclo produto com maior resolução espacial, prcservando o canal matiz (LI)

e substituindo o canal sâturação (S) por um valor de nível cle cit'tza constante, com o intuito de



rcâlçar as cores. 'fal fato <jeve-se ao fhto <1a componente S não produzir bons resultaclos c¡uando

substituída por qualqtter dado, em função cìa maior dificuldade do olho humano em reconhecer as

variações de saturação nas translormaçties IHS (Flarding & Fouest 19g9). Além disso, desta

forma é possível preservar as características texturais da cena.

Para a integração TM s dados aerogamaespectrornétricos, o canal I foi substituído pelo

dado 'l'M, banda 4 ou r ! componente principal, e a matiz pela pseudo-cor do claclo

ûcroganìaespectrotnétrico. Já nos produtos TM e mapas temáticos a matiz foi substituícla pela

pseudo-cor dos mapas temeiticos, enquanto que no produto TM e RADARSAT o canal I 1bi

substituído pela imagcm RAD,,\RSA'| e a matiz pelas bandas do TM realçadas por decorrelação.

Foram efetuados v¿irios testes com valores cle DN c modelos cle integração qne existem no

ll^SI/PACD (hexacônico e cilínclrico) a1ó atingir os valores adotados nestc trabalho (Capítulo B,

item 8.2, sub-item 8.2.3).

Para quaisquer fases de trâtamento e integração dos dados fbram usadas máscaras das

regiões ern comum. Este procedimento foi utìliz¿clo para não prejudicar os valores estatísticos dos

dados que foram georrelèrenciados antes da inlegração.

Os rnapas dos produtos integraclos foram gerados à escala l:250.000.

Também fòi feita uma sobreposição do canal potássio com o I)EM, ambos com resolução

de 30 m x 30 m, para verificar a corrclação das áreas anômalas, desse radioelemento, com a

topografia. lìssa sobreposição foi baseada em wilford et al. (1997) e para tal, foi utilizado o

SPRING para l|ti ndou,s.

7.2.4 * Interpretøçäo das Imngens ¡le Sensores Renotos

Os critérios de interpretação aclotados são baseaclos nos conceitos elaboraclos por
Veneziani & Anjos (1982), quc em si, rcplesentam uma acraptação dos princípios cstabelecicros

por Soares & Fiori (1976) para os produtos orbitais, em função da falta de estcreoscopia e baixa
resoìução espacial desses protlr.rtos; .) também nos conccitos de santos et at. (2000), qve

consicleraram a existênoia clcsscs rccursos quanclo se tratam cle imagens SAR.

o objetivo principal dcssa metodologia é iclentificar os alvos (cstradas, rios, copas cle

iirvorcs, ctc.) e dcduzir o seu signìficaclo, valcndo-se clo exame e cla avaliação dcdutiva-indutiva

cios clcnrentos textltrais'1. No caso de estuclos gcológicos, os elementos tcxturais são as lèições

'"São as trenores supetlícics coDtílluas c honrogêIeas, tlistingüíveis rra irnagenr e passíveis do r.epetição, corÌr
lìrrmas e dinrcnsõcs definiclas" (Rivercau I972).
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lincares de drenagem e de relevo, que são controladas por fàtoles morfogenéticos, litológicos e

dclornlacionais.

lnicialmente, 1òi elaborado o mapa da rede de drenagem, a partir da compilação integral

da mesma, das cartas topogr'áfìcas à escala 1:250.000, complementada e corrigida pelas imagens

T'M na banda 4, na mesma escala das cartas.

O uso da banda 4 se deve pela alta rellectância da vegetação nesse intervalo de

comprinlcnto de onda, bem como pela dirninuição do efeito do espalhamento atmosferico,

rcalçando assim, os elementos de relevo e drenagem. Este mapa subsidiou a conlècção de outros

mapas tomáticos, irnpresoindíveis à caracterização tectônica-estrutural.

os mapas temáticos elaborados, à escala l:250.000, são os seguintes: mapas cle zonas de
juntas, dc isolieqüôncia de zonas de .iuntas, tectônico-estratigráfico e morfocsh.utural.

l) Mapa de zonas dejuntas: loi elaborado cle acordo com o conoeito que estipula que as zonas de

.iuntas podem representar um conjunto cle lì'aturas, com altos ângulos de mergulho e

espaçamentos freqüentes.

Ern virtudc da escala regionarl do trabalho (r:250.000) e da resolução espacial clos

produtos de sensores remotos (30 m, no caso do TM-Landsat-5), adotou-se que, feições lineares

de drenagens com 0,3 cnr, transversais aos eixos de simetria/assimetria, paralelos as direções cle

estratifìcação (acamamento, foliações, ctc.), representam os traços de zonas de juntas/fraturas

com mergulhos verticais, com alto grau de segurança. os sistenras assim identificados,

represcntam reativaçõcs distensivas das antigas linhas de lraquezas regionais e por isso, se

extendem por vários quilôrnetros, scndo lircilmonto ma¡:eados a p¿ìrtir dos pro¿utos cle sensores

remotos. Já as fraturas dc baixo ângulo ìrão condicionar traços curvilíneos, que são dilÌccis de

sercnr diagnosticados, como rept'escnta¡rtes cle cstruturas rirpteis, nestes produtos. Além disso,

relaoionam-se às anomalias localizaclas, brechação e flexuras, que originam íì.aturas cle alívio de

carga e não representant as estrìjturas regionais.

Este mapa permitc inlerir as principais diroções de lìaturamento presentes na área, que são

corlelacionáveis às linhas de 1ì.zrquezas crustais.

Para correlacionar as di¡sçfis5 obticlas ern campo corn as de zonas de juntas interpreladas,

loi elaborado um mapa para o Maoiço são carros, ¿ì escara 1:50.000. Neste caso, adotou,se as

lcições lincarcs com I cm de cxtcnsão. L')ssc maciço loi cscolhiclo, pois, na iirea, ó o rnais rioo em
afloramentos, é de fácìl acesso e foi objeto cle mapeamento geológico à escala r:50.000.
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A elaboração do mapa dc zonas de .juntas teve oomo objetivo subsidiar o controlc do

alo.jamento dos maciços graníticos.

2) Mapa de isofreqüência dc zonas de juntas: a lreqüência é comumente controlada por fatores

Iitológicos e tectônicos, além do relevo, da espessura dos estratos e cobertura vegetal

(lluntington I969). Ela rellete a deformação tectônica regional c possibilita reconstruir os

campos de .çlr'¿.su. e inftr'ir a existência de fälhas.

Esse nrapa Iòi elaboraclo a partìr da técnica de análise estatística de zonas de juntas

proposta por Âliycv (1982), c extensivamente usada por diversos ¿rutores como, Anios (1986),

santos (1986), Vencziani (1987), crcpani (t98s), Ribeiro (1994), okida (1996) e M¿rclrucci

(2000).

As zonas de juntas loram contadas, em ulna malha regular de 2 cm x 2 cm, e os seì.ìs

valores foram colocados na rcgião de nraior lieqüência ern cada cólula da malha, para posterior

interpolação.

A equidistância utiliz¡da para a interpolação foi de cinco zonas de juntas e as regiões com

maior lieqi.iência foram representadas por eixos de máximo, de acordo com a sua disposição.

Esses eixos correspondem às orientações das principais direções de fraquezas crustais antigas,

reativadas e responsávcis pelo controle c desenvolvimento das estruturâs geradas em eventos

tectônicos subseqüentes. Assirn, üri possível estabelecer relações espaciais e cle idade relativa

entrc os eixos.

As direções dos cixos de t¡1¡ximos clc zonas de juntas loram correlacionaclas às clireções

do rnodelo dc Riedel ( I 929), rnodificzrdo por I-larding (1974) e Saclowski ( I 983) (lìigura 23).

Nesl.e caso" a lratura Y ó paraÌela eì direçiro r-l- N70W porquc, conro scrá cliscuticlo no Capítulo g,

sr¡b-item 8.4.2, a orienlação da zona de cisalhamento transcorente principal sinistral (Y ou D) dâ

terceira fase de movimentaçiro na região é a mesma.

Devido à maior facilidade em visualizar ¿írcas anômalas e hackgrountl a partir de variações

de matizes, em relação ¿ìs linhas de contornos, esses mapas, juntamente com os cle,

morfbestrutlìrâs e dados aerogamaespcctrométricos, firram transformados em Modelos

Nulnóricos do Terreno (MNTs¡. c. posterìormentc. pseu<Jo-cor'ó, Para serem integrados com as

t O nrodelo lìunìér¡co de tcrrcno é unra represerìtação nríìtenlática, coln coorrlcnad¡s x c y e valor.z, rla distr.ibuição
espacial de unta dctcrminada carâclerística vinculada a uma superficic real. A superficie é, em gcral, contínua e o
fcnômeno que rcprcsentr podc scr variado. Para a geração do MN'I ver item 7-2.l.
" l-antl>ént denonlinada de liìt¡anìento, essâ técnica de reâlcc espectrâl pernite a h.ansforuração de níveis dc cinza
em cores ou rnatizes. Foi aplicada devido ao lato do olho humano ser mais sensível às variações de corcs do que dc
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c - vetor de compressõo derivodo do clsolharr¡enlo lronscoÍente
e - vetor de exlensóo dedvodo do c¡solhornento lronscorrente

(b) reloçóo entre o elipse de deformoçóo e os elementos estn-tfu
ro¡s originados por um b¡nório de cisolñomenlo levóglro,
Fonte: Hord¡ng ('l924).

ot/
(o) modelo de desenvolvimenlo de folhas e fdluros
em umo zono de cisolhornenio s¡nistro¡.
Fonte: Sodowski (l 983).

Figrra 23 - Modelo de Rieder (1929) modificado por Harding (1974) e sadowski (r983)

níveis de cinza. Adotou-se a cor mâgerlta couro o rnaior valor, anomalia, e o azul ou r.oxo conìo o menor. valores
intermediários correspondem à cor verde.
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inragens orbitais. O valor "2" dos MNTs são relèrentes à lieqüôncia cle zonas cle juntas, ou a um
valor arbitrário no caso clas nrorfoestruturas, ou às taxas de racliância dos claclos

acro gamacspectromótricos.

O mapa de isofìcqüência l'oi tambéni elaborado, pois visa complementar e hierarquizar os

dados dos rnapas de zonas de juntas. Neste caso, procurou-se refinar um dos parâmetros

(estruturas rúpteis) que contribì"ìi ao controle tectônico dos maciços graníticos.

3) Mapa tectônico-estratigráfico: em facc dos dados clisponíveis e objctivos tlo trabalho, optou-se
pela elaboração de um mapa tectono-estratigráfico- A clistinção das unidades e delineação das

estruturas, baseou-se nos seguintes aspectos principais: graus de deformação e metamorfismo

(nível estrutural) dos litotipos ou associação destes, e datações geocronológicas.

o mapa foi elaborado a partir das interpretações do mapa da rede de drenagcm, clo padrão

textural das intagens TM ¿ì escala l:250.000 e das análises dos produtos integrados TM e daclos

aerogamacspectrométricos (anomaliasT e hackgrottnd radiométricos) (Reeves 1985). Utilizou,se
pontos de campo de levantamentos geológicos anteriores (lsotta ¿/ at. 1978, Souza et al. 1975,
dados das campanbas de 1995, 1996, 1gg7 e 2000 de Leite.Ir. & payolla, coletânea de pontos das

Empresas llrumadinho e dados de santos & Ândrighetti 199g, Ré & F-erreira 1999, Veneziani,

Anjos & Payolla 1996), bem como aqucles referentes às duas etapas relerentes a este trabalho.
Informações litológioas/petrográf icas foram obtidas dos trabalhos de payolla et al. (2000) e
Payolla (no prelo). os dados geocronológicos foram compilados de Bettencouû et ar. (1999) e

Payolla et al' (2000). Corn lelação ao metamorfismo foram r"rtiÌizados os dados obtidos por
Teixeira &'rassinari (1984), Priem et at. (19g9), Bettencourt ct ctl. (1996) e payolla et al. (2000).
Com relação as defonnações/movir¡entos tectônicos, deu-se continr¡iclacle aos trabalhos

elaborados por veneziani, A'jos & payolla (campanha cle 1996) c veneziani et al. (1996, l99g),
qLre identificara'T duas lases de movimentação envolvendo as direções em toÌno de, wNW-ESE,
NE-sv/, NNw-ssE' NNE-ssw, E-w N-s e NW-sE. Segundo esses autores, a primeira fase é
predominanlcmente dúctil-Ìúptil, com senticlo clestral para a dìreção principal (y ou D), em torno
de NW-SE, e movimentos compatívcis para as clernais estruturâs associaclas, conforme o mo<ielo

de Riedsl (1929), modificado por Ilarding (1974) e sadowski (1983) (Figura 23). A segunda tuse

possui sentido sinistral para a direção principal (y ou D), em torno de wNW-ESI], o movir¡entos
compalíveis para as clcmais cstruturas associaclas, com car¿iter predomiDantcmentc r'úptil-clúctil a

7 Âs anonrali¿s replesctìta¡lì utrr pico tlu taxa dc picos corrr valor tluas vezcs sLrperiol ao bøck1¡r<ntntl local, a<>nr a,t
torno dc até 1.000 m de cada laclo do pico (Vasc oncellos et al. 1977).
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rú¡:til. Os autores obscrvarâm que! durante as duas fases de movimcnlação, as orientações das

zonas de cisalhamcnto pernìanoccram constantes, ocorrendo somente inversões de movimentos.

Assim, atribuíram tal làto a uma mudançzr no posicionarnento de o1: de N para S na primeira lase

c tlc NII prra SW na scgunda.

Em vista desta compÌexidade e da coexistôncia, por vezes em um mesmo afloramento, de

feições cstruturais formadas em fases distintas, e dos problemas já citados no Capítulo 3, como,

cobcrtura vegetal, estágio do relevo e cobertura de solos, adotou-se a seguinte estratégia para

conrprccnder a evolução tectono-estr¿ìtigrálìca da área de estudo:

a) Ânalisar c ïnapear cotn a utilização de irnagens 'lM-Landsat-5, as estruturas regionais dc uma

área correspondente a seis lolhas à escala l:250.000, onde a região de estudo está inclusa

(Figura l). Desta furma, fbi possível observar a disposição espacial das unidades geológicas

desde as mais antigas até as mais novas. Além disso, procurou-se, através da identificaçãro cìe

indicadores cincmáticos regionais, tais como, arrastos, cleslocamentos e superposição clc

unidades. ctc., inferir os tnovimcntos desenvolvidos ao longo dos principais lineamentos que

cortaln a região. Foram traçados os alinhamentoss retilíneos a ligeirarnente curvos das feições

de rclevo e de drenagem, sendo csses simples ou compostos, contínuos ou descontínuos, que

diferem das feições adjacentes e refletem um fenômeno da subsuperficie. Esses alinhamentos

represcntam os lineamentos, quc podem ser falhas, ou zonas dc cisalhamento, ou

descontinuidades, quando possucnl características locais em suas laterais, como arrastos,

ilternrpções cìe feições lineales, ou um limite acentuado entre as zonas homólogas.

Scgundo Vcncziani (1987), as zonas de cisalhamcnto ou làlhas apresenlam-se da seguinte

fi¡nna nos produtos orbilais:

al) Zona dc oisalhamcnto trarìscorrcnte ou ran'ìpa latelal (Figura 24): possui traço retilirco ou

sinuoso e não condiciona as assimetrias de relevo e drenagem. Modifica a orientação clos

traços de acalnamento/foliação em função do arrasto, quando for cisalhamento dúctil e dúrctil-

rúptil, or.r com deslocamento lateral dc zonas homólogas equivalentes, quando for cisalhamento

rt'iptil (Figuras 25,26 c 27);

a2) Enrpurrão ou r'âmp¿ì fiontal c rampa oblíqr:a (Figura 24): possuem traços arqueados, scncìo

maior no empurrão. lìsses traços conclicionam as assimetrias de relevo e drenagem, a

unilormklade da rede de drenagem, as dilerenças de clensidade de lineações cle relevo c

drcnagem e dá origem às qucbras positivas c negativas clc relevo. Eles indicam o mergulìro clo

3 Correspotrdctn aos elemerìlos texturais (lòiçõcs linealcs dc relcvo, de dlonag¡]rìl, cstrâdas, cercîs) dispostos
segundo uma selni-reta.



ll$ura Z+ - Rampas: (F) frontal, (O) oblíqua e (L) I ateral. A inclinação varia
Nas frontai s desenvolvem-se cavalgamentos, nas raterais, transcorrêniias, e nas
oblíquas, o movimento é obliquo.
Fonte: Ramsay & Huber (1987b).
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Legendo

Zono de cìso homenlo lronsco¡renle ciúcl l, deslrol

{:olho nofrnol (A boco ollo, B - btoco bo xo)

l:o1roçoo coloclóslico-milonÍlÌco de médio ôngulo (rompo obtíquo)

Foliocoo cofoclóslico r¡ionílico verlicol o sUbverlìcôl

Figura 2-5 - Imagem l-M-Landsat-5, banda 4, da região próxima a Cacaulândia (WRS 232l67D,
27ljulho/1985), nrostraudo zonas de cisalhamento tra nscon el'ìtes, fàlhas nor¡llais e rarnpa obli-
clua
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FÒlioçoo nlilo¡ilico de nìédio o olto ôngulo (rompo fonloll

Êolioçòo rnilôfílicc verlicol o sullvenical

lrigura 26 - Imagem 'fM-Landsar5, banda 4 (WRS 231167,22/lul\to/85), da região
pr'óxirna a Presidente Médici, rnostrando enrpurrões e zonas de cisalhar¡ento
transc0frerìtes.
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Legendo

Zono de cisqlhqmenlo lronscorenle dúcll, sÌnislrol

Fo ÌoÇoo mÌlonílico (ror|po fronlol)

Folloçoo ûrlonílico vl3dicol o subved¡col

Figura 27 - lmagem TM-Landsat-5, banda 4, nas proxirnidades da região de Pimenta Bueno
(WRS 231/68, 4/agosfo/84), nrostrando zonas de cisalhanrento transcorrentes e ranrpas fio¡
tais.
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plano estrutural, a movimentação dos corpos rochosos em direção à concavidacle e limjtam
zonas lromólogas não equivalentes (lìiguras 25,26 e27).

Os sentidos dos movimentos relativos dos lineamentos foram comparados aos do modelo
de Riedel (1929), rrodilicado por Flarding (197 4) e sadowski (r9g3), embora o mesmo seja de
aplicação a zonas de cisalhamento transcorrentes rúpteis. O seu uso é justìficado pelo fato clas

orientações das zonas dc cisalhamento de níveis crustais inreriorcs, dúcteis, serem
corrclacionáveis às estruturas rúpteis, dc níveis crustais superiores (Figura 2g).

As difèrentes l¿ses dc nrovimentação foram balizadas pelo pcríodo de alojamento da Suítc
Intrusiva Serra da Providôncia (1.606 a 1.532 Ma), visto esta, bem como as unidades
litoestratigrálìcas mais jovens, apresentarem estruturas, nítidas, que eviclenciam as duas úrltinras

fàses de movimentação, como será discuticlo no capíturo g, item g.4, sub-item g.4.2. Assim, as

fhscs dc movimentação que ocon'eram na região, foram separaclas em: pró-Suíte Intrusiva Serra
da Providência. Suítc Intrusiva Scrra cla Providência e pós-Suíte Intrusiva Serra cla providência;

b) Dcfinir, en 1'unção dos resr¡ltatios ínterpretatívos, pontos-chaves para a obtenção de dados no
campo, considerando as rimitaçõcs impostas pelo acesso, existência de aflo¡amentos e

inclusive, reservas iudígenas. Neste caso, para a área que engloba as seis folus à escala
l:250.000 (área parcial do projeto Rondônia) (Figura 8).

Em campo, ltrram analisados os diversos indicadores cinemáticos, com o intuito de
inferir/aferir os movimentos e sentidos ao longo das zonas de cisalhamento que cortam a região.
Os indicadores cinemáticos utilizados foram: amastos, assimetria de dobras íntrafoliais com eixos
c planos axiais verticais, rotação de mcgaoristais, deslocamentos de uniclades, veios, estratos e
zonas de oisalhalnento mais antigas, supelposição de uniclades, lineações, mineral e de estiramento
sub(horizontais), entrc or¡tros, como oitaclo por Vialon et ttr. (1()76), Mcclay (19g7), Ramsay &
IIuber (1987b), Tobisch & paterson (r9g8) e passchier & Trouw (r996) (Figuras 29 e3o);
c) considc'ar os dados petrogriificos e geocronológicos pré-existentes como guias para a

distinção entre as estruturas fonnaclas em dilèrentes fases de defurmação/movime'taçâo;
d) Comparar os resultados obtidos com modelos relacionados às zonas cle cisalhamento

transcorrentes c níveis estruturais (Figura 2g), tais como, o desenvorvirnento cre zonas
transpressivas c transtc'sivas em duplexes, resfi.aining bend,s e resrrãining over,treps,
releasing bends e rhombo-chasm.r, respectivamcnte (Figura 3 I ).
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lìigura 28 - Níveis estruturais.
A - região de compressão
B - região de distenção
Fontc: Ramsay & Huber (1987b).
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Fonte: McClay (1987).
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Em prelo: corrìodo ccxìlpelente

(AÌ

Dobro de onosto

Microdobro ,/,v
Eixo do dob¡ro princípol

(Bt

X;ïXåX;,lliffii:Jffä:fflcos para determinar o senrido do movimenro em zonas de
F'onte: (A) Ramsay & Iluber (té8zb) e (B) Malon et al. (1976).



(A) cisolhomento sinisirol (B) cisofhomenb sln¡strolcom deslocomenio com deslocomenio
o direiis ¿ erqüåäã- '-' '"

ßJ cisolhomenlo sinisfrot
com bend ò dkeito

Figura 3l -Zonas de transnressão e t¡anstensão. Em (A) 
.transpressão gerando farhas deempurrão e dobras. Em @) transtensa" g.*"ã" i"îfr.r'î.,ìi

Fonte: Ramsay ¿ ffrU.iiíSii¡). ars e baclarombóide (pontilhado).

Deposlçóo
de sedlmenlo
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Zono de tronspressôo Zono de trqnstensÕo
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4) Mapa morfi¡estrutural: foi elaborado a partir dos princípios básicos que regenl a confècção de
mapas morfoestruturais pa.a áreas sedimentares (Soares et al. igg1, Soares e1 al. l()g2,
M¿ìttos ¿/ al. 1982), com adaptações para áreas cristalinas intensamente cleformadas (Ribeiro
1994, Okida 1996, Oliveira 1997, Sanros 1999, Maclrucci 2000).

Aqui considerou-se quo todas as uni<Ìades litocstratigrálìoas lbram alòtadas por. ,l1l
tcctonismo distensivo Terciário.

Esse tectonismo distensivo provocou a reat;vação das antigas lir ras dc fraquezas crustais
e gerou movimentos gravitacionais que soergueram e rebaixaram blocos, gerando flexuras de
climensões decimótricas a quilométricas.

Para a elaboração do mapa morÍbestrutural foram analisadas as assimetrias de drenagem e
os principais lineamentos estrulurais que, em si, exprcssam as formas retilíneas ou ligeiramente
arqucadas traçadas no mapa da rede de drenagem, que correspondem às íèições rirpteis. F.oram

delineadas as linhas de contorno morfbestruturar, não cotadas, ou as linhas de formas, como
citado por soares e/ al. (1982), que representam artos, domos ou antiformas, quando com
assimetrias divergentes' c baixos cstruturais, bacias ou sinformas, quando as assimetrias são
convergentes' Tais estruturas relìeten.r o último processo tectônico que modelou as rochas da
região.

O objetivo da confecção cle tal mapa, ltri o de gerar informações irteis ao entendimento do
condicionamento tectônico dos depósitos secunclários.

No caso de Rondônia" os depósitos secundários mineralizados ern cassiterita encontram-se
nos baixos estruturaìs. Assim, suas caractcrísticas irão fornecer inclícios sobre as áreas lòntes- dc
ocorrôncias das mineralizações pr.imhrias.

7,2.5 - Traholhos de Compo

Duas elapas de campo foram realizaclas.

A primeira etapa' realizada em fevereiro de 2000, teve como objetivo füzer um
reconhecimento da a¡ea, não só para verificar a disr.r.ibuição e idenlificação das litologias
presentes no cmtrasamento e nos maciços graníticos, bem como as relações mútuas espaciais e
tcmporais' contatos c plincipais estlutulas geológicas. Ênlàse especial foi da¿a à caracterização
dos episódios de deformação e cronologia relativa. Para isso, foram pcrcorridos os arretlores da
árca cle estudo, do distrito mineiro dc Santa Bárbara (CESIIRA) até Santa Lt¡zia D,oeste, num
total de 60 pontos-chaves (Apêndice B). os pontos foram escorhidos após a interpretação dos
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produtos de sensoriamento remoto, por apresentarem o mais alto potencial cm termos ¿e

identificação de estruturas, delormações e nrovimentos, cm rochas de dilèrentes idadcs.

Foram visitadas as seguirtes ocorrências, cm ordem decrescente de idade relativa, de

acordo conr mapas geológicos de Bahia & silva (1993), scando lan & Riz:zotto (1993),

Scandolara (1997) e Payolla et al. (2000). A nomenclatura adotada lòi a de Scandolara (1997,

1999a) (Figura 8).

a) Cornplcxo Jamari: da área de estr¡do até Ji-paraná;

b) complexo Gnáissico-Migmatítico Jaru: nas regiões de Jaru, cacar"rlândia e Montc Negro, e na

área de estudo;

c) Cornplexo Santa Luzia: na região de Alta F'loresta D'Oeste;

d) Suíte Intrusiva Serra da Providência: nas rcgiões de Presidente Médici e Ouro preto D,Oeste, e
na área de estudo;

e) Suíte Intrusiva Alto Candeias: na região de Monte Negro;

1) seqüôncia Metavulcano-sedimentar Nova Brasilânclia: entre Rolim de Moura e Nova
Brasilândia;

g) Suíte Granítica Rio Pardo: na região de Iìolim de Moura;

h) Suíte lntrusiva santa clara: na região próxima a cujubim e ao 5o BEC, na Ro-257 e L-g5 até

L-105. Foram visitados afloramentos dos maciços, Manteiga, Santa clara, oriente Novo,

Jararaca e Primavera;

i) Younger Gronires de Rondônia: entre a L-50 até L-105 e na BR-364. Foram visitados

afloramentos dos maciços, Ariquemes, Massangana, são carlos e caritianas, e os Distritos de

Bom Futuro e de Santa Bárbara;

.j) Formação Pimenta Bueno: nas regiões de Iìolim de Moura e Cacoal.

A segunda etâpa ocorreu em julrro de 2000 e teve como objetivo complementar as

infortnações até cntão adquiridas e vcrificar possíveis pontos duvitlosos. Foram visitados mais 39
pontos-chaves.

os rlados dc campo lòram complemcntados com dados ritológicos, petrográficos,

isotópicos radiogônicos c tectono-estruturais de Pinho (1987), Frank (1990), Bettencourt ¿/ a/.
( 1991)' I-eite Jr- (1992, 1998), Beflcncoùrt et al. (1999), veneziani, Anjos & payolla (campanha

de 1996), Rìzzotto (1999), Bruno L. payolla (com,nicação verbal, 2000) e Irena sparrenberg
(comunicação verbal, 2000).

l)urante as cluas etapas dc campo, a análisc dos atributos e parâmctros estnttur.ais dos

domínios tcctônicos-estruturais em estudo, foram baseaclos nos conceitos de Ramsay (19g0),
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Reacling (1980), Iliddle & cluisrie-Blicì< (r985a, b), Ramsay & I,Iuber (1987a,b), Tobish &
Paterson ( 1 988), entre outros.

os dados das duas etapas de campo e referente à campanha de veneziani, Anjos & payola
( I 99ó) (80 pontos-chaves) encontram-se descritos, simplificadamente, no Apôndice B.
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CAPíTULO 8 - RESUL:IADOS

8.1 - Pré-Processomento do.ç Dûdos Digitais

8.1.1 - Imagens TM-Landsat-S

corn relação às técnicas de pr'é-processamento ernpregadas nas imagens 'rM, observou-se
que:

1) no teste de ciclos para a rcmoção do sh'iping, que apareceu somente na banda 3, não houve
alteração significativa nas imagcns, somente uma melhora sutil no ciclo de 64. Desta ròrma,
verificou-sc que tal problema não era devido ao striping, mas sim a um outro tipo de ruícro,
que poderia, talvez, ser removido aplicanclo-se uma transformada de Fourier. porém, como a
banda 3 não foi de iniportância fiurdamental neste trabalho, a transformada não fbi aplicada;

2) na correção atmosférica foi utilizada a água como alvo de referência, visto as sombras dcvidas
a nuvens e à topografia, não terem apresentado resultados satisfatórios. Os valores de DN dc
fodos os alvos, os DNs méclios utirizacros para a correção, bem como os gráficos DN x
comprimento de onda de cada alvo, encontram_se no Apêndice C;

3) na correção geométrica, os erros quacrráticos rnédios (RMSs) dos modelos geornétricos
sit¡-ram-se em torno de 30 m (um pixer), sendo assim, bastante satisfatórios (Tabela r I);

TABIILA 18 - RMSS DOS MODELOS GEOMÉTRICOS DAS IMAGENS TM

IM.,IGEM RMS (x)
Metros

RMS (Y)
Mefros

RMS (TOTAL)
Meflos

l /o / (dezcssete pontos de controle) 20.18 25.68 32.66
232/66 (quatorze pontos de controlej 26,5t 25.80 -tb- /1,
42 / Ql{quato r ze ponto s de co ntro le) )\ )) 23,05 34,17

4) na retificação radiométrica, os intervalos d,e greenness e brighlness adotados para os alvos claros
c cscuros foram satislàtórios, dcvido às dilerenças de rnédia e clesvio-padrão serem inferiores à
um' Porém, no mosaico, uma clas imagens (wRS 23r167) licou rigeiramente mais crara que as
outras duas, fato qr"re não chcgou a interferir, de forma significariva, o produto linal (Irigura 32).
'I'odos os intcrvalos rJe greenne:;s c brighlncss para os zrlvos clar.os e escuros, módias e dcsvios-
padrões das bandas 3' 4 e 5, das três irnagens, originais c corrigidas, estão Iistados no Apôndice
D;
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Figura 32 - Mosaico das imagens TM-Landsat-5. banda 4. cra área de estucio
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-5) na gcração do mosaico, os valores de IìMSs dos registros loram bastante satisfatórios. confòrme
a l'abela 12.

8.1.2 - hnøgem RADARSAI:I

Na ortorretificação da imagem ,{ADARSAT foram utilizados vinte e quatro pontos de
controle e o filtro adaptativo Enhanced Frost para a redução do speckre, com jarela 7 x 7. Esse
filtro tcnde a minimiizar a perda trc informação radiomótrica, bem como a textural (ccRS rg97).

os IìMSs obtidos no moclelo geornétrico se revelaram bastante satisåtórios, conlòrme a
I'abela I 3.

TABELÀ 13 - RMSS DO MODELO GEOMÉTRICO DA IMAGEM RÂDARSAT

RMS (X)
mctros

RMS (Y)
metros

RMS (TOTAL)
Mcfros

)5 )A 15.55 29.69

Em virtude desscs resultados e clos obliaos nos modelos geométricos das imagens .r-M,

adotor:-se 30 m como o lanranho comurn de pixer, para a integração cros dacjos mr"rrtifontes. Ijssa
decisão é justificada pelo rato dos aspectos geon.rétr.icos e radiométricos não podcrem ser
considerados independentes, pois, no cxso, sc mantivermos a integridade espacial dos dados de
maior resolução (por exetnplo, a imagem RADÂRSAI) poderá ocorrer degradação da parte
espectral da imagem composta (produlo integrado) (paradela r995). o fàto dos dados
âerogamaespectrométricos não sofrerem alteração visual quando reamostraiios para quaisquer
valores, tanrbém influcncio, na deoisão do tamanho do pixel comum. Âssim, lanto ¿¡ imagem

'üDARS^T, 
qrânto os dacros aerogarnacspectrornótricos, foram reamostrados para 30 m.

T¡\BtrLA 12- RMSs DOS REGISTROS IMAGEM X IMAGDM DO MOSAICO

232/67 con231167 (sete pontÕs de cont¡ole
232/ 67 e 23 1 / 67 co:-:n 232/ 66 doze pontos de controle)
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8.2 - Processamenfo dos Dados Digitais

8.2.1 * Dados Aerogamãespectrométricos

com relação aos tesles efetuados com os <lados aerogamaespectrométricos, pode-se

verificar que:

1) a utilização ou não de um filtro anti-alising ot anti-falseamento, com 0,0005 ciclos/m, antes da
geração da malha dos dados pré-processados, não interferiu em absoluto nas imagens finais no

fotmaTo rastet, tanto qualitativa (aspecto visual), quanto quartitativamente (estatística).

Assim, o filfio anti-alisíng não foi utilizado (Figura 33);

2) a geração da malha com células de 1/4 e 1/8 do espaçamento entre as linhas do vôo, rnostrou
que a célula de l/8 (500 m) introduz ruídos de alta freqüôncia, sem melhorar a resolução, nma
vez que esta ó limitada pera própria aquisição dos dados (santos comunicação verbal).

Portanto. foi usada a malha com célula de t/4 (1000 m), DCos de 90" e potência de 0,5r, e
I{anning de um ciclo (,Apêndice E);

3) a equação de Pires (1995), para a geração de imagens que mostram áreas com arteração

hidrotermal, não foi muito útil, visto o resultado obtido indicar grandes anomalias em quase

toda a área de estudo sem discriminação satisfatória dos corpos graníticos que estão alterados
hidrotermalmente. Em comunicação verbal, o professor Augusto pires sugeriu a apricação da
equação em vários domínios litoestratigráficos e não em um único, como foi efetuado.
contudo, devido à grande comprexi<1ade ritológica presente na área, ocasionada pela prcsença

de rochas granitóides de rìnhagens e composições mìnerarógicas c químicas variadas, a

sugestão não foi adotada e o produto, por decorrência, rbi dcscar-tado (Iìigura 34, a). Já a
equação de Gnojek & Prichystal (1995), denominada de Fator F, apresentou boa co.elação
conl 0s corpos graníticos da zirea, mostrando, desta furma, ser um bom método para se

determinar as áreas com alteração hidrotermal. No caso da área de estudo, o fluxo hidrotermal
parece seguir um trend Nw-sE a wNW-ESE e outro NE-sw. Estas direções coincidem,
respectivamente, com aquelas da zona cle cisaÌhar¡ento princþal e das estruturas dislonsivas
(T), relativas à terceir¿ làse de movimentação, assunto a ser discutido no sub-item g.4.2

(Figura 34, b)l

I Foram filtrados somcntc os dados mais próxirnos da direção N_S
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(b)

Figura 33 - Testes com dados aerogantaespectrornétricos (contagem total).
(a) com fìltro anti-alising
(b) sen filtro anti-alising
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(b)

Figura 34 - Imagens com áreas hidrotermalizadas segundo equações de:
(a) Pires (1995)
(b) Fator F
As áreas hidrotermalizadas encontram-se em magenta.
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4)os dados aerogamacspectlomélricos não realçados, pré-aplicação da pscudo-cor, mostraranl-se

ser de baixa qualidade para a delimitação dos maciços glaníticos, visto o tênue colìtraste

radiométrico com as rochas do crnbasamento. Nesl.e caso, os maciços aprcsentaranr nratiz,

predominantemente verde, e as lochas da embasamento, azul a loxo (ìrigura 35). Já os dados

realçados com ALC delimitaram melhor os corpos graníticos, sendo esses de matiz ¡nagcnta a

verde, aumentando, desta forma, o contraste em relação à assinatura radiométrica das rochas

do embasamento, de matiz azul a roxo (Figura 36). Contudo, o dado realçado por cqualiiação

foi o que discrirninou melhor os corpos graníticos e âpresentou maior semelhança com os

produtos gerados no Oasis Montaj ssndo, portanto, o daclo utilizado para a inlegração com as

imagens olbitais. Esses dados foram os que aprcscnt¿rram maior contraste cntre as respostas

radiométricas dos corpos graníticos e do embasamento. Os corpos graníticos possucm rnatiz

magenta, enquanto as rochas do embasamento, azul a roxo (Figura 37). Como base para

veriftcff qual o tipo de dado discriminava melhor os corpos graniticos, sem realce, com realce

linear ou com rcalce equalizado, utilizou-se os mapas geológicos de Payolla (no prelo) e

Payolla et al. (2000).

Testou-se, também, o processamento com realoe por equalização em uma pequena árca

(naciços Caritianas e Pedra l3ranca), e vcrifìcou-se que, dcsta forma, as distribuições dc matizcs

são maiores, discriminando melhor as variações cornposicionais dcntro de um mes¡Ìro corpo, enl

comparação ao processamento efetuado para toda a árca de cstudo (Figura 38). Assim, sugerc-se,

em tl'abalho futuro, processar os dados aeÌogamaespectrométricos da área de estudo em

pequenos trechos, e, posteriormentc, gerar unÌ mosaico dos rnesmos. Tal sugestão somente não

loi acatada neste trabalho, devido à escasscz de ternpo, quando o fato loi verificado.

8.2.2 - Imøgens TM-Landsat-S

Nos processamentos efetuados nas irnagens digitais TM, verificou-se que:

1) na seleção de bandas para o realce por deconelação, o tlipletc 345 foi o melhor, sendo a

4IV5G/38 a composição colorida utilizada. Os dados de oovariância e ooelìcicntc de

correlação entre bandas, médias e desvios-padrões das bandas e dados do OIF dos tripletcs,

encontram-se no Apêndice F';



YGR- YoungerGranites deRondônia;A-MaciçoArique,mes;M-Maciço Massangana;BF-Bom Futuro; CA-Maciço Caritianas;
SC - Maciço São Carlos; PB - Maciço Pedra Branca; SISC - Suíte Intrusiva Santa Clara; Gf - Associação gnaisses finos; U - Maciço U-
nião; Og - Associação gnaisses cha¡nockíticos; Ge - Associação enaisses enderbíticos e tonalíticos; Pg - Associação par4gnaisses;

? - região sem mapeamento dou duvidosa

Figura 35 - Produto integrado TM-Landsat-S e contagem total (sem realce), com unidades tectono-estratigráficas.
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YGR- YoungerGranites deRondônia;A-MaciçoAriquemes;M-lvfaciço Massangana;BF-Bom Futuro; CA-lvfaciço Caritianas;
SC . Maciço São Carlos; PB - Maciço Fedra Branca; SISC - Suíte Intrusiva Santa Clara; Gf . Associaçilo gnaisses finos; U - Maciço U-
niâo; Og - AssociaÉo gnaisses chamockíticos; Ge - Associæão gnaisses endeúíticos e tonalíticos; Pg - Associação paragnaisses;
? - rcgião sem mapeamento e/ou dr¡vidosa.

. pontos da etapa de campo I (fevereiro/2000)
o pontos da etapa de campo 2 $ulho/2000)

n* pontos de controle da etapa de campo 2 (iulho/2000)

Figura 37 - Produto integrado TM (banda 4) e contagem total, com unidades tectono-estratigráficas.
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2) naTCP, a pr neira componente principal âpresentou aparência nebulosa, oom clcito de bruma,

e quærdo integrada ao dado aerogarnaespectrométrico (potássio), resultou en um produto

fortemente saturado (['igura 39). Tal fato pode ser explicado não só pela alta contribuição da

banda 5 (infra-vennelho rrúdio) na primeira componente principal, seguida pela banda 7, que

ostentam alta absorção de água pela vegetação, como tambérn pela ausêlìcia de contraste cntre

as bandas (Tabela 14), c por terem sido utiliiadas somcntc as bandas 3, 4, 5 e 7, ern vez das

bandas 1, 2, 3, 4, e 1. A alta reflectância da intensa atividade antrópica na área também pode

ter coúribuído para o aspecto final da imagern. I)esta forma, devido à má qualidade do

produto, a primeira componente foi descartada para a integraçâo.

Salienta-se que foram efetuados vários testes com TCP e rnultiplicação de bzurdas, com o

intuilo de melhorar o aspecto tcxtu¡al da imagem para a geração do produto integrado. Porém,

nenhum resultado foi satisfatório, sendo assim utilizado somentc a banda 4 realçada por ALC;

3) na razão entre as bandas 5 e 7 o ¡esultado foi insatisfatório, pois não houve a identificação das

zonas de alteração hidrotermal, mas sim de porções com alta reflectância, r'elacionadas às ¿lreas

da ex-Mincração Oriente Novo. Além disso, o làto do clirna da região ser do tipo tropical,

hvoreceu o resultado. Desta forma, o produlo não lbi utilizado.

8.2.3 - Inlegrøção ¡le Dados Multifontes

A grande maioria dos produtos integrados apresentou ótimos resultados, princìpahuente

aqueles com dados aerogamaespectrométricos, que foram facihnerìte interprctådos enì

comparação aos map¿ìs de contorno e composições coloridas dos radioelementos individuais

(potássio no canal R, tórìo no c¿ural G e u¡âuio no czuial B). Salicnta-se quc, apesar do produlo

integrado TM (banda 4) e composição colorida dos radioclementos ter sido gerado, este não foi

interpretado.

TABDLA 14 - MATRIZ DE *IUTO-VI,TORDS DA TCp DA IMÂGEM TM (WRS 231167)

ï'M 3 TM4 TM5 TM7
lJ CP 0,26610 0.02821 0.88242 0.38695
2j CP -0.08392 0.99206 0.032 l6 -0.0fÌ796
3,! CP -0.81140 -0,1 1681 0.41943 -0.38997
4r cP 0,5 1360 -0.03706 0.21068 -0,83094



Produto Integrado T1{-f,ardsat-5 (lCP) & Gama (Potassio)
R€ârcstråE@ do gqD: 1000 Þ.ra 30 ætros

Figura 39 - hoduto integrado TM (1'CP) e potássio da região de orienteNovo.
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1) Produlos ínlegrados TM (honda 4) e ølos øogomaespectrométricos

Nos testcs eletuaclos para a escolha do valor de DN da saturação, o 60 foi o mais

adequado, bem como o modelo hexacônico.

Os produtos TM e dados aerogamaespectrométricos mostram a relação entre a morfologia

do terreno, registrada na imagem TM, e a radioatividade da superficie, pelos dados

aerogarnaespectrométricos, que é representada pelas variações dc matizes ou cores.

Dentre os diversos dados aerogamaespectrométricos integrados com a imagem TM, a
contagem total foi o que mell.ror disoriminou os plutons graníticos, em relação aos litotipos do

embasamcnto. Esse fato foi constatado a partir dos mapas geológicos cle Payolla (no prelo) e

Payolla e/ al. (2000), e dados de campo.

'lodavia, os canais irtdividuais e as razões também mostrarâm sua oontribuição, cada um

com uma determinada parcela. As diferenças nas respostas radiométricas estão relacionadas,

principalmente, aos graus de deformação e metamorfismo, à alteração hidrotermal, à idade e à

variação composicional dos litotipos.

I a) ProduÍo integrodo TM (banda 4) e contngem totnl

Nesse produto as anomalias radiométricas são representadas em magonta (Tabela 15) e

corrcspondetn, principalmente, aos plutons graníticos não deformados de forma dúctil-rúptil,

intcnsamente lì'aturados e alterados hidrotermalmente, como os maciços, Massangana,

Ariquemes, São Carlos, Caritianas, Pedra Branca, Manteiga, Oriente Velho, Santa Clara, Oriente

Novo e.Iararaca, e outros não mapeados anteriormente, mas visitados em campo ou com pontos

de controle pré-existentes (Figuras 37 e 40). Esses corpos não mapeados, anteriormente, situam-

sc na porção ocidental da área c parecem ser oorrelacionáveis aos Youn¡1er Granites de Rondônia.

Porér¡, é desconhecida a presença de mineralização associada.

Além dcsses plutons, as anomalias corrclacionam-se, também, aos sedimentos arcoseanos,

provavelmente dcrivados dos maciços graníticos da Suíte Intrusiva Santa Clara, como os do

Cìraben do Ilio Prcto. A alta resposta cleve-se ao pequeno grau de maturìdade dos sedimentos,

qr:c contêrri l'eldspato.
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T,{BELA 15 - VALOIUS (EM CPS) DOS DADOS ÁEROGAMAESPICTIìOMÉTRICOS

TRATADOS

Em algumas regiões, cetlas anomalias não puderam ser correlacionadas devido à ausência

dc mapeatnento e/ou afloranrentos, como é o caso das porções nordeste e sudeste da área (Figura

37). Na primeira porção, a anotnalia não foi verificada, devido à escassez de afloramentos e à
espessa cobertura sedimentar. Contudo, ela pode estar relacíonada a um corpo granítico, devido à

semelhança com a resposta ladiométrica dos maciços da área e relevo "ondulado", típìco de áreas

graniticas. Âlém disso, pontos de campo pr'é-existentes, de Isotta ¿l al. (lg79), revelam a
presença de rochas do complexo Jamari, como gnaisses, migmâtitos ou granitos, e granitos da

Suíte Intrusiva Rondônia (granitos da Suíte Intrusiva Santa Clara e Younger Granite.ç de

Rondônia) (Figura 40). 0 fato dessa rcgião apresentar-se anômala, apesar da espessa cobertura

sedimentar e escassez de afloramentos é uma incógnita e carece de mapeamentos fuluros. Já a

segunda anomalia não apresenta mapeamentos e não foi averiguada em campo devido ao seu

dificil acesso. Poróm, acredita-se que ela seja também corelacionável à Suite Intrusiva Sa¡ta

clara, como será mencionado no item 8.3, 1 (mapa da rede de drenagem). A. exemplo da anomalia

da porção nordeste, esta região carcce de um mapeamento geológico fllturo. Além dessas

anomalias, trôs outras aparecem na área. Estas estão localizadas a leste e oeste do Maciço

Massangana, na região sul-sudeste e no canto leste da area, logo abaixo da anomalia da porção

nordeste. contudo, elas não puderam ser interpretadas, pois, de acordo com o mapa de pontos de

controle pré-existentes (Figura 40) e mapa geológico de payolla et al. (2000) (Figura 9), nessas

regiões há somente roohas pertcncentes ao embasamenfo (gnaisses diversos c metâbásicas), o que

contradiz a presençâ cle anomalias.

Foi obscrvado, também, que as anomalias encontram-se dispostas segundo um rrenrl

preferencial NW a wNW e outro NË a IJNE, que correspondem, rcspectivamente, as direçõcs da

zona dc cisalhamento principal (Y ou D) da terceira fase de movimentação, bem como uma

CANAL INTERVALO ANOMALIA
IMAGNNTÂI

BACKGROUNG
IVF,RDNI

ßACKGROUNG
IAZIII-ROXOI

CT 298.9-1.057.4 cns 494.1-1.057 -4 cns 407.3-484.9 cos 298,9-398.1 cps
K 13.3-80.9 cos 29,3-80,9 cps 22^0-28.6 cos I 3,3-21 .4 cns
U 34.7-95.7 cos 5 I .6-95.7 cns 44.8-51.0 cos 34,7 -44.1 cns
Th 21.7- l I0.5 cns 44.0-110"5 cns 34 -43-0 cns 21 .7 -33 .2 cos
UlK 0,8-3.2 I 8-3.2 .4- ,8 0,8-1,4
UlIh 0.8- I .9 t,2-1,9 .0- ) 0,8-1.0
Th/K 0.5-3_2 1.6-3.2 I ,6 0.5- 1" l
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Ponlos de Souzo eto/. (1975)e lsoïo ef o/, (1978)

Complexo Jomori Sufte lntrustuo Rondônio
Ognoisse/migmolito/gronilo Ogronito
O metobositc/onfiþolito O diqito
O diodlo O Fd pórfiro

@ gronodlorilo O microgobro

O quorlzodefolho O pegmotito
O chonockjto O qmrÞo pórflro

O comubionitogronotífero @ cqloclosito
I grqnulito gronolífero O oloskito

'EE i

O orenilo ferruginoso (Fm. Sollmóes)

O btefto (Fm. SolimoesJ

3 oenito orcoseono (Fm. Polrneirol)

[l locarizaçåo dos pontos com análises químicas de Payolla (não pubt¡cado)

Figura 40 - Mapa de pontos de campo pré-existentes.

62'10'00" oeste

Fonlos de Leite Jr, & Poyollo (1995, 199ó, 1997 e 2000), cotetôneo
do Empreso Brumqdinho, Venezioni , ArtJos & Poyollo (199ó), Sontos
& Andrþhetti (1 998) e Ré & Feneiro (1 999)

O gran¡to a manger¡to tl gnaisse cfrarnoquítico

@ ortognaßse O sienito O granulito

O metabásica 19 arenito arcoseano J greisen

O quartro a rocha alterada

O paragnaisse a sed¡mento

,r""i Número de pontos de controle, sem descriçåo do litotipo (Le¡te t Peyolla
':.......i 1995, 1996, 1997, e coletânea da Empresa Brumadlnho).

l0'00'00" sul
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direção adicional distensiva, como será discutido no item 8.4, sub-item 8-4.2. Além disso, pode-se

notar que os nraciços perlencentes aos Younger Gruniles de Rondônia são "menos arrômalos" que

os da St¡íte Intrusiva Santa Clara, exceção Ièita ao Maciço Massangana. Essa variação sutil na

resposta radiornétrica pode estar relacionada ao grau de exposição/afloramento dos plutons, ou

sc.ia, sua profundidade. Os maciços da Suíte Intrusiva Santa Clara, por serem mais antigos quc os

pertencentes aos Younger Grunites de Rondônia, estão mais expostos. Desta forma, assim como

os maciços da Suíte Intrusiva Santa Clara compõem, provavelmente, um único batólito (Leite Jr.

cl al. no prelo), os maciços Caritìanas, São Carlos e Pedra Branoa (?) e outros atualmente sendo

mapeados, localiz;rdos na porção oestc dcsses maciços (região do Triunfo), podem oorresponder

¿ì r¡m i¡nico corpo, em prolirndidade. O fato do Maciço Massangana apresentar uma resposta

radiométrica "mais intensa", em comparação aos outros maciços da mesma suíte, deve-se,

provavelmente, pelo mesmo estar localiz¿do na região mais elevada topogralìcamente da área de

estudo (Serra da Massangana), com maior grau de exposição. A disposição das anomalias, bem

como a sua intensidade, pode ser mellror observada na imagem no fonnato raster do dado

geolìsico (,Apêndice E), em comparação ao produto intcgrado.

Os baixos valores radiométricos, em matiz azul a roxo (Tabela 15), correspondem às

rochas mais antigas da área, que foram deformadas de modo dúctil a dúctil-rúptil, e encontram-se

nretamorfiz-adas em f,icies anfibolito alto a granulito, caso dos gnaisses. São representados pelo

Maciço União, de composição sienítica e mangerítica, e pelas associações gnaisses enderbíticos e

tonalítico, charnockíticos e paragnaisses, e porções da Associação gnaisses finos.

Os valores intermediários, em matiz verde ('l'abela '15), correspondem às regiões da

Âssociação gnaisses finos, porçõcs das associações paragnaisses e gnaisses charnockíticos e, as

bordas dos plutons granítioos com dcl'ormação rúptil-dúctil, como o Maciço Manteiga Norte

(ponto 13 da etapa de campo 2) (Figura 37). A Associação gnaisses finos apresenta tal

comportamenlo, pois não lbi tão dcformada, nem é tão antiga como as outras associações, mas

apresenta certo grau de del'ormação, em comparação aos plutons graníticos. .Iá as bordas dos

maciços graníticos possuem tal assinatura radiornétrica, porquc estão deformadas de forma rúptil-

dúctil.

Verilìcou-se, também, que dentro de um mesmo maciço as matizes, às vezes, variam,

passando do magenta ao verde, conro r)o Maciço São Carlos. Tal fato podo estar correlacionado

às variações composicionais dos litotipos ou, mais provavelmente, à espessura da cobertura

scdimentar. De acordo com a literatura, essa cobertura, mesmo sencìo o produto do íntemporismo

cla rocha, terá uma resposta radiométrica infcrior à da rocha, visto o clima da área ser tropical.
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Assim, pocle-se dizer que a utiliz;rção do dado aerogamaespectrométrico foi muito útil,

pois, apesar da ampla cobertìrra sedinrentar existente na área, que dificulta a caracterização dos

contatos clos plutons em campo, bem como sua própria identificação, devido à escassez de

afloramentos em algumas regiões, lbi possível discriminálos em 90yo dos casos, somente a partir

das assinaturas radiométricas.

Salienta-se que, antes de se caracteriz¡r as assinaturas radiométricas dos litotipos, foram

tomados vários cuidados, tais como, analisar as interferências na resposta radiométrica, tanto da

biomassa c do uso do solo, quanto da variação topográfica, etc., como já discutido no Capítulo 6.

No caso da biomassa, obscrvou-se que ela afetou a resposta radiométrica da área de forma

unifomre, pois, na ocasião do levantamento aéreo, a cobertura vegetal era homogônea. O uso do

solo, bcm como a variação topográlìca não influenciaram na rcsposta, porque no período do

levantamento, 197 4, a ârea era quase desprovida de atividade antrópica e as anomalias aparecem

tanto em regiões topogralìcamente altas como baixas, caso da Serra da Massangana e porção

ccntro-norte da área, respectivâmente.

Na Figura 4l verilìca-se que a atividade antrópica era restrita à IIR-364, região com maior

reflectância, sendo que na época do levantamento aéreo não existia a estrutura denominada

"espinha-de-peixe".

Desta forma, pode-se afirmar que, neste trabalho, as respostas radiométricas estão

relacionadas, principalmente, ao grau dc deformação, à idade das rochas, ao grau metamórfico, à

espessura da cobefura sedimentar, às climensões dos afloramentos e à composição mineralógica

dos litotipos.

t h) Produlo integrodo TM (bania 4) e lório

Os rcsultados desta integração moslraram-se semelhantes ao do produto TM (banda 4) e

contagem total, diferindo somente na região dos maciços Massangana e Ariquemes, e na Mina de

Rom fìuturo, onde as anomalias são mais restritas, e a oeste de Massangana, onde a resposta

passa a ser intermediária (Figura 42). O fato dos dois produtos serem semelhantes, é prontamente

explicado pela taxa de contribuição do tório, variável enfre 40V" a 45% da radioatividade total nas

rochas ígneas,



Figura 41 - Composição colorida, 6R/5G/48, da região de Ariquemes, do MSS-Landsat-2.
cle 1975 da região.
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As anomalias radiométricas dcvcm-se, provavelmente, à insolubilidade do tór.io, q¡e

collcenfra-se em irrgilas derivadas de alteraçâo hitlrotelmal, associadas às mirreralizações

metassomáticas/hidrotermais, oomo as de Sn, 'l-a, w, etc., e em placers. Aqui, as concentrações

internlediárias (Tabela l5) ocorrem taurlÉm seguindo o Rio Cancleias, situado na porção oeste da

área.

No caso das áreas duvidosas, situadas a leste do Maciço Massangana e porção sul-

sudoestc, observa-se uma resposta radiométrica compatível às rochas pertencentes ao

enrbasamento. Isto é, baixa a intermediár.ia.

Assim, como mencionado por Matolin (1984), as anomalias de tório apresentaram ótima

corre lação com as áreas mincralizadas a Slr e W.

Ic) Prorlulo integrodo TM (bønda 4) e nrânio

Aqui, o urânio apresentou um comportamento radiométrico bastante semelhante ao da

contagem total, inclusive nas regiões sem mapeamento ou sob suspeita (Figura 43).

Segundo Vasconcellos et al. (1977), os dados desse levantamento são mais ricos enr

urânio do que em tório, o que não é comum ocorrer. Portanto, para não incorrer em erros, foram

realiz¡das algumas análises das concentrações de urânio e 1ório de vários litotipos, tanto clo

embasamento, quanto de alguns maciços graníticos e cla anomalia radiométrica localizada na

porção nordestc da área (levantamento aéreo). Os dados são provenientes de análises químicas {e
Payolla (comunicação verbal, 1999) e Bettencoutt (comunicação verbal, 1999), bem como dos

dados aéreos do Projeto Iìio Madcira.

Os grirfìcos tório x urânio clas anhlises c¡uírnicas c clados <to Projcto l{io Madeira (Figuras

44 e 45), mostraram resultados semellrantes no que tange aos maciços graníticos, isto é, os

litotipos apresentaram maiores concentrâções de tório do que rìe urânio, contradizendo o que foi

mencionado por vasconcello s et al. (1977). A úrnica exceção, refere-se ao maciço Massangana,

quc, em fitnção dos dados do levantanlento aére<1, mostron possuir uma concentração de urâ¡io,

superior à de tório. contudo, as litologias que compõem o embasamento da área e, em parte, a

anomalia do canto nordeste, na análisc dos daclos do Projeto Rio Madeira, mostraram-se mais

ricas cm tlrânio clo que em tório, exceção leita ao Maciço UniZio. Tal resultaclo pode estar.

relacionado ao metamorfismo, de médio a alto gran, dessas rochas, e no câso clo Maciço união,

pcla sua composição, sienítica-mangerítica. No entanto, esses resultados e interpretaçõcs sãg

cspcculativos, pois as análises químicas, tanto de Bettencourt, quanto de payolla, revelam
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justamente o contrário. Isto é, as rochas do embasamento são mais ricas em tório que urânio

(lìigura 44). A causa dessa diferença, entrc os dados químicos e do levantamento aéreo (Tabelas

l6 e l7), deve-se ao fato de concentrações de radioelementos determinados por levantamentos

aerotransportados, geralmentc serem menores do que aquelas obtidas diretamente no bedrock,

devido ao efeito das coberturas sedimentares, vegetação e umidade.

Salienta-se, também, que o comportarnento relativo do urânio e tório depende de cada

tipo especílìco granítico e do sistema mineralizante associado. Assim, as relações entÌe urânio e

tório poclem ser inversas.

No caso da área de esludo, é possível observar que, os granitos com altas taxas de urânio

e tório hcrdaram uma componente crustal vigorosa, ou são produtos de refusão da crosta

superior. Os litotipos mais empobrecidos (Associação gnaisses tonalíticos e enderbílicos)

representam roclras de arco, provavelmente calcio-alcalinas, com uma componente substancial de

lìlntc nlantélica empobreoida, com baixas taxas de urânio e tório, contendo uma pequena

porcentagenì de contribuição cnrstal. Os dados geoquímicos e isotópicos (radiogênicos e

estáveis), à disposição, indicam que os granitos resultaram de fontes e processos diferentes

difèrindo, notadamente, no caráter e razão global tório/urânio (Bettencourt c/ a/. oomnnicação

verbal, 2001 ).

Desta forma, o canal cle urânio foi interprelado normalmente.

,4 partir dos gráficos tório x urânio (lìiguras 44 e 45), pode-se verilìcar também, que os

nraciços pertencentes à Suíte Int[rsiva Santa Clara (Oriente Novo e Santa Clara) apresentam

nraiores conocntrações dc urânio c tórkr, em comparação aos Younger GrünÌles dc Ilondônia

(maciços São Carlos, Massangana e Peclra lll anca) e lochas do embasamento, e a anomalia cla

porção nordestc da área, possui a mais alta oonccnlração dos clois radioelornentos, podcnclo scr

corrclacionável, portanto, ¿ì Suíte Intrusiva Santa CIara, devido à grande similaridade clas

assinaturas radiométricas.

As litologias dos maciços não I'oram cliscriminadas no gráfico dos dados do Projeto Rio

Madeira, pois o espaçamcnto entrc as linhas de vôo é cle 4 km, o que pouco rcflcte as variações

composicionais regionais (Pitkin & Duval 1980), alénr da escala clo trabalho ser 1:250.000. Já os

dados das análises químicas de Betlcncourl, fazem parte de um banco de dados, igualmente os de

I)ayolla ('l'abela l7). A localização de alguns ponlos com análises quírnicas de Payolla encontranì-

se na Irigurn 40.

No produto integrado, verificou-se que, cm algumas áreas, como nos seclimcntos imaturos

do Graben do Rio Preto, o urânio apresentou resposta radiométrica intermediária (Tabela l5),
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enquânto o 1ório e a contâgem total alt¿ì. lìssa resposta, provavelmente, pode estar relacionada ao

lato do urânio ter sido lixíviado desses seilimentos por proccssos intempéricos, pois é um

e lemento bastante móvel, cm compâração ao potássio e o tório.

As âlfas respostâs radiomótricas de urânio podem ser decorrentes do comportamento

geoquímico do magma, da sua associação com as ftrses voláteis dos metais raros, e/ou cstzrr

relacionadas ao urânio insolúvel <ìe alguns mitrerais ou à sua concentração em argilas.

Id) Produlo inlegrndo TM (ltandn 4) e potríssio

As altas concentrações de potássio encontram-se, principalmente, nos maciços graníticos

pertencentes ¿l Suíte lntrusiva Santa Clara e aos Younger Graniles de Rondônia e, nos sedimentos

do Graben do Rio Preto. Tal fato pode estar relacionado à grande quantidade de feldspato

potássico nesscs litotipos, à pouca idacle dos mesmos, comparada às outras unidades da área, e

alteração hidrotermal ('l'abela 15 c Irigura 46).

Alóm dessas regiões, as anomalias aparecem também nas porções nordeste e sudeste da

área de estudo, e outros trechos sem mapeamento ou duvidosos, tais como, região extrcmo ocstc,

leste e oeste do Maciço Massangana e sul-sudoeste. Além de regiõcs looalizadas dentro das

associações clo embasamento, mas semprc em regiões mais elevadas.

Já no Maciço Pedra Branca, a presença de um halo anômalo de potássio nas bordas parece

ser reflexo da pequena espessura da cobertura sedimentar, em comparação ao seu centro.

Neste caso, as anomalias encontram-se dispostas segundo as direções NW-SE e WNW-

IìSIi (z\pêndice E), e são bastante coincidentes com as Õbtidas a partir da equação de Gnojek &

Prichystal ( I 985) (Fator F) (Figura 34).

As baixas concentraçõcs deste radioelemento estão relacionadas às associações gnaisses

charnockíticos, enderbíticos e tonalíticos, linos e paragnaisses, e Maciço União.

As concentrações intermediárias encontram-se no Maciço Manteiga e porções de outros

plutons graníticos.

Ie) Produlo inlegrodo TM (bondt 4) e rnzño urânio/Ítirio

Neste produto integrado, as áreas anômalas estão, normâlmente, relacionatlas à

Associação gnaisses charnockíticos, maciços Massangana, Ariquemes e União, mina de Born
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Iìuturo, região corn dúvida, localiz¿da a leste de Massangana, sm pequcnas porçõcs locali:zadas

nas associações gnaisscs enderbíticos e tonalíticos, finos e paragnaisses ('Labela 15 e Iìigura 47).

As baixas conocntrações relacionarn-se à Suíte hrtrusiva Santa Clara, rnaciços, Pcdra

lllanca, Caritianas c outros pertcncentes aos Youn¿¡er Graniles de Rondônia c quc cstão sendo

atualmcnte mapeados, e porções sudeste e nordeste da árca (áreas sern mapeanento). As

concentrações intennediarias situam-se no Maciço São Carlos e nas associações gnaisses

cnrlcrbíticos c tonalíticos" finos c paragnaisscs.

Os resultados obtidos mostram que, elìì partc, os maciços graníticos prcscntes na árca

possucm um compoúamonto típico de granito 'I'ipo A, como nrcnoiouado no Capítulo 6, onde é

descrito uma correlação positiva entrc o urânio e o tório, com enriquecirnento absoluto dos dois

radioelemeflos, e baixa razão urânio/tório. Desta forma, tal rcsultado rcaltrma a caractcrística dc

granito tþo A para os naciços da área de estudo, como mencionado por Bettencourt ¿/ rl/.

(1ee5).

O fato dos n'nciços Massaugana, At iqueu.res c União, alénr dc outros correlatos aos

Younger Granites dc Iìondônia c situados na porção ocste da ¿i'rea apresentarcm-se anômalos. não

pode ser explicado, pois esses são considerados também, granitos tipo A. Contudo, tal assinatura

radionrétrica é compatível, cm parte, com os resultados obtidos por Yeatcs el al. (1982) e Ford &

O'lleilly (1985). Segundo esse autorcs, a alta ruÁo U/Th é ur¡ indício da prescrìçâ de dcpósitos

de Sn c Vy'; e no caso da iirea de cstudo, Massangana c lJom Futuro possucm as ntaiorcs

ocol'rências de estanho.

As baixas razões podem também ser reflexo do fìlrtc iutompctismo que aletou a região.

Ifl Produlo inlegra o TM (banda 4) e razão tórioþotríssio

As anomalias corrcspondentes a cssa razão ooorrcm nos maciços Jararaca, Oricntc Novo,

Caritianas, Pedra llranca, Manteiga Norte c porçõcs do Santa Clara, bcur conto nos

corrclacionáveis aos Younger Graniles de I{ondônia, situados no lado oeste da área c¡n cstudo, à

porção nordeste som lÌrapcamento e a certas regiões da Associação gnaisses oharnockíticos

(Tabcla 15 c lìigura 48).

A anomalia presente na Associação gnaisses charnockíticos, porções oeste da ¿lrea dc

estudo, encontra-sc dclimitada por uma cstrutura de caráter rúptil de dircção NNE-SSW, que

corlesponde a unra falha nonnal, corno pode ser verilioado na Figura 61, do item 8.3. Os blocos,



96

95

9a

9:¡

92

tl.

¡
!o

Bog_---:__-t- .

YGR-YoungerGranites deRondônia;A-lvfaciçoAriçemes;M-Maciço UassanganaBF-Bom Futuro; CA-N{aciço Caritianas;
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Figura 47 - Produto integrado TM-Landsat-5 e razÃo urânio/tório, com unidades teotono-eshatignáficas.
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alto e baixo, situam-se à direita e csquerda da falha, respcctivalncntc. Ilssa estrutura corresponde

a uma faixa dúctil reativada, corno pode ser verificado no Apôndice G.

As lraixas concentraçõcs estão relacionadas ao Maciço Massangana, às regiõcs duvidosas

a lestc e ocste de Massangana e sul-sudeste da área de estudo, ao Maciço São Carlos, à

Associação gnaisses linos, ao Craben do I{io Preto e às porções das associações gnaisscs

er.rderbíticos e tonalíticos, e chamockíticos (lìigura 48).

Já as concentrações interrncdiárias cstão relacionadas às associaçõcs paragnaisscs c

gnaisscs endel'bíticos e tonalíticos, c oharnockíticos.

De acordo com Ycates el al. (1982) c Cunn ct al. (1998), essa razão é útil na

caracteriz:ção de áreas alteradas hidroternralmente, sendo os valores mais baixos indicativos

desse processo. Porénr, como na ¿írea de estudo, as altas resposlas ocorrem tambétn cur rcgiões

onde há indício de hidrotelmalismo, os rcsultados não puderam ser intcrpretados.

Ig) Produlo inlegrøtlo TM (banda 4) e røzão urânio/pottissio

lìsse produto expressou, praticalnente, o lnesmo compolt¿urento da razão tório/potássio

(Tabela 15 e lrigura 49), sendo assim pouoo útil.

2) Produlos inlegrailos TM (bøndø 4) e mapts lent¡iticos

Para a geração desses produtos, foram usadas, na saturação, mascaras com valor 60, e o

modelo hexacônico.

Os produtos intcgrados facilitaram muito a intcrprotação dos dados de isofreqüência dc

zonas de juntas e morfoestruturas, devido à facilidade em visualizar variações de matizcs ctn

relação às isolinhas dos mapas de contornos.

A imagem TM tarnbém auxiliou nâ interplctação, ao scr usada couro base, posicionando

as variações de r¡atizes dcntro da área e ajudando nas correlações com as unidades teclorlo-

estlatigráfìcas, topografia, etc.

Os resultados desses produtos integrados encontram-se descritos no item 8.3.
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Figura 49 - Produto integrado TM-Landsaf-S e razãourâniolpotassiq com unidades tecüono-estratigråficas.
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3) Produto inlegrndo TM (handos 4,5 e 3 com renlce por decorrelaçäo) e RADARSAI

Nesse produto integrado loi usada uma máscara de valor 50, na saturação, e o modelo

cilíndrico. Normalmente, ele é utilizado para caracterizar a atividade antropogênica, detectar o

controle geobotânico das unidadcs litológicas (Paradella 1995; Paradella & Bignelli I996;

Paradella et al. 1997,1998; Dias & Paradella I997) e realçar estruturas geológicas (Paradella el

al. 2000b; Madnrcci 2000). Contudo, somente a atividade antropogênica pode ser caracterizada,

neste caso, devido à ausôncia de estudos botânicos que pudessem ser correlacionados aos dados

Iitológicos. Além disso, as estruturas geológicas não foram realçadas, pois a imagem de radar

utiliz¡da possui azimute (le imageamento de 78', sendo assim quase paralelo ao ângulo azimutal

solar da imagem TM, que é de 54". Portânto, as estruturas de direção NE-SW a ENE-WSW não

foram tão realçadas, quanto aquelas quase ortogonais à direção de imageamento ou ângulo

azimutal solar.

Neste trabalho, foram efetuados testes com filtros espaciais direcionais na imagem

R^DARSAI', a fim de simr¡lar uma imagem de radar de órbita descendente, com azimute de

imageanrento de 280". No entanto, os resultados foram insatisfàtórios, pois o aspecto visual da

intagem ficou muito ruim, gerando feições inexistentes.

A írnica inferência que se pocle fazer nesse produto, diz respeito às propriedades lÌsico-

químicas dos alvos, obtidas a partir da imagem TM, e à topogralìa da átrea, pelas características

geométricas do radar. Neste caso, as variações de matizes estãr¡ relacionadas aos diferentes tipos

de coberlura vegetal e de uso do solo, sendo as escuras pertencentes à imagem do radar (1997), e

as verdes zì irnagem TM (1984) (Iigura 50).

4) Prorlulo inlegrodo RADARSAT e dodos øerogonnespectromélricos

Neste produto foi r¡sada uma máscara de valor 50, na saturação, e o modelo hexacônico.

Como mencionado por l-larris (1991), o produto é ótimo para Õ mapeamento de corpos

graníticos, pois o dado gamaespectrométrico fornece inclíoios sobre a composição das rochas,

ácidas, intermcdiárias, básicas ou ultrabásicas, e o radar, informações relativas à macro e

microtopografia da área.

Contudo, devido ao intenso uso e ocupação clo solo denunciado pela presença cle

inúmeras estradas vicinais, relacionadâs aos assentâmentos do INCRA e conectadas às empresas
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de mineração, a quali<lade do produto foi bastante prejudicada. Nos talhõcs, a maior partc da

energia incidente é refletida na direção oposta à da visada do radar, o que acarreta

comportamento espccular. Assim, a porção retroespalhada ó muito pequena c, conseqticntemellte,

a super{îcie aparcce escura, dificultando a interprctação (Figura 51).

Outro fato¡ que tambem podo ter causado tal comportanento cspccular nos talhõrcs e

prejudicado a qualidade da inragen RADARSAT é a urnidade do solo. Este fator foi levantado ao

serem observadas imagens RADAIìSAT de regiões com a mesma intensidade c extensão de uso

do solo, tnas som o ¡rroblema de comportamento especular (Granito Estrela - Serra dos Carajás,

I,A) (Cunha et at.2001). Todavia, clados de precipitação da área dc estudo, durâtltc o período de

aquisição da imagem, lìão fotarn levantados, a firn de aveliguar essa hipótese'

l)esta forma, devido à má qualidade do produto, ele não l'oi utilii¿ado'

5) Produlo DEM e pottissio

Aqui, pode-se verificar que as anomalias dc potássio encoffrün-se nas regiões conl

topogralia mais elevada, como na SeÛa da Massangana (Maciço Massangana), porçõcs dos

maciços são carlos e caritianas, suíte Intrusiva santa clara, porção sul-sudeste com a

Associação gnaisses furos e algumas regiões sem mapeamentos (Fig'ura 52, A)'

Neste caso, o potrissio, quc é um elemento bastante móvel, não ocorte nos vales lìuviais,

como aprese¡tado por Blum (1999) e Madrucci (2000), mas está relacionado à alta porccntagenr

de fcldspato potássico nos litotipos e/ou regiões nrais cxpostas (com mais afloramcntos).

8.3 - Inlcrpretação das Imøgens TM'Landsal'5

I) Mapa da rede de drenagem

Neste mapa procurou-se identificar, principalmcnte, as estruturas radiais colrelacionadas

aos altos estr.uturais, quc, segundo alguns autores, rcpresentâltl diques anelares c/ou corpos

cliferenciados (Kloosterman 1967, Waghorn 1974, Almeida Irilho 1 983)' ou cstruturas

morfogerúticas relacionaclas ao meca.nismo de intrusão do maciço, do tipo subsidência ou colapso

¿e ca¡leira, col¡o descrito no Capítulo 5, as quais, com a erosão, detcrmi¡ariam tal conforntação

nos altos topográfioos (Isotta e/ al. 1978,1(omanini 1982, Lcite Jr' 1992).
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Figura 52 - DEM com potássio da área de estudo.
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Iìssas cstruturas ftrram observadas dc forma localizada nos tnaciços, Massangana, São

Carlos, Caritianas, Pedra Branca e nos pertoncentes à Suíte Intrusiva Santa Clara, be¡n como cnl

porções do embasamento c árcas sem mapearnento ou duvidosas, mas com anom¿rlias

radiométricas de contagem total, corforrnc o mapa tectônico-estratigráfico ora claborado (Figura

53).

Desl¿ forma, acredita-se, como Pinho (1987), quc a hþótcsc de lsotta el ol. (1978),

I{omaniri (1982) e Leite Jr. (1992) seja a mais coerentc, pois os plutons ao se alojarem cm

estruturas distcnsivas dos tipos, releasing bends c rhombo-chasn?q conro proposto aqui (sub-item

8.4.2), provocaram a inversão de baixos em altos estruturais, quc condicionaram a sobreposição

do padrão de drenagem radial ao anelar, localiz¿danrente.

Vcrificou-se, tambérn, que a área é composta, predominantemente, por utna drenagcm

com padrão dendrítico, multidi¡ecional ordenada, com fortc controle cstrutural segundo a direção

WNW-ESE. Sua maior densidade situa-se na porção sudeste. Tal lato indica litologias menos

permeáveis, isto é, silto-argilosas, como é o caso dos paragnaisscs presentes nesta porção. Além

disso, mostra que a região sem mapeamento, mas anômala sob o ponto de vista radiométrico

(contagem total; sub-itern 8.2.3), pode ser parte integrante da Suíte Intrusiva Santa Clara, porém

com uma espessa cobertura sedimentar, pois o Maciço Jararaca, tarnbém pertencentc à mesma

suí|.e, apresenta as rnesrnas características. Contudo, devido ao oonflito de informações, como

anomalia radiométrica indicando tratar-se de um corpo de composição granítica e alta densidade

de drenagem, indicando ser um rocha silto-argilosa, sorìrente unìa nova campanha de campo

poderá solucional tal dúvida.

2) Mtpa de zonas de jwúas

O rnapa de zonas de juntas (Figura 54) representa as fraturas com altos ângulos de

rnergullro c espaçamcnto bcm dcfinido (sub-item 7 .2,4). A terndnologia zonas de juntas é utilizada

etrr fotointerpretação porque durante esta fase ne¡n sempre é possívcl distinguir se houvc ou ¡rão

novirncnto ao longo das direções mapeadas. Utilizåndo-se as obscrvações e nlcdidas cfèluadas

em nivcl dc afloramento, uo eut¿ìnto, torna-se viávcl classificar tais estruturas.

Após esses procedimentos, fotointerpretação c verifrcação de carnpo, loi possível

cstabeleccr para as rcgiões oitadeìs na'l'abela 18, o signifioado das cstruturas mapeadas.
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YGR' " lounger EranÍes de Rondônia; A_- Maciço Ariquemes; M - Maciço Mâssangam; BF - Bom Futu¡o; CA - Maciço Caritia¡as;
S-C - ir4aciço São Carlos; PB - h4aciço Pedra Br¿nca: SISC - Suire I msiva santa ctãra; Í - uacico ¡aiãcc cr - ¿s.*åçaoffiõi
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çãc pamgnaissesl ? - ægíão sem rnapeamento e/ou duvidosa,

Figura 54 ' N4apa de zonas de juntas com unidades tectono-estratigráficas.
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T,,{I¡ELA l8 - COMPÂRAÇÃO ENTITE OS DADOS INTERPIÌtrTADOS Iì OS
OIITIDOS EM CAMPO

( I ) Maciços com estatística de frâturamento.
(2) Não foram coletadas mediclas Ìn situ devido à inacessibilidade.
(3) os dados de zonas de juntas do Granito Palanqueta estão junto com os da mina de Bom
Iìuturo, visto os mesmos estarem numa área comum.
(4) os dados de zonas de juntas clesses maciços foram coletados em conjunto, como Suíte
lntrusiva Santa Clara.

MÂCrÇOS ZONAS DE JUNTAS

1:250.000

F'RATURÁS (DADOS

COLETÁ.DOS NO C,AT{PO)

DADOS PRÉ-

EXISTtrNTES

Capítulo 4Dir. Principal Dir. Sccundári¿rs Dir. Principal Dir. Sccundlrias

São Carlos (l)
(I,'igura 55)

N t0-20w N-S a N20E N20-308 N l0-20Ë N-S, NNE-SSW,

N20-308 e N40ll

Massangana

(Iìigura 5ó)

N-S a N l0ll N20-30W N-SaNl0E,N60-

708, N30-40W e

N70-80W

N50-708 e N40-50W

Pedra Ilranca

(2)

(lìigura 5ó)

N t0-20tì N40-50[ì c N20.

30w

N5- l0E, N30-408,

N60-708, e N50-60W

Ariquemes ( l)
(l:'igura 56)

N-S a N l0E,

N-S a N20W e

N70W a E-W

N50-70W N-S a N l0E N60-70W

Caritianas ( I)

(Figura -57)

N-S a N l0E,

N20-30'ü e

N60-70Vr'

Nt0-20It,Nl0-

20w, N30-40w,

N70-80W

N20-30Ê N50-60u N-S, N20-40È, N50-

70E, N60W e E-W

Grân ito

Pâlanquet¿r

(5n)

(Figura )

(3) (l) N-SaNlOtie

Ns0-ó0w

N I 0-200, N30-

60E,N-SaNl0W

N40-50W e N60-

70Vr'

NE-SW e NW-Sll

(subverticais)

Mina de Born

Futuro (5fÌ)

(Figura )

N-SaNl0lì N30-40W e N70W

â E-W

N-SaNl0We

N50-ó0w

N-S a Nl0lì, N20-

808, N l0-20w e

N30-50W

Oriente Novo

(4)

(Figura 59)

N20-30W N-SaNl0ll,N50-

60EeN80EaE-

N30-40W N70ßall-WeN-S

a Nl0W

N30-508, N50-70ti,

N l0-20riv e N30-.50W

(vertical)

Primavera (4)

(Figura 59)

N608, N l0D a

Nl0W e N70-80W

Uniã'o

(Figura 59)

N30-40Vr' N-S a N l0ll N-S a Nl0W e

N60-70W



Zonas de juntas
Escala l:250.000

Número máximo de zonas de
juntas = 2l
Número total de zonas dejuntas - 218

Número máximo de zonas de
juntas = 599
Número total de zonas de juntas = 2847

Zonas de juntas
Escala 1:50.000

Número maximo de fraturas = 394
Número total de fraturas : 709

Figura 55 - Diagramas de rosáceas das zonas dejunøs e fraturas do Maciço são carlos

70

ao

Dados de campo



Massangana

Número mráximo de zonas de
juntas : 30
Número total de zonas de juntas :- j00

zonas de juntas
Ariquemes

Número miiximo de zonas de
juntas : 3
Número total de zonas dejuntas : 26

Pedra Branca

Número m¿åximo de zonas de
juntas - l0
Númcrq tohl dc ?onas dç junta$ : ?{

dados de campo
Ariquemes

Número miáximo de fraturas : 52
Número total de fraturas : 'I20

Figura 56 - Diagrarnas de rosáceas aas zonas dejuntas dos maciços Massangana ePedra Branca, e zonas de juntas e fraturas Oo fraacìç-À Ãrlqu"*u*.
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Zonas de juntas

Número maximo de fraturas : 14
Número total de fraturas : 157

Dados de campo

Número m¿áximo de fraturas : 64
Número total de fraturas = 157

Figura 57 - Diagramas de rosáceas das zonas de juntas e fraturas do Maciço caritianas,
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Número máximo de zonas de
juntas : 12
Número total de zonas dejuntas : 105

Figura 58 - Diagrama de rosácea das zonas de juntas da região de Bom Futuro.
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Suíæ lntrusiva Sants ClerË

Número máximo de zonas de
juntas : 165
Número total de zonas dejuntas : I 16l

Número mriximo de zonas de
juntas : 19
Númcro total de zonas dejuntas = 152

Unido

Figua 59 - Diagramas de roráceas das zonas dojuntas de Su¡te Intrusiv¡ $anta Cla¡¡
e do Maciço União.
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Inicialmente quanto aos deslocamentos, constatou-se que as zonas de juntas represeutam

sistemas de lraturas com movimento relativo (falhas) e/ou sem deslocamentos significativos, isto

é, mensuráveis (iuntas).

A seguir, quanto ¿ì origern, observou-se que ocorrem sistemas correlativos ao

cisalhamento da terceira lasc de movimentação (transtensiva), conjugados ou entrecortaclos,

preenchidos ou não, que mostram deslocamentos relativos mensuráveis, com rejeitos até

decimétricos, no máximo, compalíveis com o modelo adotado para esta fase, isto é, o1 orientado

em torno de N708. Portanto, veril'icou-se a ocorrência de falhas sinistrais no quadrante NW,

destrais no NE até N70ll e fraturas de extensão orientadas em torno dessa última direção.

Rampas liontais e oblíquas também loram observadas, com orientações compatíveis com as do

modelo adotado. Tais estruturas, no entanto, são pouco freqüentes, pois já no final da terceira

1àse de movimentação apresentavam uma forte componente vertical, isto é, cle gravidade, atestada

inclusive pelo preenchimento com material quartzoso e quartzo-feldspátioo.

Esta situação foi incrementada com as reativações distensivas ocorridas no Mesozóico e

Terciario, que provocaram acentuados movimentos normais, atestados em planos (espelhos de

falhas com estrias verticais a subverticais e blocos alçados e rebaixados).

Observou-se, também, f¡aturas de baixo ângulo, não detectáveis nos produtos de

sensoriamento remoto t¡tilizados, devido à escala e resolução espacial, que correspondem a

estruturas relacionadas ao alívio de carga e/ou anomalias correspondentes a flexuras (altos e

baixos estruturais) e brechação. Neste úrltimo caso, no entanto, o desenvolvimento da brecha é

controlado pelas direções regionais do modelo adotado, como por exemplo na Mina de Bom

Iruturo, onde está orientada segundo a direção trativa N708.

Assim, foi possível constatar que as orientações regionais das zonas de juntas são

semelhantes e compatíveis com os obtidos em campo e dados pré-existentes. Essas orientações

são: +/- E-W, +/- N-S, +/- N30W, r-l- N60W, +/- N20E e +/- N608, e refletem, claramente, que

as direções antigas de fraquezas cruslais condicionaram/controlaram o desenvolvimento dos

sistemas de f¡aturamentos regionais. Isto é, que as tendências de partição dos maciços rochosos

do ponto de vista regional, estão intimamenle ligadas às linhas de fraquezas pré-existentes, com

anomalias localiztdas devido aos sistemas de alívio de carga.
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3) Mapø de isofreqiiência de zonos de juntas

Ao analisar as zonas de juntas, observou-se que a maior freqüência ocorre na porção

sudeste cla área de esludo, onde está a Associação paragnaisses, e apresenta eixo de máximo

orientado segundo N-S (Figura 60, A).

As outras áreas com alta freqüência de zonas de juntas (Figura 60, B), bem como as de

baixa freqiiência (Figura 60, c), encontram-se listadas nas'fabelas 19 e 20, respectivamente.

TABELA 19 - ANOMALIAS DO MAPA DE TSOF'RI,QÜÛNCIA DTì ZONAS DII
JUNTAS

TABEL,.T 20 _ BAIXAS FREQÜûNCIAS DD ZONAS DD JUNTAS

PORÇOES coRRoLAÇAO COM MÂPA TECTONO-
ESTRATIGRÁFICO

Central Associações gnaisses charnockíticos e enderbíticos e
tonalíticos, Maciço Pedra Branca, Associação gnaisses

finos e Suíte Intrusiva Santa Clara
Noroestc Associação gnaisses olrarnockíticos

como já havia sido indicado no mapa de zonas de juntas, verificou-se que, a orientação

dos eixos de isofreqüência é controlada pelas linhas de fraquezas crustais com direções, N-s a
Nl5w' N40w a N50w, N60-70r1 e E-w, que foram cle grande importância ao controle do

alojamento dos plutons graníticos e da mineralização estaníl'era da área, e correspondem às

lì'aturas X, E, T e I{ ou P, respectivamente, do modelo de Riedel (1929), modilìcaclo por gar¿ing

(1974) e Sadowski (1893).

os eixos com direções N-s e NE-sw são os mais antigos, ern comparação às direções

NW-SE e E-W, visto os primeiros serem mais freqüentes.

PORÇODS EIXOS DE MAXIMO CORRELAÇAO COM MAPA TECTONO-
ESTRATIGRÁFICO

Sr¡cleste N-S, NE-SW NW-SE, E-W ,A,ssociação paragnaisses e região sem
maneamerlto

Centro-leste N-S e I]-W Associacão Darasnaisses
Centro-snl N-S Maciço Ariquemes e Associação gnaisses

charnockíticos
Centro-oeste NE-SW e NW-SIì Associação gnaisses charnockíticos

Clentro-noroeste NI]-SV/ Associação gnaisses charnockíticos
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4) Mapa Íectônico-esf ralignífico

Ncste mapa estão representadas as unidades tectono-estratigrálicas regionais definidas

pelos seguintes parâmetros: grau de deformação e metamorfismo, idades geocronológicas e

estruturas tectônicas dúcteis-rúpteis a rúpteis, relacionadas à última fase de movimentação

compressiva da area operativa durante o intervalo de tempo, 1.400 a 970 Ma.

Foram discriminadas seis unidades tectono-estratigráficas: (1) Associação paragnaisses,

(2) Âssociação gnaisses enderbíticos e tonalíticos, (3) Associação gnaisses charnockíticos e

Maciço União, correlacionado à Suíte Intrusiva Serra da Providência, (4) Associação gnaisses

finos, (5) maciços pertsrìcentes à Suíte Intrusiva Santa Clara e (6) maciços pertencentes aos

Younger Granites de Rondônia (Apêndice G e Tabela 2l), como denominado por Payolla et al.

(2000).

lìoram identificadas três direções principais, WNW-ESE, NW-SE e NNW-SSE, que

corresponclem às zonas de cisalhamento transcorrentes rupteis e rúptcis-dúcteis e dúcteis, e

rampas liontais e oblíquas com sentidos sinistrais, respectivamente. As rampas possuem

vergências de NE para SW. No interior dos plutons graníticos as três direções estão relacionadas,

principalmente, com estruturas rúpteis. Ainda identificou-se as direções secundárias, NNE-SSW e

NE-SW (Apêndice G).

Essas estruturas são representadas por foliações cataclásticas-miloníticas ou miloníticas de

médio a alto ângulo, que compreendern às faixas/bandas bastante tleformadas, l"alhas

transcoruentcs, fülhas inversas, de empurrão e normais. Ao longo das faixas que exibem ltrìiações

de alto ângulo, encontram-se tamMm, dobras intrafoliais, assimétricas e disruptas. Feições tais

como, com eixos verticais, arrastos, sentido de rotação de pórfiros de feldspato/xenólitos de

corpos máficos indicam sentido sinistral, no caso do quadrante NW, e sentido destral, no

quadrante NE. As foliações de baixo a médio ângulo (30'a 60"), com mergulho para Nli, são

representantes de rampas frontais e oblíquas, com componente sinistral.

Às vezes essas l'ampas aparccem no campo com vergôncia oposta ao fluxo, ora

mergulhando para unr lado, ora pâr¿r outro. l-al fato ocorre pelo encurvamento das faixas/bandas

(bends), o que favorece a geração de estruturas transtensivas em algumas porções, denominadas

tle releasing bends. Em níveis cnrstais superiores, âs estruturas transtensivas são correlacionadas

aos rhombr¡-cha,sms.

Âs falhas transcorrentes são evidenciadas por quebra e deslocamento lateral de unidades,

veios de quartzo deslocados, dobras de arrasto, etc.



TABELA 21 - cARAcrERrsrIcAS D.A.s UNIDADES TEcroNo-ESTRATTcRÁFrcAS DA Ánre on EsruDo
IDADE (Ga)

UÆb

0,99 a0.97

1,08 a 1,07

1A1

1,57 a 1,52

ESTRATIGRÁFICAS

Younger Granites de Rondônia

1.73 e 1,75 a7.73

Suíte Intrusiva Santa C

Associação gnaisses fnos

Associação gnaisses

charnockítico s e Maciço União

1,95 (+)

Associação gnaisses ende¡bíticos e

tonalíticos

posrçao,

lara

METAMORFISMO

Associação paragnaisses

Não metamórfico

Não metamórfico

Anfìboiito alto a graaulito

zircão detrífico

Anfibolito alto a granulito e

sem dados

Anfibolito alto a grarulito

DEFORMAÇÃO

An-fibo1ito alto a granulito

Rúptil e ruptil-dúctil nas bo¡das

Dúctìl-ruptil a dúctil e dúctil-rupti1

Rúptil

Dúctil-ruptil

Dúctil-ruptil a dúctil

Dúcti1-rupti1 a dúctil

cô
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Nas áreas transtensivas, ocôrreram conclições favoráveis para o alojamento dos maoiços

pertencentes à Suíte Intl usiva S¿rnta Clara e aos Younget, Gronìles de Rondônia, como será

descrito no sub-item 8.4.2.

As direções N-S e NE-SW geradas no mesmo evento, são representadas por zonas de

cisalhamento transcorrentes destrais. Foliações cataclásticas-miloníticas de alto ângulo, arrastos,

dobras intrafoliais, assimétricas e disruptas, com eixos verticais e lineações de estiramento, que

constituem conjunto de indicadores cinemáticos.

As estruturas que condicionam o alojamento dos plutons (rhombo-chasms) delìnidas pelas

direções WNW-ESE e NII-S'ù/ diferem do modelo proposto por Bettencourt & Dall'Agnol

(1987), já que esses autores consicleram que os rhombo-chasms são controlados pelas direções

Nl0W e N50-60W.

As estruturas rirpteis, que ocorrem no interior dos plutons graníticos, são representadas

por fraturas preenchidas ou não por quartz.o ou material quartzo-feldspático. Em alguns

afloramentos visitados, verificou-se que, essas fraturas fomam pares conjugados, ou aparecem

deslocaclas destralmente, como, por exemplo, aquelas com direção NE-SW.

Maiores detalhes, principalmente no que tange aos dados de campo, serão discutidos no

sub-item 8.4.3.

5) Mo pn mo rfoeslr u I u ra I

Esse mapa mostra compartimentos tectono-estruturais correlacionáveis, principalmente, à

reativação terciária, formados por altos e baixos estluturais que envolveranr todo o pacotc

litoestrutural da área e foram condicionados por movimentos verticais.

Os movimentos verticais ocorreram ao longo das antigas linhas de fraquezas crustais e

relacionam-se ao final do Neoproterozóico, início do Paleozóico, com reativações no Mesozóico

e Terciário. Durante esses intervalos de tempo, foram gerados o Graben de Pimenta Bueno, os

diques de rochas básicas e os placers da região, respectivamente.

As linhas de fraquezas crustais possuem direções principais em torno de, N-S, NNW-SSE,

NW-SE, NE-SW e WNW-ESE, e são correlacionadas às direções dos eixos de máximo, obtidas a

partir da análise do mapa de isofreqiiência de zonas de juntas.

Os altos estruturais são representados pela matiz magenta (4,) e ocomem em quatro

rcgiões (Figura 61 e'Tabela 22).
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Os baixos estrutulais apresenta$ maTiz azul a roxo (ì;'igura 61, I)) c estão loc¿rliza¿6s c¡l
qualro regiões ('lìabela 23). Esses são correlacionáveis aos depósitos secundários mineralii¿aclos a

cassitcrita (Figuras 14 e 61).

A maior parte dos paleovales situa-se na porção centro-norte <la área, onde há um grande

baixo estrutural (Figuras 14 e 61, B). segundo payolla er at. (19g4), nessa região os paleovales

chegarn a atingir 70 rn de profundidade e possuem as maiores conccntrações de Sn (Souza ct a/.

t97s).

A partir do n'npa n'rorfoestrutural, inferiu-se as provávcis áreas-lòntes, regionais, <iesses

vales e paleovales, que são correlacionáveis as regiões esr.ruturalmentc mais elevadas.

Na região centro-norte, as áreas-fontes poclern ser derivadas tlos maciços, Santa B¿iL¡bara

(?), caritianas, Pedra Bra:rca e são carlos. Já na porção leste, as provávcis ¿írcas-fontes são os

nraciços, oriente Novo, Jararaca, Santa clara c primavera, enquanto que, no cxtremo noroeste,
podcm ser os plutoru graníticos que estã<l sen<io al.ualmcnte mapeados sendo, provavelmente,

correlatos aos Younger Graniles de Rondônia.

Attálise análoga pode ser feita corn relação aos arenitos feldspáticos e conglomerados ¿o

Graben do l{io Preto, visto o mesmo estar situado em unra rcgião rebaixada estruturalmente, crn

cotnparação ao seu em torno (Figura 61, D). Assim, podc-se dizer que, tais sedimentos são

derivados dos maciços da Suíte Intrusiva Santa Clara.

Além dessas regiões, corn altos e balxos estruturais, a árca apresenta porções quc possuem

comportamenlo intermedi¿irio, entre alto e baixo, e são reprcscntadas pela rnatiz vcr<ie (Figura 61,

c). Essas porções são em número de quatro (Tabera 24) e 
'ão 

possuem significado tão

exlrressivo como os baixos estruturais.



PORÇOES

Centro-sul-
sudoeste

TOPOGRAFIA

Sudeste

Centro-leste

Alta

Nordeste
Alto
Intermedia¡io: 150 a 200 met¡os

topográfico

DrREÇOES DOS
LI}IEAMENTOS

CONDICIONANTES

Alta

Alta a
intermediaria

_CARA

N-S, NNW.SSE, NW.SE,
WN-W-ESE, NNE-SSWe NE-

SW

P()RÇ(}ES

00
Altâ

CTERI

NNW-SSE, NW.SE, W\íW.
ESE. NNE-SSW e NE-SW

Nordeste

TOPOGRAFIA

Centro-norte

NW-SE, NNW-SSE

Intermedia¡ia a

baixa

Noroeste

TABELÄ 23 - CARA.CTE

CoRRII-AÇAO COM OMAPA
TTCTONO-ESTRATIGRÁFICO

Leste-
sudeste

Intermedia¡ia a

baixa

Balxo: inferior à 150 metros

NW-SE

Maciço Massangana- Associação gnaisses
cha¡nockíticos e outros maciços pertencentes

ao Younøer Granites de Rondônia

TOS

DrREçoES DOS
LINEAMENTOS

CONDICIONANTES

Intermedia¡ia
Intermediá¡ia

N-S, NW-SE e E-W

Suíte Intrusiva Santa Clar4 associações
Darasnaisses e snaisses finos

ìiliW-SSE, NW-SE e E-W

Area sem mapeamento

N-S, NW-SE e WNW-ESE

A¡ea sem maDeamento

coNcENTRAÇÃO
DE Sn

(Sotza et al- 1915\

N-S

CoRRELAÇAO COM OMAPA
TECTONO-ESTRATIGRÁFICO

BAIXOS

Associações paragnaisses e gnaisses
charnockíticos, e á¡eas sem mapeament

Associação gnaisses chamockíticos, Maciço
Caritianas e outros maciços pertencentes aos

Younper Granites de Rondônia

30 a 150 ppm

Não existe

Associação paragnaisses, maciços União e

Juuaca

Associacão snaisses chamockíticos

Não existe

Não existe

coNCENTRAçAO
DE Sn

(Souza et al. 1975\

o
Não existe

700 a 1000 ppm

<20 oom
Não existe

o\
N)



PORÇOES TOPOGRAFIA DTREÇOES DOS
LINEAMENTOS

CONDICIONANTES

coRR[LAÇAO
COM O MÂPÁ.

TECTONO.
ESTRATIGRÁFICO

CONCENTRA
ÇÃo Dxt, sn
(Souze et ul.

r975)
Oeste lntc¡mediária N-S, NV/-SË, NE-SW

e WNW-ES|]
Associação gnaisses

charnockíticos
< 20 ppm

Centro-norte Ilaixo NNV/-SSE, NW-SE e

WNW-I]SE
Associação gnaisses

enderbíticos e

lonalíticos

Não cxisteute

Centro-sul Interrnedia¡ia WNW-ESE e NW-Sll Associações gnaisses

furos, charnockiticos e
cnderbiticos e

tonalíticos

30 a 150 pprn

Centro-leste Intennediária a
alla

NNW-SSE, NW-SE o

ENII-WSW
Suítc lntrusiva Santa

Clara
Não oxistente
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TÄIìIìL\ 24 _ CAIIACTDIìÍS'T'ICAS DAS I{EGIÕES COM COMIDOII'I'AMENTO

ESTRUTUIIAL TNTDIì,MEDIÁRIO

8'4 - Evolução Teclono-EstratigrdJicø da RegiiÍo e Controle Tectotto-Estrutural dos Plutons

Cranílicos

8.4.1 - Dobras

Embora fugisse do escopo do trabalho uma minuciosa avaliação dos estilos e geometria

dos dob¡atrrentos ocorridos na álea, destacarn-se alguns aspcctos analisados, com o intuito {e
co¡rtribuir para um melhor discernimento cinemático.

Colno durante a história evolutiva da região houve mudanças na diroção do esf'orço

principal Qtrincipal s/re^rs), tal füto acarretou na supcrposição cle deformações/dobranlentos

(l{arusay & Huber 1987b), como também na intcrler'ência entrc ¡novirne¡rlos opostos, por

cxemplo, dcstrais e sinistrais, que resultam em re<iobrarncntos. Ncste caso, quando zus

deformações são sûrcronas, cm várias dircçõcs, e se ilìteroeptam, fornrarn dobras cornplexas,

"diftrentcs, geometricamcntc, daquelas derivadas de superposições sucessivas" (l{amsay & l-Iubcr

1987b), que neste caso, cstão relacionadas aos movimentos das tr.ôs fases.

Para avalial tais fatos, procurou-se discerni¡ as dobras de cisalharncnto (shear fitltl,s) e seu

posicionamento, interno ou externo às zonas. os seguintcs critórios foram utiliz-aclos:

1) Distinguir as dobras St (fonte) cujas origens estão relacionadas aos movimentos quc dâo

origem ao cisalhamettto, em relação àquclas pré-cxistentcs e rcdobraclas e/ou transpostas c
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cstit'adas pelos rcforidos r¡ovimentos. Quando internas às zonas de cisalhalncnto, analisou-sc

as características de assimetria, rompirnento e atitude de cixos c planos axiais. Estes podcm ser

dcsde verticais nas rampas laterais, até subhorizontais uas rampas liontais. Quando externas,

são produzidas pclo arrasto dúotil das foliaçõcs rniloníticas;

2) Tais feições associadas aos deslocamentos de unidades, rotação c/ou orientação de pórhros e

arrastos dúcteis, em nível regional observados nos produtos de sensoriamento remoto,

constituetn-se em excelentes indicadores cinelnálicos para dcfinir o sc¡rtido dos movirnentos.

As l;'iguras 62, 63 e 64 são exemplos csquenráticos das dobras St (fonte) obscrvadas na

áea estudada. Tais esqucmas for¿un elaborados a partir dc obscrvaçõos e medidas eln

aflorarnentos. Algumas lìotos 2, 3, 4,7,9, 13, 14 e 17, do sub-itern 8.4.2, rnostram situações

observadas no campo, cou'elatas aos csquenus das figuras citadas.

8.4.2 - Fascs de Movinrcntuçäo

A comprecnsão da evolução do controle tectônioo-estrutural dos plutons graníticos

mineralizados a estanho e uretais ralos, e de seu ernbasamento na área estudada, só foi possível

quando analisada e confrontada com dados regionais. lsto porque a área em questão, constitui

utna auomalia onde estão rcgistrados, esscncialrnente, os efeitos da últirna lase de rnovimentação.

Tais considerações foram efetuadas a partir de interpretações cm imagens orbitais e trabalhos cle

canlpo, em uma área quc recobre desde as suítes nrais anl.igas da rcgião (Complexo Jantari) até as

nrais jovens (Younger Granites de lìondônia), como mostra a Figura 8.

A árca em azul, da Figura 8, faz. parLc do Projelo l{ondônia (Capítulo 1).

Os resultados obtidos ató então, pcla equipc do Projeto, cncoutram-sc em diversas

publicações, conro, Veneziani et al. (1996, 1998) e Okida er al. (t999,2000).

Nestes trabalhos, verificou-se a existôncia de z-onas dc cisalharnento principais e

secundárias, orientadas em torno de, N70W, N60E, N30W, N308, B,W, N-S e N50W, com

sentidos ora destrais, ora sinistrais, que foram corrclacionadas a duas fascs compressivas e dc

cunho progtessivo. No entanto, os rnovirnentos não haviaur sido discrinlinados e posiciotraclos no

tempo de forma clata, etn face da incxistôncia de dados mais conclusivos. As prìncipais

car¿rctc¡ísticas reconhecidas rrcsses trabalhos foranr as seguintes:

l) Iìase l: apresenta vergência de N para S, corn ol em torno de NNII-SSW. Ncsta lase as

prirtcipais direçõcs distensivas estão em torno dc NNII-SSW, erìquanto as principais dircções

compressivas em torno de WNW-ESE. As direções secundárias são sintéticas crn rclação à
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Legendo: 
ã zono ¿"cisolhomenlo principol

f4 zono a" cisothomento secundório

lZ] roroçao

Figura ó2 - Iìepresentação esquemática de dobramentos elìguras de
interferência gerados pelos movimentos ao longo de zonas deiisalha-
mentos transcorrentes.
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zona de cisalharnento principal, quando situadas no quadrante NW, e antitéticas quando no

quadrante NE. Essa fase foi caraotcri:zada corno sincr'ônica ao alojarncnto da Suíte Intrusiva

Sera da Providência;

2) Fase 2: e cancteriznda pela ndgração de vergôucia dc Nlì para SW, sendo o 1 em tortro de

N60-708. Nesta fase as principais direções distensivas estão em torno de N60-70E, enquanto

as direções compressivas, segundo à direção N70W, paralelas à Y ou D, e a direção N30-40W,

paralelas às rampas frontais. Ocorreu nrovirnentação ao longo da direção WNW-ESE, com

selltido sinistral, e inversão dos sentidos dos movimcntos, cotn relação à Fase l, nos

quadrantes NW e Nll. Esta fase é ca¡acterizada como sincrônica ao alojamento das Suítcs

lntrusivas Teotônio, Santo Antônio, Alto Candeias e São Lourenço-Caripunas, bem como pela

deforrnação da Suíte Intrusiva Scrra da Providência.

Ao fìnal da Fase 2, com a ocorrência dc nrovimentos que geraram estruturas

exclusivamente rúptcis, ocorreram os alojamentos dos granitos da Suíte Intrusiva Santa Clara o

Yuunger Cranites de Ilontlônia.

A partir da análise de macroescala, efetuada nas duas etapas dc campo, mais os dados

geocronológicos pré-existentes, que possibilitaram um melhor posicionarnento das unidades

tectolìo-estratigráficas, como consta na Tabela 21, pode-se verificar que a região foi alvo de não

solnente duas, n.ns de três fàses transpressivas-transtcnsivas, quc propolcionaram r:ondiçõcs

favorávcis para o alojamento dos maciços graníticos. Nestc caso, a priureira fase é préJìase l,

anteriormentc interpretada, cnquanto a segunda e terceira fases correspondenr às antigas Iìases I c

2 (Veneziani et al. no prelo).

De um modo geral, pode-se dizel que na região delirnitada cm azul na Figura I, ooorreu

um movimenLo com vergência de NE para SW, posicionado como antcrior a 1,6 Ga e

correlacionável à Orogenia Rio Ncgro-Juruena. A seguir', a vclgônoia passou a ser cle N para S,

situado entre 1,6 e 1,5 Ga, que oorresporrdc, em partc, à Orogenia Rondoniana-San Ignácio (1,5

a 1,3 Ga) e, finalmente, um movimento com vergôncia dc NE para SW, com posicionarncnto

cronológico erfre 1,4 e 0,99 Ga, parciahnentc relaciouado à Ologenia Sunsás, quc é corrclata à

Orogenia Grenville, como meucionado no Capítulo 4, item 4. I .

'fais fenômenos estão registrados nas rochas que compõem o arcabouço gcológico da

legião, de diversas lolmas c, principalmentc, através dc indicadolcs cinemáticos, quc são

parcialmelìtc observados nos produtos de sensoriamento relnoto, c clara¡ncnte idcntificados cm

nível de aflorarnento. No prineiro câso, estruturas de arrasto dúctil, alérn de dcslocar¡entos

laterais de unidades geológicas, são prontamente reconhecidos, bcm como a existôncia de zonas
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de cisalhaurento de alto e médio ângulo, orientadas segundo a mesma dircção, com idôntica

localização geográfi0a. Este fato, sem dúvida, indica fases dc movitnentação distintas, isto rj,

mudanças no posicionamento do ol regional. Em nívcl de afloramento, os indicadores

cinemáticos, tais como, dobras intrafoliais, assimétricas e disruptas, inolusive de rnaterial básico e

quartzo-feldspático, com eixos verticais, além de arrastos, rotação dc pórfiros de

1èldspato/xenólitos de oorpos rnáficos, conlirmam as rnudanças dc vergônoia.

Os exemplos de tais indicadorcs cinemáticos serão lnostrados a seguir, quando serão

discuticlas, cm detalhes, as três fases de rnovimentação.

A estratégia utilizada para o reconhecimento das características cinemáticas da região em

aprcço, baseou-se na escolha de pontos-chavcs quc loram delÌnidos ern função dos seguintes

par'âmetros:

1) Reconhecimento das feições indicativas de rnovinre¡rtos rìos produtos de serisoriamento

remoto, como demonstrado nas Figuras 25,26 e27;

2) Identificação da localização geográfica destas lèições, para correlacioná-las com as unidades

geológicas. Para tal, considerou-se como base os mapas de Scandolara (1997) (Irigura 8), de

I'ayolla et ol. (2000) (lìigura 9) e Payolla (ro prelo), objetivando o disccrnimento cronológico

dcstas unidades;

3) Iì.ealização dos perfis de canrpo, baseados em áreas pró-seleoionadas pelos fatores dos itens 1 <:

)-

4) Conrparação dos dados de rnegaescala (interpretações) aleridos pelos de nracroescala (campo),

com os rnodeìos teórico-empiricos dcscritos nos Capítulos 5 c 7.

i)urante as fases de movimentação, ocorreram deforuuções progressivâs não-coaxiais,

que foram caracterizadas a partir da reintcrpretação das imagens de scnsoriamento rcmoto, dados

geocr<lnológicos e pontos-clìaves clc carnpo, conro anlcriormente mencionaclo.

As Figuras 65, 66 e 67 são representações esquemáticas dos movirnentos tectônicos

ocorridos ao longo das principais dircções de fi'aquezas crustais, no decorret das tlês fascs

identilÌcadas, respectivamente. lì'oram obtidas a partir da interprctação dos produtos dc

sonsoriarnerfo rcmoto (Projeto Iìondônia) c l¡aseadas nos quâtro parfunetros arìteriormcnte

discutidos para a escollra dos pontos-chaves. Englobam uma área quc corresponde a scis folhas à

cscala 1:250.000 e abrangem as ¡rrincipais unidades teotono-ostratigráfrcas do Estado de

l{ondônia, como pode ser observado na lìigura 8.

Os linearnentos correspondem às principais zonas dc cisalharnento regionais.
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Cada esquema apresenta os rnodelos teórico-cmpíricos, cujos indícios puderam scr

l ecor recidos em nível de aflo¡amento.

A seguir, serão descritas as três fases de movimentação identificadas c suas implicações no

que tange os controles tectono-estruturais dos maciços graníticos g minel'alizações estanífcras:

1) Irase 1: nesta fase, a orientação de o1 foi em torno de N50-60E, com vergência de NE para

SW, que resultou enr zonas de cisalhamento transcorrerltc sinistrâis, corn direção principal, Y

ou D, orientada segundo N85Vr'. Tais zonas foram responsáveis pela geração <los fahrics

miloníticos (dúctil) dos cornplexos, Jamari, Gnáissico-Migrnatítico Jaru c Santa Luzia.

Contudo, ainda não se lem indícios mais escl¿uccedores de seu posicionarnento cronológico,

nus seguramente csta fase encer¡ou antes de 1,6 Ga, que representa a idadc da Suítc Intrusiva

Sera da l'rovidência. Tal fäto lòi levantado, porquc csta Suíte não contónl

ostt'uturas/deformações geradas desta fasc. Nesta fasc, nota-se, claramcnte, a existôncia de dois

corredo¡es principais dc estruturas oricntadas em torno de N50-608 (Figura 65), quc

representam a direção de tração T na época, c cujo posicionarnento é bastante sernelhantc à T

da terceira fase, o que dificulta sua discriminação cm nível de afloramcnto. No entanto, é

inegável que, já, nesta fase, a árca de estudo comportava-se colno urn "corredor distcnsivo".

De un modo gcral, ó possível considerar o seguinte relacionamento entre movimentos e

orientações das zonas de cisalhamento: em tomo de WNW-ESE (Y ou D), sirústrais; ENE-

V/SW (R), sinistrais; N70W (P), sinistrais; NW-SE, rampas liontais; N-S (X), destrais; c N30E

(Rl), destrais. O caráter sign-roidal impresso a tais zonas, implica na ocorrência dc rarnpas

oblíquas.

As plincipais estrutu¡as/indicadores cinennticos da primeira fase obsorvados nos ¿florarnentos

são os seguintes: (1) associados ao lrend estrutural +/- E-W, ocorrefiì faixas milonitizadas

desde centimétricas a dccfunétricas, indicativas de níveis crustais profundos, dúcteis.

hrdicadores cinemáticos como, verticallzação e arrasto de foliações pré-existentes, rotação de

megacristais de feldspato potássico, assimetria de dobras intrafoliais conl eixos e planos axiais

verticais a subverticais, lineações minerais e dc estiramcnto horizontais a subhorizontais,

indicarn quc o sentido do ¡¡ovinrcnto ao longo das zonas dc cisallramcnto -ty'- E-W loi sinistral;

(2) as denuis direções, já quc E-W é análoga a Y ou D, são sintéticas no quadrantc NW e

antitéticas no quadrante NE. Porém, rampas Iìontais esperadas ao longo de -l-l- N45'W, não

foraln observadas, provavelmente pela intensa verticalização das cstruturas quc caracterizam

cinturões (?) e zonas de cisalhamento transcorrentes; (3) as estruturas desta lase são

encontradas somcnte nas roclras f:onnadas anteriôrmente a 1,6 Ga, de forma restrita, isto é, em
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| - embasamento (rochas com 1,75 a1,63 Ga);2 - zonas de cisalhamento dúcteis sinistrais; 3 - zonas

de cisalhamento dúcteis destrais; 4 - empumões; 5 - falhas normais; 6 - localizzção aproximada dos a-

floramentos selecionados, com número das fotos; 7 - modelo teórico-empírico de zona de cisalha-
mento dúctil sinistral (modificado de Biddle & Christie-Blick 1985a); 8 - modelo teórico-empí-
rico de restraining bend (modificado de Biddle &, Christie-Blick 1985a).

Figura 65 - Representação esquemática da primeira fase de movimentação ao longo das principais li-
nhas de ftaquezas crustais regionais: +/- E-W, +/- N70W +/- N45W +/- N-S, +/- N208, +/- N45E e

+/- N708.
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núcleos prescrvados em relação às dcfonnaçõcs das fases posteriores, que prolnoveram

intensas transposição e superposição; (4) a intensidade de delorrnação e a exclusivi{ade <le

cxistêncja de eslruturas dúcteis, rcflctcm um c¿ráter conrprcssivo/transpressivo; (5) as

característioas evolutivas indicam delormação progressiv¿ não-coaxial dúctil e; (6) a

oÌientação das zonas de cisalhame¡rto corrobo¡am uma vergência de NE, ENE para SW, WSW

duranl.e a orogenia que aletou a provircia Ilio Negro-Jurucna.

As l;'otos 2,3, 4, 5 e 6 rcprescntam alguns exemplos selccionados das evidôncias/inclicadorcs

oinemáticos dos scntidos dos movimenl,os dcsta fasc, ao longo das prinoipais linhas dc

fraqueizas crustais;

2) Fase 2: nesta fase, a oricntação de ol ftli cm tonlo cte NNW-SSE, com vergônoia de NNW

para SSIJ, que reativou as direções pré-existcntes (Fasc l), invcrtendo scus movimentos, mas

conscrvando as orientaçõos principais, de lònna que as zonas dc cisalhamento principais, Y ou

D, assumiram as direções em torno de N45W, com sentido destral. Esta fasc loi rcsponsável

por deformações de naturcza dúctil-rúptil, pela superposição c transposição de cstrutu¡as

geradas na fase anterior, encontradas nas rochas cronologicamente mais antigas, pré-suíte

lntrusiva Alto Candeias/Santo Antônio. Cronologicamente, portanto, esta làso ocorreu no

intervalo de 1,6 a 1,5 Ga. Além de scus registros, tanto nos produtos dc sensoriamento

remoto, como em calnpo, serem mais evidentes do que aqueles da primeira fase, mostrarn-se

com peculiar importância para a compreensão do alojamento tle corpos graníticos,

especificamente no caso da Suíte Intrusiva Serra da Providôncia. Obscrva-se ru Figura 66,

"corredores" distensivos defuridos por estruturas orientadas ern torno cle NNW-sSE,

conoentrados na rcgião cenlral para norte. Ao comparar esta figura com os mapas cle

scandolara (1997) e Payolla et al. (20011, Figuras 8 e 9, rcspectivarnente, distinguc-sc

clarameute que tais corrcdorcs controlararn, prefcrcncialmcnte, o embaciamento e posterior

deposição das roohas que deraln origem ao Grupo ì]eneficicnte, bcm como o alojamento 6os

granitos da Suíte Intrusiva Serra da Providência. Observa-se também, que as est¡¡turas

transtrativas desta fase, são bastante nurcantes na área, oncle ocorrem os corpos graníticos

estudados, nlostrando que este fato, "tcndôncias distensivas", são persistcntcs no tenìpo e

espaço. De uln rnodo geral, é possível considerar o soguinte relacionamento cntre os

tnovimentos e orientações das zonas de cisalhamcnto durante csta fase: em torno de N45V/ (y
ou D), destrais; li-W, rampas liontais; WNW-ESE, rampas oblíquas dcstrais; N70W (R),

destrais; N40-501j (Iìl), sinistrais; e N20E (X), sirristrais. como na primeira fasc, o carátcr



Foto2 - R.egiãode Monte Negro, Localização aproximada: 63'13'\ile 10.05's. ponro5T
de julho de 1996.
Afloramento_de rocha gniíússica-granitica com foriação sc bastante proeminenæ (comprexo
Gnáissico-Migmatitico Jaru (scandolara r 997). A idade é zuperioi a r,5 Ga @èsoprá;;o-zóico). o detalhe na foro ex¡be a rransposição da foliação Sc e dobras ts,). d 

"ìrul:Ë*ru"rodúctil ao longo da direção NE0ril/venicar (y ou D) ioi o responsáveì p"lo dob*,n*to .tansposição da foliação. os indicsdores cinomáticos sõo reprèsentados pelo anasto dú;l
e.pelas dobras com eixos e planos axiais verticatizados que mostram claramente o sentido si
nistral para o movimonto_ primeira fase de movimentaçdo
F'onte: Veneziani & Anjos (ulho/1996).

Foto 3 - Região de Jaru. Localizaçåo aproximada: 62'30' w e 10.24, s. ponto 2ó dejulho de
2000.

fooTqlo 1u rocha gnóissica-granítica oiibindo intensa transposição e estiramento (com-
plexo GnáieeicoMigmaútico Jaru) (scandorara 1997), com idade srperior a i,t crlM"r*
proterozóico)' os dobra¡nontos-îFo sl¡p€rpostos dwido ò deform"çe" progrori"" i ,õo oxibidos pelas bcndas quarøo-ferdspáticas (tonaridades crarae). n"* oiegË,n,*, p.*.¡-
ne¡rtee de cisalh¿mento dúctil encontram-se oriontad¡s segundo NTow/i ssw t¡, i¿pisl 

"1v0ow{caf..P' ta-mpa da caneta). os indicadores cinemãricos eão, ¡nno.eo päñ.6bw
(arrasto dúctil) da foliaçño o¡ienada segundo N70w35sw e feic¡eg s¡mila¡dãe arrðsro
ducü|, ao longo da direção N60Efuerticd, que mostram movimentog com sentidos sinistrais
9 desgais' respectivamente {r .gúro gxluioas peto mareriar qr"t¿*r"iàrp¿t* f-it¡ exi-
len eirys e planos axiair venic¡lizados. primeira iase de mouimentaçeo.
Fonte: Okida & Ver¡eziani (iulho/200o).
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þ-oto 4 - Região de Ariquemes. l-ocalização
aproximada: 63"00' W e 9"55' S. Fonto 75 de
julho de 1996.
Augen gnaisse milonítico. Rocha do embasa-
mento (Complexo Gnáissi co-Migm atíti co Ja-
ru) (Scandolara 1997), Associação Gnaisse
Enderbítico-Tonalítico de Payolla eÍ al.
(2000), com idade superior a 1,5 Ga. Zota
de cisalhamento dúctil, milonitica, com dire-
ção NlOWvertical. Os indicadores cinernáti
cos são: dobras de a¡rasto da fbliação Sc"
conr díreção N40-508/verlical (Rl), indican-
do sentido sinistral. Lineação de estiramento
mineral 160'/subhorizontal. Primeira fase de
movimentação.
Fonte: Veneziani & Anjos (ulho/I996)

Foto 5 - Região de Santa Luzia D'Oeste, Lo-
calizaçõo aproximada: 61"46'W e 11"53' S,

Ponto 12 de julho de 1996.
Afloramento de granitóide com granulação
grossa. Rocha do embasamento (Complexo
Gnáissico-Migmatitico Jaru) (Scandolara
1997),com idade superior a 1,5 Ga. As fei-
ções sigmoidais orientam-se s€gundo a dire-

ção N40-50W40NE e constituem-se de matg
rial granítico limitado por planos de foliação
onde ocorrô enriquecimenûo de biotita- Bstes
sigmoides são os indicadores oinemáticos ge-
rados durante o movimento de empurrão (rafn
pas frontai s) com vergência de NE para SW.
A orientsção de pórfiros de feldspato, princi-
palmente ao longo dos planos de empurrão,
define uma lineação mineral com direção
N30E/40. Primeira fase de movimentaçõo.
Fonte: Veneziani & Anjos (ulho/1996).

Foto 6 - Região de Santa Luzia D'Oeste. Lo-
calização aproximada: 61"46'W e 11"53'S.
Ponto l l de julho de 1996.
Afloramento de granitóide oisalhado com pl4
nos ricos de biotita que defrnem uma foliação
penetrativa (milonítica). Trata-se da mesma
rocha da Foto 5, com idade superior a 1,5 Ga.

Na região também ocorrem quartzitos e quar-
tzo-xistos tectonicamente intercalados com
os granitóides. A orientação da foliação é

N40W25NE, paralela à rampa frontal. Line¿

ção mineral com atitude N50E/20. Primeira
fase de movimentação.
Fonte: Veneziani & Anj os (ulho/l996).
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I e 2- Suite Intrusiva Serra da Providência (1,60 a 1,52 Ga);3 e 4 - Grupo Beneficiente (1,69 Ga) e rochas do
embasamento (1,75 a 1,63 Ga); 5 - Zonas de cisalhamento dúcteis-rupteis sinistrais; 6 - Zonas de cisalhamento dúc-
teis-rúpteis destrais; 7 - Empurrões dúcteis-rúpteis; I - Falhas normais; 9 - Localização aproximada dos 4
floramentos selecionados, com números das fotos; 10, ll, 12 e 13 - Modelos teórico-empíricos (modificados
de Biddle & Christie-Blick 1985a) de zonas de cisalhamento dúcteis destrais, releasing bend dúcteis-rup-
teis, restraining bend dúcteis-rúpteis, zonas de cisalhamento rúpteis destrais, respectivamente.

Figura 66 - Representação esquemática da segunda fase de movimentação ao longo das principais linhas de
fraquezas crustais regionais: +/- E-W +/- N70W +/- N45W +/- N-S, +/- N20E, +/- N45E e +/- N708.

,l-.I ,EEn
N
NEatl

6

7

B

I

R8

l3



176

sign-roidal das estruturas implica na existôncia de ranrpas oblíquas, obviamcnte co¡-r

movimentos compatíveis aos menoionados para a l'ase 2.

Em tcrmos evolutivos ressaltanr-se os seguintes aspectos: (1) corn a mudança da vergência cìc

NE -+ s'ür' para NN'ùr' -+ ssE, os movirnentos ao longo das principais direções das zonas de

cisalhamento pré-existentes mudaram de acordo com os esquemas da Figura 66; (2) tais

nrudanças acarrctaram a formação de estruturas d<ls tipos releasing bentls, em níveis mais

dúctcis, prirrcipalmente, e rhoml¡o-chasnts, ern nívcis rúpteis, em regiões transtcnsivas (¡.'igura

3l), i'seridas no contexto regional; (3) por outro lado, em regiões rranspressivas,

predon naran as rampas frontais e o cisallumento dirccional (Figura 66, região central para o

sul); (4) nos locais onde se desenvolveratn as estruturas trativas, ocorrcu o embaciamento,

sedirnentação e metamorfismo de baixo grau das rochas do Grupo Beneficicnte e,

posteriormente, a intrusão da Suíte Intrusiva Serra da Proviclôncia; (5) os moviute¡tos

continuaranr, pois tanto as rochas que compõcm o eml¡asamento, quanto as do Grupo

Beneficiente e granitos da Suíte Iutrusiva Scrra cla Providência apresentam estruturas de

natureza dúctil a dúctil-rúptil, compativcis com os ntodelos para csta fase.

Em relação às estruturas da segunda fase de movimentação, as seguintes leiçõcs foram

observadas em lúvel de afloramcnto: (1) novos lrends esLrùtlrais foram fonnatlos/orientados

segundo +/- Ë-W, oonl llaturez-â dúctil a rúptil, poróm com car'áter de z<lnas cle cisall.nnento

de baixo (30") a módio ângulo (50'), correspondentes aos cmpurrões e lallras invcrsas, conr

vergôncia de NNW para ssE. Estas feições são observadas, prinoipal'rente, na região sul da

área eln estudo, porém sua ocorrência ó rcstrita clevido à vcrticaliz-ação intensa, promovida

pelo oisalhamento transcorrcnte ao longo de fuixas com clir.eções, +/_ N208, +/_ N458, +/_

N45W e WNW-ESE, transposição/superposição pelas cstruturas da tcrcei¡a fasc. hlclicadorcs

cincnláticos loraur obscrvados sob as formas tlc. supcrposiçi¡o dc csrratos nlais

antigos/deformados enr relação aos mais jovcns/menos deformados, dobramcntos assirnétricos

isoclinais, com eixos e planos axiais subhorizontais, sistematicamente mergulhando ¡rar.a N c
NND (vergência para s e ssw) e offsers dúcLeis dc estruturas mc'su¡áveis quo indicam

clarat.uentc o seDtido do movi¡leuto. Obseryou-se tarnbém, quc quanclo estes //"írlr tendent

para wNWlÌsE, passam a aprescntar uma iòrte componcrìtc oblíqua dcstral; (2) os melhoros

illdioadores cinelnáticos clcsta fase, corìcentram-se na rcgião central c nor-nordcste cla rcgião

enr estudo. Nestas ifueas, concentrarlr-se lrends esLn)turais oricntados scgundo, +/_ N20ll, +/_

N45E e, subordjnadamente, +/- N708, represclìtantes de laixas miloníticas/cataclásticas oorn

ospessulas colttl'inútricas a decimótricas e granclc extcnsão, onde as loliações enoontranl-sc
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verticalii¿adas e deslocam oulros lrends pré-existentes. Rotações do mcgacristais de lèlclspato

potássico, assimetria de dobras int¡afoliais, com eixos e planos axiais verticais, oJfsets rJc

estruturas mensuráveis e lineações minerais e de estiramento horizontais a subhorizontais,

itldioaln moviurento siristral para estas zonas de cisalhamento. As interferôncias dos

dobramentos das foliações Sc/St (Tobisch & Paterson 1988), principalrnente nas zonas cle

confluência das zouas de cisalhamento desl.a fase c da primeira, dorarn origcrn a rcdobramcntos

bastantc complcxos devido à superposição ds movimcntos ora deslrais, ora sinistrais.

Observou-se também, que elas deslocam e/ou arrastam as estruturas mais antigas (prirncira

fase), mas não as da terceira fase; (3) ocorrcm tambéur estruturas frágeis, isto é, falhamentos

tlanscorrentes que rolnpem e deslocanr unidadcs lilológicas e veios de quartzo; (4) as

caractcrísticas evolutivas indicam deformação progrcssiva não-coaxial dúctil a rúptil-dúctil; (5)

os movimentos observados ao longo das linhas de lraqueiøs crustais reativa<.las, corroboranr

um fluxo de massa rochosa (vergênoia) de N e NNW para S c SSE, que é marcado no lempo

através do oontrole do alojamento i¡licial dos maciços graníticos datados de 1.606 a l 532 Ma;

(6) tal controle devc-se a movimentos transtensivos, localizados, essencialmcnte, nas r.egiões li
e N da rcgião de estudo, que proporcionaram a fonnação de estruturas do lipo releasing

bends, em níveis crustais rúptcis-dúcteis, e rhombo-chasms; em níveis rupteis. Tal mccanismo

é t'esponsável pelo alojamento da suite Intrusiva serra da providência, que mostra

deformações dúcteis-ruptcis desta fase e rupteis-dúcteis da terocira fasc dc movimentação.

As Fotos 7,8,9, 10, 11 e 12 representarn alguns exernplos selecionados das

evidências/indicadores cinemáticos dos sentidos dos movimentos <lesta fasc ao krngo das

princþais linhas de fraqueiras orustais. Observal a reativação e conseqüente inversão dos

senlidos dos movimentos ao longo das princþais linhas de fraquezas crustais em relação à

prirneira fase;

3) Fase 3: esta fase é a que predomìna na área de estudo e está intirna¡rentc relacionada com o

alo.iamento dos granitos estaníferos. A orientação de ol assumiu a direção cm torno de ENË-

wsvy', praticame¡rte a mesma da primeira fase. Nestc caso, a vergência passou a scr dc ENE

para WSW. Assirn, novamente as antigas direções de ùaquezas crustais fora¡n reativadas,

sendo a natu¡eza das deformações predominantomentc rúptil, embora em níveis crustais mais

profundos encontratn-sc cstruturas dc caráter rúptil-dúctil. As zonas cle oisalhaure¡to

principais, Y ou D, assumi¡am orientações em torno de N70tù/, com novimentação sinistral.

Evidências de transposição de estruturas geradas nas fases anteriores não forarn claramente

otrservadas. Isto se deve a dois fatores. o priureiro é porque as vergôncias das Fases I e 3,
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Iroio 7 - Rcgião de Moulc Ncgto Localizaçüo a¡trorin¡¡
cla: 63"1.i' W e 10"08' S. PonLo .i(r clc julho de 1996
A1ìoramcnto c1c gnaisse chamocliíLioo rniÌonitizado nos-
l.r'ando intcnsa transposição. Rocha clo onìbasanìoüto
(Courplexo Gnáissico-Migmntítico Jaru) (Scandolara
1997) corn idadc superior a 1,5 Ga. Banda de cisalha-
mento dirctil do tipo C, com direção N60E/r,ertjcal (Rl),
cortando a foliação niilonitica corn dircção N80W/25NE
(cancta). Os indicadoles cine¡nál.icos são dobras de ar-
rasto da foliação Sc (caneta) devido ao novimento sinis
tml scgultdo a direção N6UE/vcnical. A dircção da csul'
tura oriontada segundo N80W25NE (Sc) ó corrclacion{
vcl ao cmpurrão (rampa frontal) cotrr vergônciâ dc NNW
para SSE. Segunda fase de movimcntação.
Fonte: Veneziani & Anjos (ulho/ 1996).

Foto I - Região de Jaru. Localização aproximada:
62"30' W e 10"24' S. Porrto 26 dcjulho de 2000.
Alloramento de rocha grauítica sin-tectônica (GR) in{.nr-
siva em rocha metabásica (anfibolito, AM). A rdade do
granito é de aproximadamente 1,4 Ga c é correlacionável
à Suíte Inkusiva Serra da Providência, enquanto a mcta-
básica tem aproximadalrenûe I,7 Ga e é correlacionável
ao Cornplexo Gnáissico-Migmatítico Jam (Scandolara
1997). Foliação cataclástica-milonítica (nesta foto não é
bcui cvidentc) com direçâo N80V//55NE (correlacio-
nável, neste caso, a P) conando a direção N6OWvertical
(R) (rocha ar:fibolítica). Os indicadores cinenáticos são:
fiatura e flexura do anhbolito nrost¡ando movímento
com sentido dest¡al, ao longo da direção N80W55NE.
Scgunda fasc de movimcntação.
Fonte: Okida & Veneziani (ulho/2000).

Foto 9 - Região de Ariquemes, Localização aproximado:
62'55' W e 9"54' S. Ponûo t6 de fevereiro de 2000.
Afloramento de augen gnaisse fortemente estirado
(AGN) e relicto de anfibolito (AM) remanescente de in-
tensa transposição. Rocha do cmbasamento do CoInple-
xo Gnáissico-Migmatítico Jaru (Scandolara 1997), As-
sociação Enderbítica Tonalitrca, com idade superior a
1,5 Ga, As dobras com eixos e planos axiais subverf.icais
são estlturas pré-oxistelìtos e a foliação de transposição
Sc é supcrposta a essas dobras. Sc tcm díreção N.50E/
vertical (Y ou D). Os indicadores cinemáticos são: do-
bras de arrasto da folação pré-existente do anfibolito,
nosfrando nroviurento com sentido destral, segundo a d¡
reção N5OE/subvertical (sotas ttenores), ligado à primeí-
¡a f¡se de movimentação. Os anasùos de Sc, segundo
a direção N50E/subvertical, c a rotâçâo de porhroclasûos
de feldspato (canlo inferior direito) indicam um movi-
monto postorior com sentido sinistral, segundo a mesma
direção (ver setas maiores) devido â scgunda fase de mg
vimentação. As dob¡as dc arrasio no anfìbolilo corres-
pondem a St relacionada a primeira fase. Observa-se que
com a movimentação da segunda fase, o corpo anfibolít!
co dobrado apres€nta evidências de transposição.
Fonto; Okida & Veneziani (fevereiro/2000).



Foto 10 - Região de Monte Negro . Localização apro-
ximada: 63"13' W e 10'08' S. Ponto 56 de julho de
1996.
O mesmo afloramento da Foto 7. Observar a banda de
cisalhamento de natureza dúctil, orientada segundo
N20-3OWvertical (Y ou D). O arrasto dúctil da folia-
ção Sc, orientada segundo N80W/25N8, constitui o in-
dicador cinemático que atest¿ movimento com sentido
destral, ao longo da referida banda (segunda fase). A
foliação Sc de baixo ângulo orienta-se segundo a dire-
ção de empurrão/rampa frontal da segunda fase de mo-
vimentação.
Fonte: Veneziani & Anjos (iulho/1996).

Foto 1l - Região de Ja¡u. Locatizaçào aproximada:
62"30' W e 10"24' S. Ponto 26 dejulho de 2000.
O mesmo afloramento da Foto 8. Zonas de cisalhamento
dúcteis-rupteis com direção N2OE/verrical (X) e N80W
55NE (P). Essas estruturas correspondem à foliações ca-
taclásticas-miloníticas e falhas tl'anscorrentes. Os indica-
dores cinemáticos são: dobras de arrasto e deslocamento
(ver canto superior esquerdo) do anfibolito (AM), ao loq
go da direção N2OE/vertical, com sentido sinistral. A co-
existência de estruturas dúcteis e rupteis, neste oaso, indi
ca o desenvolvimento de deformação progressiva. Segun
da fase de movimentação.
Fonte: Okida & Veneziani (fevereiro de 2000).

Foto 12 - Região de Ouro Preto D'Oeste. Localização a-
proximada: 62'16'W e 10%3' S. Ponto 50 de fevereiro
de 2000.
Afloramento de chamockito porfiróide da Suíte intrusi-
va Serra da Providência (Scandolara 1997), com idade
de 1,5 Ga. Falha transcorrente com direção N60E/sub-
vertical, O veio quartzo-feldspático está orientado segun
do N20E/vertica[. Os indicadores cinemáticos são, o
veio rompido e deslocado indicando sentido sinistral. Se
gunda fase de movimentação.
Fonte: Okida & Veneziani (fevereiro de 2000).
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corno já mencionado, foram praticamente as mesnms. o scgundo é devido ao caráter

ptedominanternentc rúptil a rúplil-dúctil da terceira fàsc, quc gerou deslocamento das

estruturas prévias, principalmente, as da segunda fase, c/ou redobrou-as. 'rais aspcctos são

prontamente identificáveis cm nível dc afloramento, pois, normalrnente, é possívcl rcco¡¡ecer

as deformações da segunda {äse coexistindo com as cla terceira. A heterogeneida{e desta fase

pode ser bem observada em campo. Em rochas formadas ern níveis crustais mais profü¡dos,

dcsde a Associação paragnaisses até o Maciço união (Tabela 21), forarn identificados os

seguintes aspectos: (1) existência de rnalcrial de composição granítica a pegmatítica incluso e

defurmado ao longo de direções ooncordantes com as das foliações geradas no decorrer clo

desenvolvimento das zonas de cisalhamelrto compatíveis com os movimentos desta fase. Tal

lato atesta o caráter rúptil-dúctil e a progressividacle da movimentação; (2) orientação clc

mincrais inequidimensionais como, biotita, megacristais de feldspato potássico e anfibólios e,

achatamento e estiramento progressivo de minerais equiclimensionais como quartzo, geretndo

lineações de esthamento mineral desde horizontais até de alto ângulo e oblíquas; (3) em rochas

dos níveis crustais superiores, como os granitos anorogênicos (Tabela 2l), verificou-se a

existência de estruturas exclusivamente rúpteis ao longo das quais ocorreram deslocarnentos

compativcis aos movimentos dcsta fase. A soma <.lc tais falos, aliados aos <lados

geocronológicos, permitiram posicionar, cronologicamente, a tcrceira fase, no intervalo de 1,4

a 0'99 Ga. De um modo geral, é possível estabclecer o seguinte relacionamcnto enrre as

orientações das cstruturas e os movimentos desta fasc (Figura 67): em torno <te N70w (y ou

D), sinistrais; E-w (R), sinistrais; N30B (R1), desrlais; N-s (x), desrrais; NBOE (p), sinisrrais;

N50w, rampas lì'o¡rlais e N70E (T). Nos esquemas nrostrados na lìigura 67, bern conro lìo

mapa toctônico-estratigráfico (Apêldice G), obscrva-se um,.corredor" distensivo que corta a
área estudada de ENE para wsvy'. [m conju'to com a direção N70w (y ou I)), cssas

diroções dão origeln às dcformações que caracteriz-am estruturas do ripo rhombo-chasnrs,

ondc os corpos graníticos auorogêtúcos (maciços pcrtencolltes à Suíte Intrusiva Sa¡ta Clara c

aos Younger Granites dc llondônia) alojaram-se. Já ao analisar o mapa tcctônico-estratigrálico

(Apêndicc G), é possível vcrilìcar que as outras direções do nrotlelo adotado tanrbé¡ìl

exercelarn um conltole secundário, o quc atesta o caráter preclominantementc rúptil {uralltc o

estágio de alojamcnto dos oorpos graníticos. Assirn, oomo já lravia siclo observado na

dcsoriçâo das Fascs 1 e 2, a região on<ie ocorlcram as intrusõcs graníticas, scmprc solicu
influência acentuada dc cstruturas trativas, configuriurdo urna área anômala, lavorável à
oconência destas irfrusões. Por outro lailo, nas porções NW c sE (Figura 67), predominaranr
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I - Formação Pimenta Bueno (Paleozóico); 2 - Formação Palmeiral (Neoproterozóico); 3 - Younger Granites
de Rondônia (0,99 a 0,97 Ga); 4 - Suíte Intrusiva Santa Clara (1,08 a 1,07 Ga); 5 -Seqilência Metavulcano-
sedimentar Nova Brasilândia (1,21 Ga); 6 - Sulte Intrusiva Santo Antônio/Alto Candeias (1,40 a 1,35 Ga); 7 -
Sufte Intrusiva Serra da Providência (1,60 a 1,52 Ga); 8 - Grupo Beneficiente (1,69 Ga); 9 - Complexo Gnai5
se Migmatítico Jaru (1,75 a 1,63 Ga); l0 - zona de cisalhamento sinistral; ll - zona de cisalhamento
destral; 12 - empurrão; l3 - falha normal; 14, 15, 16,17,18 e 19 - modelos teórico-empíricos (modificados de
Biddle & Christie-Blick 1985a) de mna de cisalhamento ruptil sinisfial, rhombo-chasm, restraining overstep,
zona de cisalhamento dúctil sinistral, releasing bend, restraining bend, respectivamente.
Rhombo-chasm é a feição estrutural dominante na região. As out¡as feições esfiuturais são achadas localmente.

Figura 67 - Representação esquemática da terceira fase de movimentação ao longo das principais linhas de
fraquezas crustais regionais: +/- E-W, +/- N70W +/- N45W, +/- N-S, +/- N208, +/- N45E e +/- N708.
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condições favoráveis ao desenvolvimento de estruturas tipo restroining overtrep ou
reslrein¡ng bends, que explicam, parciahnente, a diminuição <ia probabilidadc dc intrusõcs

grarúticas no período enl questão. Ai'da, dur.ntc a tercei¡a fase, foram geradas outras

estruturas distensivas regionais, localiizadas fora da r.egião, quc correspondem aos graScns

(rhombo-chasm.r) de São Lourenço, Pacaiis Novos c Uopianc. V¿írios aflorarnentos/pontos-

chaves foram visitados com o objetivo cle identificaÌ de talhaclamentc, os indicarlores

oinemáticos desta fase. Èmbora certas localidades da árca primern pela escassez dc
afloramentos, os resultados do ponto de vista regional, forarn satisrätórios.

As est¡uturas/indicadores cinemáticos da terceira ûæe são as mais amplamento distribuídas na

região. As seguintes feições foram obscrvadas ern nível <ie afloramento: (l) ruptura c

deslocanento dc estratos, veios c z-onas ile cisalhamento mais antigas, principalmcntc ao longo

das falhas orientadas scgundo +/- N70W, que correspondem a y ou D e inrlioam cla¡amcnte

scntido sinist¡al ao longo desta direção; (2) movimcntos sintéticos, para as direções reativadâs

das antigas li¡rhas de lîaquezas crustais, localizadas no quadranr.e NW, inclusive rampas

frontais com vergência de NE para sw. Movimentos antitéticos ao longo das dircções

oricntadas no quadrante NE ató +/- N70[ì; (3) ao longo desta dheção passam a existir
inrportantcs trends de falhas normais, correspo¡ìdentes a 'r, que combinadas com y ou D
deram origenr as estn¡turas do ripo rhombo-chasms, principal'rente nas regiões N e s da área

em estudo. As cstruturas observadas em lúvcl de afloramento são, esscncialmente, rúptcis,
emtrora em rochas que se posicionavam eln níveis orustais mais profun¿os, clu¡ante este

episódio, existem feições rúptcis-dúcteis; (4) a luz das evidências, caraterizou-se esta fasc

conlo cssencialmente traDstcnsiva e, portanto, favorável ao alojamento dos granitos

anorogênicos (suítc lntrusiva sa'1a clara e younger Granitcs crc Rondônia); (5) os dados
obtidos até o prescntc, sobrc os olfsets de estluturas mcnsuráveis, é cle pcc¡uena arrplitudc e

irdica'r que a vcrgê'cia é de ENri para wsw, se'do rimitados por uma fortc oompoucntc

vertical; (6) nesta làse, com a gerução de estruturas hors!-graben, relativas aos rltontbo-
chasms, criou as condições fàvoráveis para a asoe'ção dos granìtos anorogênicos (Suítc

Intrusiva santa clara e Younger Granires de Iìonclônìa - l,0g a 0,97 Ga); (7) tais fatos estão

de acordo com as obsetvações cle Sadowski & fìettencoult (1996), que consicler¿un o Cinturão

Móvel Sunsás como resultado da colisão continental sinistral e¡rtrc a borcla sucloeste do Craton
Amazônico e o Escudo Canadensc.

As lìotos 13, 14, 15, 16, 17 e 1B representam alguns exemplos selecionados das

evidências/indicadores cinenúticos dos sentidos dos movime't.s desta fasc, ao longo das
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Irolo I I - llcgiäo ilo lVlaciço Marrtciea Norlù. l.oca-
Ìizaçrio aploxinradâ: 62"46' W c 9"1 l' S. ì)olrto l3 dc
julho <Jc 2000.
Alìorarnento dc granito rapakivi (Cìlì) da Suítc Intru-
siv¿r Sarrt¿r Clara, oorr idade dc l,0tl Ga. O âllolrìn'ìcn
to cst¿i localizado próxin'ìo ao contato do glanito conr
o emb¿ìsâÍncnto (anlìbolito, AM). Neste local os por'-
liroblastos de lèldspato eslão orierìtâdos dc llolnra o-
bìíqua, corn relação aos contatos tectônicos (GR/
A M), cnc¡uanLo nâ porção central do granito. a olierr-
tação ódevidoao{'1uxo nraglnático. Iàl làto sugerc
clue ncl pcríoclo de irrtrusão o glanito não estâvà con'l-
pletaulente stllido. Zonas dc c;s¿lhanlento rúptcis e

r(tpl.eis-clúotcis ol iel'rtâur-se segundo as direções
N70W/vertical (Y ou D) e N20ll/vcltical (lìl). Os i¡
dicadores cinemáticos são â ruptura e o deslocarnen-
Lo do anfìbolito (AM), segundo a direção N70W/ver-
tical, e as dobras de a¡rasto da f'oliação eln arnbas as
direções, nìostrando sentidos sinistrais e destrais, res
pect¡va¡.rìente. Estas cvidêrrcias confirmam o caráter
transtensivo do início da terceira làse de movimenta-
ção.
Fonte: Okida &. Yenezìani (ulho de 2000).

Iìoto l4 - Iìegião do Maçiço Marrteiga Norte , [.,oca-
lização aproxìrnada: 62"46'W c 9"31'S. Ponlo l:i
de.julho dc 2000.
O rnesrno alloramentoda lìotol3, Zonas de cìsalha-
n.ìeÍrto rúpteis e rúptcis-dúcties orientadas scgundo
âs dilcçõcs, N40W/30NE (caneta ¡rerpcndicLrlar ao
plano do erlpurrão) e N70w/veÍical (Y ou D). rcs-
pcctivanlentc. Obscrva-sc que no contâto tectônico
entre o vcio de quartzo e os corpôs de granito e de
anfìbolito, a 1'oliação (Sc), olicntada scgundo N40W/
30NE, rnostra evidências dc arrasto, quo indica rnovi
rnertação corn sentido sinistlal, ao longo da dircção
N70W/vertical.'lhis evìdências r'ìrostranr o caÍátel'
tlanster'ìsivo do início da tcrccira fàsc de moviurenta-
ção.
Fonte: Okida & Veneziani (ulho de 2000).

Foto I 5 - Iìegião do Maciço Manteiga Nortc. l-oca-
lização aproxintad ã: 62"46'W e 9"31'S. Ponto l3 dc
j ulho de 2000.
O rneslno afloranlento das llôtos ì3 c I4. Zona <Je c!
sâlhamento rúptil a rúptil-drictìl orientada segundo
N20W/vertical (veio dc quartzo. V). A 1òliação Sc,
corn direção N-S, c Òricntaçâo de porfìr'oblastos dc
I'eldspato são oblíquâs ¿ì direção N20W/vertical. O
ârrasto das estruturas orier'ìtâdas segundo N-S indica
nrovirì]er'ìl.o collì sentido sinistral, O veio de quartzo
incluso na direção N20W/vertical tÌìostrâ que as di-
reções sccundárias do modelo de cisalharnento ado-
taclo tambérl exercelanì controle estrutural no aloja-
rÌìer'ìto do corpo grarrítico. l-crceira lhse de nlovimell
lação.
Fonte: Okida & Veneziani (iulho de 2000).
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l'ìrlo l6 - lìcgião dc CacaLrlâr.rclia. Localizaçtìo apro-
xìmada: (12"54' W c I0"ì2'S. Ponk)45 dc jLrlhodc
t996.
Aflolancnlo de gnâisse glanulílìco ((ì) c rocha neL¡1

básìca (Mlì), ambos nriìonitizados. lìocha do ernLra-
sanrellto clo Complcxo Cnáissico-M igrnatítìco Jât Lì

(Scandolara I 997), con idâde sL¡pelior â I ,5 C¿. [ìa-
ìl'ìa tr¿ìrlscorrer'ì1.e, com dilcção N20W/vel tical, clu-
zantlo a lbliação milonítica, com dileção N40ll/ver.
tical. O indicador oinemáLioo é o ronr¡tinrcnto da lo-
cha nretab¿isica, cour deslocamcnto, indicando senti-
do sin;strâ1. Ao longo t1a dircção N40lì/vcltical, ile-
finida ¡rela fòliâção nrilonítica, neste lïesrno a1ìorâ-
nlerìto, ocorre rrovirÌentação cotn sentido destraì.
làl 1àto analìsado err con.jurrlo conr a idade das lito-
logias, indica mov¡rnentação dúctilda prirreira fase,
ao longo da direção N40E/veftical e rnovimentação
da terceirâ tàse para a transcorrência orientada segu4
do N20Wivertical (s¡nistral, rúptil).'lèrceira fase de
n.ìov¡¡nentação.
Fonte: Vcneziani & Anjos (ulho de 1996).

Foto l7 - lìcgião de Aric¡uemes. L,ocalìzação aploxì-
rnada: 63"00' W e 9"55' S. Ponto 3 de lèverciro de
2000.
AJloramento dc sicnog|anito (SCIì) de 1ãcies granuli
to conl idadc de 1,4 Ga, inserido enr rocha rnetabási,
câ transposta (MB), corr idadc dc I,7 Ga. Rocha do
em basamento (Cornplexo G náissicO-M ignratítico Ja-
ru) (Scandolara 1997), 

^ssociação 
Cnaisse Endelbí-

tico-'lbna lítico de Payolla el al. (2000). Zonas de ci-
salhâmcnto r'úptil-dúctiI oour dìrcção N3Oll/vetical
(tì 1 ). Os indicadorcs cincmáticos são: doblas dcar'-
rasto, clobras co¡l eixos e plano axial vert¡c¿ìl e ruptq
ra indicando sentido desll al. 'lerceila làsc de ¡novi-
rncntâção,
Fonte: Okida & Veneziani (I'cvereiro dc 2000).

lìoto l8 - Ilegião do Maciço Caritianas. I-ocalização aproximada:
63"06' W c 9'26' S. Ponto 34 de l'evereiro de 2000.
Granito alterado (Younger Granite.s de lìondônia) corn 0,9 Ca, cor.-
tado pol veìos de qualtzo, Falha LlanscoÍrente conr direção N60E/
vcrlical (maftelo) cortando o veio dc quartzo com direção N3011/
vertical. Os indicadores cincrnáticos são: clobras de ârrasto, ruptura
e deslocamento tlo vcio dc quartzo, co|ll dìrcção N30E/vcrtic¿ÌI, ao
longo da dircção N60Lì/vcrtical, nìoslrando sentido destral.'lhl lato
ÍnosLra quc os nlovinlclrlos trânstensivos, ootn nâture7.å rúptil, pcr.-
sistifânì no lerïpo até o alo.ianrcnto dos Youngcr Ci'arllø,s dc lìondô
nia, conlìrnrantlo ao caráter progrcssivo das del'orrlaçõcs dâ terceì-
ra fasc de ¡novìnrcntaçãô.
lìontc: Okida & Veneziani (julho ric 2000).
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principais linhas cle fraquezas cn¡stais. Apesar da vergência ENE para WSW ser semelhante a

da prirneira fasc, provocando uma certa coincidência com os senticìos dos movimentos ao

longo das principais linhas de lraquezas crustais, ó facilmente distinguida desta última, em

função da cronologia das rochas afetadas, algumas destas, não del'ormadas lìem ao nìenos

pelos movimentos da segunda lase.

8.4.3 - Unidodes lectono-estroligráficns

No mapa tectônico-estratigráfìco (Apêndice G), elaborado a partir da interpretação ¿os

produtos ìntegrados, rede de drenagem o dados pré-existentes, estão representadas seis unidades

tectono-estratigráficas, dilerenciadas por suas características fisiográficas, respostas radiométricas

e' principalmente, pelas idades, grau de cleformação e metamorfismo ('l'abela 21). As descrições

detalhadas de tais unidades encontram-se no Capítulo 4, item 4.3.

os paragnaisses e rochas metabásicas (Associação paragnaisse de payolla et at.2000) (1,9

a l'7 Ga) (Tabela 21) mostram, em nível de afloramento, superposição/transposição estrutural

ocorridas durante as três diferentes fases de movimentação (sub-item g.4.2). Encontram-se

bastante alterados, o que difìculta a caracrefvação destas fases. Foi considerada como a unidade

mais antiga da área estudada, em fi.rnção das datações geocronológicas e metamorlÌsmo (facies

anfibolito alto a granulito), inclusive porque, ainda não se encontrou afloramentos que

permitissem a observação das relações de contato com as demais unidades.

A unidade denominada, z\ssociação gnaisses tonalíticos e enderbíticos (Payolla et at.

2000) (1,7 Ga) (Tabela 21), ficou bem caracteriz¿tla estruturahnente em nível de afloramento.

,Apresenta deformações das trôs fases de movimentação que corroboram seu posicionamento

tectono-estratigráfico definido pela idade e pelos grau de cleformação e metamorlìsmo (Tabela

2l). como cxemplos, descreve-se os pontos l3 da primeira etapa de campo (fevereiro de 2000) e
2,3, 4 e I I da segunda erapa (r.rlho de 2000) (Apêndice B e Figura 37).

No ponto l3 (fevereiro de 2000), em granada-biotitaJryperstênio-hornbler.rda gnaissc

bandado, a delormação de naturezå chictil lòi responsável pelo desenvolvimento cle foliaçõcs

miloníticas orientadas segundo N50-60Wvertioal a N60E/subvertical. Ao longo dessas direções,

dobras de arrasto moslrarn sentitlos sinistral e ilestral, respectivamente (ol orientado em torno de

NE-SW).
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No ponto 2 fiulho de 2000), em gnaisse intercalado com anfibolito, ambos f.trrtemente

estirados segundo a clireção N-S/vertical (foliação milonítica), observou-se arrastos e dobras
intrafbliais, indicando sentido sinistral (or orientado em torno de NN'w-ssE).

Nos pontos 3 e 4 (julho de 2000), em gnaisses granatíièros, observou_se, ao longo da
dircção N30E/vertical, desenvolvimento de foliação milonítica e indicadores cinemáticos (arrastos

e dobras intrafoliais) que rnostram sentido sinistrar (ol orientado em torno de NNw-ssE).
ocorre, também, outra foliação milonítica orientada segundo N20E/vertical, que coúa veios e

bolsões quartzo-feldspáticos, A rotação de tais corpos indica sentido destral (ol orientado em
torno de NE-SW) para a componente de cisalhamento e seu relacionamento com a direção N30E
mostra que o sentido destral foi posterior ao sinistral.

Em gnaisses furtemente estirados e com foliação milonítica bastante desenvolvida,
orientada segundo N r 0wvertical, no ponto l l (ulho de 2000), observou-se a rotação de
megacristais de feldspato potássico, indicando sentido destral para a componente de cisalhamento.
Além disso, existem veios quartzo-feldspáticos paralelos à direção Nl0w, também foliaclos e

estirados, que sugerem a seguinte interpretação: (l) desenvolvimento, inicial, de estruturas rúpteis
paralelas à direção Nl0w (or orientado em torno de NNW-ssE, T) e; (2) nova íàse de
movimentação, com o1 orientado cm tomo de NE_SW, o que provocou a
movimentação/deformação com sentido destral.

A unidade composta por gnaisses charnockíticos e o Maciço união (r,5 Ga) (Tabera 21),
âpresenta características deformacionais que delìnem os movimentos da segunda e terceira fases.
Estas ca¡acterísticas corroboram o posicionamento tectono-estratigrálico definido pela idade e
metamo¡fìsmo (lìicies anfibolito alto a granulito). Em nível de afloramento, foi possível observar
estruturas que caracteriuram claramente as segunda e terceira fases de movimentação. Alguns
exemplos serão discutidos traseados em observações/medidas efetuadas nos pontos 6l (fevereiro
de 2000) e36,37 e 39 (iulho de 2000) (Apên<tice B e Figura 37).

No ponto 6l (fevereiro de 2000) aflora uma rocha charnockítica porlìróide (piterlito). É
caracterizada pela distribuição esparsa de megacristais <Ie feldspato potássico que apÌesentam
envoltório de plagioclásio. Indicadores cinemáticos dcfinidos pelo arrasto/deslocamento das
foliações cataclásticas-miloníticas e rotações de megacristais, mostram senticlos sinistrais ao Iongo
das direções N55wvertical e N20wsubvertical. observou-se, também, que as direções N30ll e

N70lì correspondcm a "l'oliações" de lluxo magmático (megacristais de fcldspato), anteriores aos
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movimentos e encontram-se cleformadas/arrastadas pelas zonas cle cisallramento mencionadas (ol
orientado em torno de NIì-SW).

No ponto 36 (iulho de 2000) ocorre uma rocha charnockítica (piterlito) com pórfiros de

feldspato potássico amendoatìos a ripiforrnes, sem anel de plagioclásio, com orientações variáveis,

provavelmente ocasionadas pelo fluxo magmático. Em contato com esta, observa-se granito de

composição aplítica com loliação milonítica bem desenvolvida. O charnockito encontra-se

c0rtado por zonas de cisalhamento, milimétricas a centimétricas, evidenciadas pelo

desenvolvimento de foliação milonítica, paralela à do granito. Orientarn-se segun¿o as direções

N70W e N80E, verticais. Arrastos dúcteis nas confluências das duas direçöes de foliações e
orientação dos pórfiros no charnockito, ao longo destas, inclicam senticlo sinistral (o1 orientado

em torno de NE-SW).

No ponto 37 (ulho cle 2000) também ocorrem rochas charnockíticas mais deformadas que

a anterior, e graniticas. Eviclências estruturais mais esclarecedoras permitiram constatar que o
charnockito é intrusivo no granito com textr¡ra aplítica. O afloramento consiste em um grande

lajedo onde predomina o charnockito com xenólitos do granito e vice-versa. As principais

direções de zonas de cisalhamento orientam-se cm torno de NT0Wvertical, E-Wvertical e

N40W40NE' Destacam-se como indicaclores cinemáticos, arastos e dobras intrafoliais disruptas

e assimétricas, com eixos verticais. O fator que leva à interpretação cla intrusão do charnockito é

mostrado por feições estruturais que deformaram veios de quartzo em xenólito do aplito. Estas

leições indicam sentido sinistral ao longo da direção NT0wvertical, que é indubitável no

charnockito e, portanto, só po<ìem estar registraclas nos veios de quartzo devido à reorientação

do xenólito durantc esta fase tle movimentação. lndicadores cinemáticos evidenciam ainda

movimentos sinistrais para a direção E-Wvertical e de empunão/rampa frontal para N40W40NE
(ol orientado em torno de NE-SW).

No ponto 39 (ulho de 2000) ocorre augen gnaisse frno, fortemente estirado e intercalado

com rocha anfibolítica..4 orientação da fbliação milonítica predominante é N16p/vertical. Veios
quartzo-feldspáticos transversais à foliação foram arrastados e estão transpostos e clobrados ao

bngo da direção de cisalhamento Nl0E/vertical. 'Iais fatos evidenciam movimentação destral e
comprovarn a deformação progressiva. Zonas de cisalhamento, também de origem clúctil,

nlilimétricas a decimétricas, localizadas e orientadas segundo N60E/vertical, deslocam, no senticlo

destraì, as orientadas segundo Nl0E/vertical. Também, pouco íìeqüentes, encontram-se zonas
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oricntadas segundo N40Vy'/verticat, arrastando, no senticlo sinistral, a direção Nl0E (o.l orienta¿o

em lorno de NE-SW).

A unidade Associação gnaisses finos (1,4 Ga) (Tabela 2l), licou bem caracterizada

estruturalmente por mostrar evidências da segunda lase cle movimentação, embora nos

afloramentos visitados não se tenha encontrado evidências cla terceira fase. Obviamente, este fato
se deve ao número limitado de afloramentos conhecirlos. Por outro lado, não há registros dos

movimentos da primeira fase. Tais fatos corroboram a idade e grau de deformação e

ntetamorlìsmo (Tabela 2 l). Alguns exemplos significativos obtidos em nível de afloramento serão

descritos a seguir.

No ponto 3 (fevereiro de 2000), aflora rm granulito máfico (clinopiroxê'io +

oflopiroxênio + hornblenda + plagioclásio) intercalado com gnaisse fino. As rochas estão

fortemente estiradas, sendo a deformação de natureza dúctil (foliação milonítica). Três direções

de foliações são bastante evidentes: N40E/vertical, N30E/vertical e N80E/vertical. Ao longo cla

primeira e terceira direções observaram-se indicadores cinemáticos mostrando movimentação com

sentido sinistral e destral, respectivamente (ol orientado em torno de NNW-SSE), e ao longo de

N30E, indicadores de sentido destral (o'l orientaclo em torno clc NE-S'W).

No ponto l4 (fevcreiro de 2000) ocorre gnaisse lìno fortemente estirado. Intensa foliação

cataclástica-milonítica orienta-se em faixas métricas, segundo a direção N60E/subvertical.

Consistem em zonas de cisalhamento transcorrentes caracterizadas por arrasto dúctil e dobras

intrafoliais, disruptas e assimé1ricas, que indicam sentido sinistral para o movimento (or orientado

em torno de NNW-SSE).

No ponto l6 (fevereiro de 2000) ocorre augen gnaisse fortemente estirado corn pórlìros

de I cm em média. ocorrem bolsões de material granítico sem orientação, com características

intrusivas e que podcm estar correlâcionados aos granitos anorogênicos. No caso especílìco ao

corpo de Ariquemes, observam-se pór'firos rotacionados, indicando sentido sinistral para o
movimento relativo à componente de cisalhamento, ao longo da direção N50-6011/subvertical.

Porém' há uma certa dúvida, pois são blocos que podem estar fora da posição original. Em
lerjedos lbram observadas laixas cataolásticas-miloníticas orientadas segundo a ilireção
N2OE/subvertical, ao longo das quais ocorre rotação de pórfiros e dobras intrafoliais, assimétricas

e disruptas, que i'dicam senticlo sinistral (cr'r orientado e¡n torno de NNW-ssË).

Nos pontos 2 e 3 (ulho de 2000) afloram gnaisses lìnos, granatíferos, intercalaclos com
anfìbolilos' Nestes pontos ft¡ram obscrvadas lhixas cle foliações cataclásticas-miloníticas,
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orientadas scgundo as direções, N-s/veficar e N30E/verticar. Em ambas as direções foram
recor¡hecidos indicadores cfulemáticos que mostram sentido sinistral (ol orientado em tomo de
NNW-SSE).

¡\ unidade definida como Suíte Intrusiva Santa crara (r,0g a 1,07 Ga) (Tabela 21) exibe
estruturas essencialmente rúpteis em sua porção interna, e rúpteis-dúcteis em sua borda, nas
proximidades dos contatos com as encaixantes. euanto as primeiras, do ponto de vista regional,
observa-se que seguem as orientações das rinhas de fraquezas crustais (em tomo de E-w, N70w,
N45w' N-S, N208, N45E c N70lì). Isto é, estão foltenìente controladas por tais ¿ireções. Em
nivel de afloramento, correspondem a sistemas de fiaturamentos (iuntas e falhas), com dcstâque
para aqueles orienrados em rorno de N70w, N70E e N-S (de NNW-sSE até NNE-ssw). os dois
primeiros refletem claramente as estruturas controladoras dos rhomho-chasms e o terceiro, as

lraturas que foram trativas na segunda fase de movimentação e deram origem a faixas bem
defìnidas, que cruzam toda a área estudada (Apêndice G).

Na regiões próximas aos contatos com as encaixantes, observou-se o desenvolvimento de
estruturas dúcteis e rúpteis que mostram movimentos compatíveis com aquelas da terceira fase.
Embora sejam raros até a presente datâ, afloramentos conhecidos em regiões dos contatos,
enconlrou-se no ponto I3 (urho de 2000) (Apêndice B), uma exposição bastante significativa e
ilustrativa' Em um lajedo de grandes dimensões, observou-se a ocorrência de granito rapakivi
(Maciço Manteiga Norte que compõe a su{te Intrusiva Santa clara) com megacristais de
feldspato potássico, retangulares e amendoados de até g cm de comprimento. Tar granito
encontra-se em contato com rocha metabásica (encaixantc) pertencente à Associação paragnaisse

de Payolla et ol. 2000) (Tabera 2l). Ambas litologias são ..coftadas,, por veios de quartzo e
quartzo-feldspáticos. As relações estruturais entre esses corpos rochosos e os indicadores
cinemáticos observados in ktcrt, pernifiram definir os seguintes rnovimentos, descritos a seguir:
direção N-S/vertical, rúptil-dúctil com deslocamento sinistral; N20V//vertical, rúptíl-¿úctil,
sinistral; NT0wvertical, rúrptil-dúctil, sinistral e N40W30NE, rúptil-dúctil, empurrão/rampa
frontaÌ' Tais movimentos cstão ilustra<ìos no sub-item 8.4.2 e são compatíveis com a terceira fase
de rnovimentação.

A unidade definida como yrunger Granires cre Rondônia (0,99 a 0,97 Ga) (Tabela 21)
aprcsenla somente estruturas rúpteis em sua porção interna. I)evido à espessa cobertura
sedimentar não foi possível apreciar nenhum afloramento situado em sua borula, no contato entre
aencaixanteeomaciço.
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'lais estrttturas segueln as mesmas direções das ìinhas de liaquezas crustais, rcgionais (-t-l-

Il-w, +/- N70W, +/- N45W, +/_ N_S, +/_ N208, _t_/_ N45E e +/_ N70E), como pode ser
observado na descrição do mapa cle zonas de juntas (item g.3).

Em nível de afloramento, correspondem a sistemas de riaturamentos (iuntas e farhas), com
destaquc para aquelcs orientaclos em torno de N20-30E e N60-70W como pode ser constatado
nos diagramas de rosáceas dos maciços são carros, Ariquemes e caritianas (ìriguras 55, 56 e 57).

Esses sistemas de liaturamentos encontram-se ora preenchidos, ora não, indicando
movimentos cornpatíveis com os da tercei¡a fase de movimentação, como discutido no sub-item
8.4.2. Quando preenchidos, podem conter veios de q\Jartzo, veios de greisen e até brechas,
estando esses mineralizados a estanho ou não.

No caso da Mina de Bom Futuro, o contato da brecha com o albita granito, ambos
mineraliz¡dos a estanho, possui direção N708, paralela à fratt¡ra T do modelo teórico-empírico
adotado' para a terceira fase de movimentação. Já nas outras regiões os veios mineralizados à
cassiterita apresentam âs seguintes direções preferenciais, de acordo com a literatura: Nl5-25W e
N50-708 (Potosi), N70E (Santa Bárbara) e N25E (Caritianas).

8'4.4 - conrrole-Tectônìco-Esrraturar do Alojamenro dos corpos Gran[ticos e das
Min e ra I izo ções Esln n ífe ra s

o Capítulo 5 discorre a respeito tlos vários modelos de ascenção e alojamento de corpos
graníticos.

Foi visto que, em zonas orogênicas de tensão diferencial e velociclade de deformação
elevada, a existência de descontinuidades é essencial para promover a migração de magmas (r); o
contraste de viscosidade entre magmas e encaixantes é mais importante que o equilíbrio isostático
para a mobilização cle corpos plutônicos (2) e; a componente compressiva constitui importante
nlotor para impulsionar os magmas ao longo de zonas de cisalhamento transcorrentes
subverticais, que por sua vez, são um meio rápido para aliviar as tensões em direção à superlìoie
(3).

Tambcm I'oi delnonslrado que segmentos transpressivos constituem sítios adequaclos para
a migração e o alojarnento de corpos plutônicos, cle lorma que complexos magmáticos no estado
sub-sólido, parecem migrar mais facirmente para níveis superiores, em regimes transpressionais.

Diversos mecanismos foram posturados para cxplicar a geração do espaço crustar
fàvorávef às intrusões (Batcman, 1984, castro 19g7, paterson & Fowrer rg93, parerson er or.
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l99l in Gottardo, 1996, llrown 1994), sonclo os principais: colapso de calcleira; lacólitos;

elevação, doming e rotaçâo de blocos por farhas; stoping; diápiros forçados; diques e s /s,.

intrusão ao longo de Porções transtrativâs e transpressivas de zonas tle cisalhamento; alojamento

em charneiras de dobras; fusão parcial e assimilação/contaminação cle rochas da crosta e;

ballooning.

A área estudada, como.iá foi comprovada nos sub-itens anteriores, localiza-se em uma

região afetada por zonas de cisalhamento transcorrentes. PoÍanto, dentre os modelos teórico-
ernpíricos, os que melhores se ajustam são os de Iìutton (1992, 1996):

l) porções extensionais com forma romboédrica (rhombo-chasms ou relcasing hends), fornadas
por falhas ou zonas de cisalhamento transcorrentes en echelon;

2) terminações de zonas de cisalhamento;

3) porções transpressivas de zonas de cisalhamento.

Dentre esses sítios de alojamento, o mais comum é o relacionado as porções extensionais

conr forma romboédrica.

Para l-Iutton (1995, 1996) e vigneresse (1995a), a maior parte dos mecanismos está

relacionada às zonas de alto slrain, sejam elas zonas transtensionais ou transpressionais, mas

principalmente, as primeiras.

No sub-iteln 8.4.2, pode-se ver que, o alojamento dos granitos está relacionado à terceira
fase de movimentação, que caracterizou uma zona transpressiva na região estudada (Figura 67).
Aplicando-se o modelo de Rodgers (1980) (Figura 17) na área, verifica-se que o alojamento dos
plutons graníticos é correlacionável ao tipo A, onde o espaçamento entre as zonas de
cisalhamento principal, de direção N70w, é duas vezes maior que o seu recobrimento.

Corn rclação às estruturas internas do rhombo-chasm, observou-se que suas orientações e

movirnentos relativos relacionarn-se às do modelo aclotado, para os'íveis rúpteis.

os controles estruturais/contatos dos corpos granlticos, como pode ser observado no

nnpa tectônioo-estratigráfico (Apêndice G), são marcaclos, essencialmente, pelas estruturas que

compõem os rhombr¡-cham^r (+/- N70W, y ou D, e +/- N708, T) e, secundariamente, pelas

direções R, Rl e P do modelo. I-ìmbora tenham siclo verificadas rampas frontais, preclominam ¡a
área as cstruturas verticalizadas, mesmo quando consideradas aquelas geradas nas primeira e

scgunda lases de movimentação.

limpurrões e estruturas associaclas não são típicos, pois como pode ser verifroado na

lìigura 67 (terceira fase), preclominarn as zonas de cisalhamento transcorrentes e rampas oblíquas.

Os primeiros são mais evidentes nas porções S e SE da região.
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Tais fatos são compatíveis com a teclônica transtensiva e corroboram â tendência,
mostrada Pera região, onde concentrarr-se os maciços intrusivos, de se constituir.em uma área
histórica de adelgaçamento crustal.

Enlbora os granitos em questão (Suíte intrusiva Santa clara e younger Granites deRondônia) sejam considerairos anorogênicos, não signir,ica que os movimentos ao longo das zonasde cisalharnento tenham cessado pós-intrusões. Por outro lado, a existência,/persistência de tais
'rovimentos, não imprica em orogênese na região estudada, como é ampramente conhecido.
Afinal' são reconhecidas, globarmente, zonas de cisalhamento transcorrentes ativas, por exempro,
san Andreas' que não estão associadas ao soerguimento de cadeias montanhosas.

Nas Fotos t3' 14 e r5 são apresentados exempros, que mostran.ì de maneira inequívoca,
feições de tectonismo ruptil e rúptil-clúrctil da terceira åse, que exerceram controles no arojamento
dos granitos.

um dos exempros mais irustrativos a respeito do controle exercido pera direção trativa (T)da terceira fase, é o arojamento da brecha minerariz¿da na Mina de Bom lìuturo (Foto r g).
Essa direção' N70E, foi uma das principais no controle da minerarizaçâo estanífèraprimária' que encontra-se em veios e filões, bem como outras direções reativadas na terceira fasede movimentação e que são inlernas ao rhomho-chasm. Tais fatos podem ser constatados emcampo (Foto 20) e dados pré-existentes (Tabelas 2 e 3), e são compatíveis ao tipo c, cro mocleroproposto por Connolly & Cosgrove (1999) (Figura 6g).

segundo esse modero, o s/re.rs principar é um cros fatores que influencia a migração delluidos através de sistemas de fiaturas. combinando o .ç/r¿^r.f principar com o desenvorvimento delratt¡ras secundárias e o recobrimento ae zonas de cisarhamento adjacentes, tar como propostopor Rodgers (1980), é possível prever o oaminho <Jo iluitlo rnineralizante.
Assim' através creste motero, mais especirìcamente o tipo c, constatou-sc que asprincipais direções de migração dos fluiclos são, X, Rl, R, p e T, da terceira fhse clemovimentação, que são estrutr¡ras ae cristensão, rúrpteis a drpteis-dúcteis, justificando apredominância cle minerarizações magmáticas e pós-magmáticas mesotermais dos tipos,disserninada em veios e borsões cre greisen, em veìos e borsões .le quartzo, stockworks e pipes

lrrechados, arém de prováveis minerarizações ocasionais ao tipo hipotermar disseminada, comomencionado por Bettencor-rrt (l g92).



Foto l9 - Região de Bom Futuro. Localização aproximada:
63"30' W e 9'47' S. Ponto 35 de fevereiro de 2000.
Contato da brecha com o albita granito Direção do contato
N70E/vertical þaralelo à caderneta). A direção estrutural
N70E/vertical compõe com a N70W os rhombo-chasms.
Terceira fase de movimentação.
Fonte: Okida &,Yeneziani fiulho de 2000).

Foto 20 - Região de Santa Bárbara. Localização aproximada:
63'05' W e 9'10' S. Ponto 52 cle fevereiro de 2000.
Stoclwr¡rk cle veios de greisen no granito greisenizado. Os veios
escuros são de greisein, os brancos de c¿n¡linita e os verdes de zin-
waldita. Tais direções cle natureza rúptil compõem, apesil da varia
ção para N85W os rhombo-cha,çms da terceira fase de movimenta
ção. Búrssola em N70ll/subvertical e caneta em NS5Wsubvertical.
Fonte: Okida (fevereiro/2000).
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Figura ó8 - Fluxo associado aos t¡uatro estágios de tlesenvolvimento de tlilatitnal jogssegundo
o rnodelode Rodgers (19s0) (Figurar5). A ponta da seta indica. ¿i,"cã" ¿",n¡Àríifo ià nui¿n
:o lam:nho d.1s 1et1 são proporcionais ao potencial de migração do fluido.
lionte. Connolly & Cosgrove (1999).
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OIPíTULO 9. CONCI,USÕES E RECOMI;NDAÇÕES

As principais conchrsões ol¡lidas nestc trabalho foram:

l) Os dados aerogamacspectromótricos são importantíssimos para o mapeamento geológico,

principalmenle, para a caracterização de corpos graníticos em áreas com rochas granitóides de

linhagcns e composições nrincralógicas e químicas variadas, como a estudada. Quando

intcgrados com as imagens orbitais, facilitam a interpretação tlas respostas radiométricas, cm

corrparação aos mapas de isolinhas e composições coloridas dos radioelementos individuais

(pôt¿issio no canal I{, tório no canal (ì, urânio no canal 1ì). Âssim,é vantajoso Õ seu uso em

lìrrrnato tligital c intcgrado. rcspùct ivatncnl c;

2) O produto irrtegrado 'l'M c oontagcrn total foi muito ú¡til na discriminação dos maciços

graníticos entre si e o errbasamento. -¿\s assir.nturas radiométricas específicas, representadas

¡relas corcs/matizes, e o parlrão lcxtural da imagem T'M, lì¡ndidos em Ltma oena, apresentârâm

boa corrclação com os nìapearncntos pré-existelltes e com os dados de campo. Os outros

claclos aerogamaespectrométlicos (urânio, tório c potássio) também auxiliaram na

tliscrìminaçâo dos corpos, cacla c¡ual com unlâ determinacla parccla. Ao contrário, as razões

desses ratlioelernentos não se mostrâram eIìcientes, apresentando uma dilìcil interpretação c

rcsultados ootìlroversos corn a literatura;

3) A equação Fator Ir foi ú1il na identilìcação das áreas com alteração hidrotermal, ao contrário da

equaçiìo dc Pircs;

4) A inragcm de radar não lbi cficicntc ncssa árca dcviclo ¿¡o extcÌìso uso clo solo e umicladc na

tìafa dc ai¡uisiçiro, o quc ocasionou â plcsençâ de talhõcs cscuros, clilìcultando a interpretaçäo.

Quando intcgracl¿r com a irnagcrn 'l'M, o produlo não aprescntou bons resultados,.iá quc as

leições estrulurais visívcis na inragem cle radar eram, praticamente, as mesmas da imagern'fM,

não complementando cleste modo, as inlbrrnações. Tal falo ocorreu dcvido à imagem dc radar

disponívcl ser de órbita asccndentc, poÍanto, com azimute de ilLrminação c¡uase paralelo ao

azirnutc solar da inragem 'IM;

5) As imagens orbìtais mostraram-se exttenlamente úteis pata a clefinição dos novimeutos ao

longo das princi¡lais dircções cle cisalhamcnto desde dúcteis até rúpteis, para a segunda fase e,

principalurcnle, para a torccira. 'l-ambórn loram ú1eis para a identificação ilas reativaçõcs

distcnsivas ao Ìongo dessas clileçõcs. Á, correlação oom os modelos cmpíricos, não só

auxiliaram a caracterização clos sentidos dos movimcntos pré-otapas de can.rpo, cor¡o tambóm

da tstruturação gcral cla árca (zonâs lrânspressivas c transtcnsivas);
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6) A idcntifìcação de prôcessos transtcnsivos, ao longo de zonas de cisalhamento transconentcs,

fìri útil na idcnlificação de regiões com adclgaçanrento crustal, que controlaram o alojarnento

dos granitos rapakivi;

7) O somatório dos dailos dc scnsoliarnento remoto, litológicos, nretarnórfico-deformacionajs e
gcocrono Iógicos, cÕm os obsorvatlos a rcspoito cla cincmática cnt alktramcnlos, firratn clc

cxtretrta importânoia para cstabelccer a hierart¡uia dos movimenlos transprcssivos/transtensivos

cni tIôs liìses. Ëssa oaractelização loi imprescindível para a compreensão da justaposição de

blocos litoestruturais com idadcs, cornposições e intensidades de delòrmações dislintas;

8) O Maciço [Jnião, pertcncente ¿ì Suite Intrusiva Serra ila Provìtìôncia, bem como os maciços cla

Suífe Intlusiva Santa Clara e dos Younger Graniles cle Rontlônia, loram alojados ao longo de

estÌutrfras <lo lipo releusin¿¡ hend,ç, ctn níveis dúcteis, e rhomho-chasm¡ em níveis rúpteis,

res¡rectivantenlc. As principais tinhas de fìaquezas crustais controladoras clo primeiro maciço

lòram as orien{.adas +/- N45w (Y ou D cla segunda fase) e +Ä N-s (T cla segun<.la fasc). para

os clenrais granitos, lbranr as orientadas 1-l- N70W (y ou D da terceira fase) e ,r/- N65lì (T da

tcrccira làsc), seguindo o motlelo A de llodgers. Também, devido à ausência de ¿cformações

posteriores a 0,99 Ca, com cxccções para as reativaçõcs distcnsivas, releríveis ao Mesoztiico e
'l'crciário, Iícou nítido o conlrolc cxe¡cido pelas csl.ruturas intcrnas clos rhomho-chu,rns

rcpresentaclas pelas dircçõcs I{, Rl, P c 'l' do moclolo adotaclo. 'fanto os rht¡ml¡o-chosms,

como suas estruturâs, são observaclos e passíveis de repetição desde à escala regional a1é ern

nívcl clc alloramento;

9) Com o tnapa morfoestrulural localizor.r-se os principais b¿ìixos estruturais regionais, ondc estãÕ

corrccrìtrâdos os dcpósitos Liptt plucer, rcsponsáveis pela nrineralização secr¡ndária. Q¡a¡to à

mincralização primilria, em veios e filõcs, segurarnentc esla loi controlacla pelas rlireçõcs de

liaqr.rczas crustais reativ¿rdas na terceira 1hse de movimentação (R, Rl, p, T e X), seguinclo o

nrodclo C de Connoly & Cosgrovc. Embor¿i em zonas [rrechadas os sistemas ¿e fraluras que

controlam a mineralização não sigam padrões clefinidos, observou-se que a orientação regional

de tais zonas é controlada pelas direções clo motlelo aclotado, como é o caso cla mina de Bom

lìuturo;

)0) Dianlc tlos prop(rsitos gerais rlo trabalho, isto é, clelimitar os maciços graní1icos, recon¡cccr c

cstabclecer critérios tcctono-estÌuturais para seus alojamentos, c buscar indícios coniìáveis cjo

corltrole regional das mineralizaçõcs para luturas campanhas de pes<¡uisa mineral, a sistcmática

dc tral.ralho mostrott-sc clìcicnto, sr¡brctud<> fàcc ¿ìs difìcultl¿tdcs oxibitìas pela região, como,

ilrtcrnperismo acentuado, ausôncia de afìoramcnlos e coberlura vegotal.
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Conro rccomendações rìcstc trabalho sugerc-sc:

l) Quando ul¡a ¿irca dc esf rrdo fol baslante extensa, co¡no nesl.e caso, devem ser ger.aclas mal¡as e
illagcns no formato rastcr, cle pcc¡uenas porções e, posteriormelrte, um n-rosaico clas nresnras,

cotnpondo a árca irttcgralmentc. 'Ial procluto discrimina melhor as variações oon.rposicionais;

2) LJtilizar os dados âerogân'ìaospcctrométricos cm ppm e zo, pois permitcm a conrparação clos

leorcs dos radioclementos com a litcratula, ao oontrário clos dados em cps. Salienta-se quc a

CPRM/IìJ, ¿ìtualmerìlc, possui tais claclos para o pro.ieto Rio Macleira;

3) tJtiliz-lr, Iìlturamente, os claclos aéreos tle, ¿ìcroganìaespectrometria e aeromagne lometriâ, conl
cspâçamcnto entrc as litlhas de vôo de 500 m, a firn de tentar uma melhor. tliscriminação clas

litologias quc compõem a áreet, rnas principalnrcntc, as lácies/uniclacles i¡ternas dos rnaciços
grâníticos. Ilsses dados estão scndo coletaclos atualmentc para toda a região Amazônica;

4) (ierar rrnl¿ì componente principar das bancras r,2,3, 4, 5 e i, a lìm de verificar se a r! cr)
Icalça nrais o patü'ão tcxtr¡r'al, no caso clas imagens l-M. llm caso positivo, integrá-la com os
outros dados disponíveis (raclar, geofisica, geoquírrr.ica). Tcstal tarnbém, novas com6inaçõcs cle

principais component(]s pât.a a integração;

-5) tltilizar imagens RAD^llsAl' se rnpre dc órbita descendente, no caso desta área, para integrá_

la com a imagcm TM. Dcsta iìrrma, as cstruturas georógicas serão comprementadas. Neste
trabalho não foi usada 1al itnagt'nt porquc não se dispunha cla mesrna. A imagcrn utilizada, de
órbita ascendente, foi gcntirrncnte cetJida pcro Dr. Diógenes Salas Alves rio INpE;

6) Velificar em trabalhos de campos futuros, a grancle anomalia situada na porção nor¿este da
1¡rea, lrcm como a do canto inli:ri<lr clireito.
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Scleção d¿t árcâ,
âssr.rrlo c obicfivos

dls irnitgcns orbilais: unpas
drr rcdc dc drcntgcnì, zon¡rs (ic jut|t:ts,

isolrcqi¡ótlci:t dc zon;rs dc -jUrrt:rs, tcctôllico-
cstntlÙral e rnorfocslnrlltnì I

l)ré-proccsslrrrrcrrlo tlos d;rdos tligit:ris

dc isofrcqtìência
¿orìfls dcjunlas e
ùìorfocslnfürrìl do DEM c o¡onciitìcaçäo ctas inrage riaRADAäSIT;

Relificâç¡lo ¡¿diotnétrica dâs inlâgcns TM e geraçâo do rnosaico

Dados acrogatna:
Gcraçilo da rnallra, fillragens,

re¿ìrnoslmgenì pâm t¿trnAllho coûìÙrn
dc ¡rixcl c convers?io dc 32 r¡tr pârâ 8
áilr, rcalcc por cquâlizaç¿¡o, pscudo-

cor

Dados tcrniiticos:
-cor dos MN

Drdos'l'M:
Cornpoucntcs princi¡rais

Sclcção dc bandas
Iìcalcc por dccorrclaçäo

D¿tdos RADARSAT
Aumcnlo linc¿¡r dc

conlnìstc

Inlcgrâçito 'l'M c rnâPâs
tctnálicos:

l. RBC piìm fltS:
pscudo-cor dos MN'Is

2. Il lS panr RGB:
I: TM4 ou ìi! CP cour

AI-C
II: inítltcrâdo

S: DN--corìstântc

ntcgürçi¡o 'fM c grì¡ìra:
l. fìCB panì lllS:

pscudo-cor dc r¡m cÍìniìl
ou tiìz¡o gâluiì

2 lllS panr I{GR:
I 1'M4 or¡ l'! CP com

ALC
I [: inaltcrado

S: DN=cotìst:ìntc

Intcgr:tção
IìADARSA'l' c TM
L RGIì panr II-lS:

b ndts do 'l'M corìt
rcalcc por

decoffcl:ìç¿¡o
2. IIìS panr RGB:
I: RADARSAT
Il: ¡nalterâdo

c ßama:
I . RCB panr Il-lS:

ou rïzão galìta
2. II-IS panr IìCB
I: RADARSAT
Il: inallerado

S: DN=constântc

An¿ilisc c iÌlcrprelítçlìo dos rcsullados

Trabalhos
de carnpo
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IìTAP^ DII CAMPO I (FBVDRDIRO/2000)

PONTOS LOC^LrZAÇÃO Lt'l'oLoGrA ES'I'IIUTUIIAS ((l¿trlos rlcclinâdos
cm Nl0Wì

tj'lM f1902329c49140ó
Perlìl,Ariqucmes-Moute Ncgro
Iìlì-421, 1,2 krn após a ponte
do Iì¡o Jamâri. Cortc do lado
eseucrdo dÍr estríìdâ

l-aterita e scd¡ntento
sobreposto ('l'ercìário).
Eslño làlhados

lìratulas sr¡l¡velt ica¡s: N20li, N tì01 t,
N20W, N30W, N80W

2 llll-421, 4,3 km âpós ¿ì ponte
do Rio Ja¡rari. l.ajetlo do lado
direito da eshâdâ

Ilornblcnda-b¡otita
gnaissc (cornposição
rnonzoßranito) cstirado

l.'oliações câtaclást icas-m ilon ít icas
subvcrticais: N20E, sinistìal, col.tâd¡ì
pol N808, dcstral
Frâtut.a: N60E/verticâl

BIì-421, 4,5 knr após n pontc
do Rio Janrari. L.ajcdo

Crfl nadally¡)erstên ¡ö-
horublcnda gnaisse fino
(composìção
sienogran ítica) e gr-anrrl ikr
nrálico intelcalado

llîndÍìnìento paralclo à foliação
rn ilon ítica N20lì/vertical, sinislral
Irraturas (sub)verticais sem
precnchinrento: N50-608, N80ti,
deslral, N60W, ll-W
Urn N60H/vcrtical há nìâterial quartzo-
fèldspático
Dircção N40ll/vertical, sinistral,
ronrpc o matcrial básico
Iloliação m ilon ítica N30ll/ve¡.ticaì,
desl râ I

4 llR-421,5,ó krrr a¡rós a ponte
do llio Janla¡i. Corte do laclo
esquerdo cla estrada

l-aterita, ârcn ito, grÍtn¡to
fino

IIR-421, 8,4 km após a ponlc
do Rio Jamari. Corte do lado
dìreito da estrada

Scdinìerìto cotn llìtcrita

6 U'l'M 8892349 e 48 1505

Iltì-421 , 15,ó km ¿ìpós lt ponte
do Rio Jamari. La.jcdo do lado
direito da estrâdâ

Augcn gnâisse lìol iação N60lì/vert. (sinistral)
deslocada por N80w/ve ., sinistrnl
Fratura Nl0W/vert. (deshal ?)

1 tJ I M {tllll54tt2 c 47(rì 73
Blì.-421 ,24,3 krn após a pontc
do [ìio Janrari. I-ajedo rlo Iado
dircito da ¡jsfradâ

Ctanito gnaisse lìno Fol iação N70li/60-65Sll, sinistral
(rarnpa, dúcti l). N80W/velt., clcstr.at
Iìratura N80ll com veios (lc matcrial

¡l U'l'M 881t) 146 c 4741,15
ßR-421,32,1 knr após a p0n1e
clo Rio Janrarí. Corte do lado
direito da cstrada

Scd irncnlo colr gibbsita e
grânulos arreckrndados de
Ialerit{ì, com 0.5 cm

9 UIM8873'157 a 474836
Bll-421, 40,3 knì após ¿ì ponle
do Rio Jamari. t;rjedo e blocos
do lado direito (Ìâ csh 

^da

Gnaisse, qu¿rrlz¡to com
mica e silliÌìanita (?) o
calciossilicática

l"oliação catåclást¡ca-nr ilonítica
Nó0w5sNrl
FÌaturas sorn precnch imento,
subvcrlicais: Nl0E, N80W e N70E

t0 U'l'M 88646'lt) c 467544
Bll-421 , 49,8 knì âpós a ponte
do Rio Jamari. P¿ìrtc astàltflda,
atr¿is cla selralheria, do lado
direito da esfrada

Quartzil.o m icáceo Iìlancos da nregadobra:N l0ll/ó5SIl c
N30Wsubvert.
I-lá veios de quartzo paralclos ao plano
da foliação
flandamcnto N50Vy'/65N1ì

II Illl-42 l, -5 l,ó knr após a pontc
do Rio Janrali. Chão e lado
dircito da csh-âda. lìnì ficntc ù

DortciIir

Mâciço 
^lto 

Candci¿ts
dcl'or'¡rado

Foliação câtâolásticarnilonítica
Nó0w/subvcrt¡câ1, sinish.al

l2 Illì-421 , 51,6 krn após a ponle
do fìio Jamarì. Corte c blocos
nos dois lados da cstrad¡

Maciço r\llo Candeias
(hornblendaìiotita
sienogranito porfìróirle.
I'itcrlito)

lì'ríìturas subvcrticais: N l0D e Nll0W
frol iação cataclástica-rn ilonítica
N60W/subvertical



Ilá gran ilo dcfblnado,
pegÌìal¡1o, veio de
quârtzo c qUârtzito
alterados

t3 U'l'M 890215ó e 4994?9
Ponlo WB-70, ponlo 74 da
campanha de 199ó.
Afloramcnlo cla l)rogaria. 2,9
km do início dn I{O-2-57.
Lajedo dos clois Iados cla

es{rÍìda

(jranada-b¡ot¡tâ-
hyrerslônioJrornblenda
gnaisse bandado,
rn igrnal ílico (cornposição
tonalitica) e pegmat¡to

Fol iação rnilon ítica N60lr)/subvcrticat,
destral, com lineação de estilarnento
Nó0E/subh.
A foliação tr¿ìnspõe o bandarncnlo
N6OE/4OSE
Foliaçño n ilon ítica N-S/ve¡.rical,
sinistral, cortada por N40ll (r.arnpa), e
N-50-60W. sinistral

l4 U l'M 8901291 e 496931
I'onlo WII-51. A ûoranenlo da
gralja. Blocos c lljcdo

Cn¿ìisse lìno c pcgrnât¡to Iì'ol iâção câtaclástica-rn i lon ítica
Nó0ll/subvertical, sin istral
Ilá dobras inhafbliais conr eixos
vertica¡s- em Z

U'lM8903730c50l6fìlì
Iterfi| IìO-257, Alic¡uernes para
Machadinho I)'Oestc. 3,6 knr
do in ício da RO. (Ì) le do lâdo
dircito da estrada

Granada-biotita-
hyperstên ioJrornblenda
gnaissc bandado, podzolo
c laterita concrecionária

llandamcnto N40B/50SIì (r.am pa)
Fallrarnento N-S

tó U'l'M lì904434 e .507938
10,5 km do início da IìO.
l-ajedo do lado dircito da
estrada

Augen gnaissc, gnaisse
fino (composição
clrarnock íticit)

Ir'oliações câtâclásticas-m ilon ít icas:
N50E/sLrbveltical, sinistral, e
N20E/subvcrtical, sinistr.al

l7 tJ'l'M 89075tto 0 5 ló40?
19,9 km do início da fìO. Corre
do lado díreito da eslrâ(lâ

Sed ¡nìento com
c(nrcrcções lateríticas e
horizontais velmelho e

irnarelo lrlov)
Iu U I'M {190ó443 e 52 1793

26,1 knr do início da RO. Corte
do lado cs<lr¡crdo da cstrada

^ren 
¡to latcr¡z¡do conì

scd¡monlos caulillizados c
nlintificados

lrraturas sUbvert¡cais com caulinit¿i
N30-40tì, Nt0w, N60w, N80w

l9 U'I'M 890?855 e 515452
40,0 km do início da IìO. Corte
do lado direito da estrada

Biotila sienogranito
porfir'óide (Maciço
Manteiqa)

20 U'lMlì90909óc540373
45,1 km do ¡nício dâ IlO. Corte
do l do dircito d¿ì cstrâda

Cìranada gnaisse c¡ua zo-
t'cldspato e granada-
sillinran ita-biotita gníìisse
com rnetabásicas
(conrposição: gabro e
Èiìbro-Ììor¡tol (] Def¡nlâf ilô

l:oliação cataclástica-milonitica N-
s/40w

2l 48,7 knì do início cla lìO. Corte
tlos dois lados da eslrâd¿r

Arenito arcoseaDo
conal0merál ico

Acâmamento Nó01ì/ l0SI

22 Dulatla
23 U'l'M 8{t57303 e 510947

Perfi I Cacaulôndia. 25,4 krn
após entrada na eshadâ para
Cacaulândia. I-ajcdo do lado
d¡reito da cstradâ. Ponto 42 da
carnpanha rle 199(r

Gnaisse com polções
quartzo-feldspáticas e
granada

Iroliações cataclásticas-miloniticas:
N70E/45 SlÌ (rampa paralela ao
bandamcnto), N70E/subvcrtical
(sin istlal) e Ntl0lÌ/subhurizontal
Eixos das tlobras N70E/40 e S50W/65

24 tJl'M ftÍl5ll3-5 c 5l07lt
32,6 kln após cnlrada na
eslrÍrda pâr¿¡ CacaLrlândia.
l-ajcdo rlo latlo csquertlo cla

cstfada

Cnaissc conr porções
quartzo-fcldspáticas e
glanada

lìoliações cBtâclásticas-¡ni lon ít icas:
N70ll/subvertical, destrâ1, conì dobr.a
intral'olial cm S, N80W30SW paralcla
ao bandanlcnto e N80Wst¡bvcrlicl l,
sin¡stral

5 tJ'l'M fì845439 c 5 1099 t

39,2 krn após entracla na
estrada Þara Cacaulândia.

Cnaissc corn porções
c¡uarlzo-felds¡ráticas e

Irol iação calacláslica-rn ilonítica
N80W/45SW, sinistrâl
l..incaqão tle cstirarncnfo S50w/50



Lajedo e blocos do latlo di¡eito
da estlada. Iìstrada â csquer.da
da bifurcacão

(an libólio)

26 U'l'M 8{l4l9l6 e ,50(¡7ó5
4,9 krn após a bilurcação. hdo
para Colína Ve¡de. Casa clo
Senhor 

^ntôn¡o. 
t-ajedo do

lado direito da estrada

Cinaisse colìr pot ções
quartzo-feldspáticas e
granatla (chalnockito)

Foliação cataclástica-m ilonítica
NS0Wvertical, sinistral
Fraturas: N50ÌV/verticaì e
N40E/vcltical

21 Voltantlo para Cacaulând ia.
l-ajedo do lado dircito da
estrada,3,0 krn após a
bifurcacño

Cnaisse corn porções
qu¿rrtzo-fcldspáticas e
granada

lìratura sen prccnch inrcnlo
N l0E/vertical
Fol iação cataclástica-milonítica
NS0Wveltical

U'l'M 8859{tl ll e 5 I 12.59

t-ajedo do Iado csqrrclrlo da
eslrnda,3,4 km a¡rós
Cacarrlândia, sent¡do sul pârrì
norte

Lrlanlto com corpos
máficos bem estirados

Foliação oâtaclástica-m i lonític¡t
N80E/60SIì paralela íìo bândanenf o,
sin istra I

fìratuíì corn qtarlzo en echelon,N45F,

29 U IM 8916480 c 490539
Pcdreila abandonada. L,aclo
esquerdo da estmda. 12,5 km
<ie Ariquemcs

^uge0 
grìa¡sse

sienogran ítico (xenólito),
b¡otita-hornblenda
sienogranito porfi rltico,
biotita-álcal i sienogranito
rn iarolítico a porfiritico e
biotita sienôgranito
(Maciço São Carlos)

Ponlo com cstâtístic de lìaturiìtncrìto
F'raturas verticaís: N l0E, N30ll,
N408, N608, N t 0W, N40w, N70W
Fraturas: Nl 0[/ I 0NW. N20l775St),
N30E/ó5SE
Contato do granito com xcnólito:
N40E/vcrtica l, N60E/vertical e
N60Wvertical

30 I>erlil tll{-364, Ariquemes parn
Itapuã D'Oeste. 19,2 krr após
Arit¡uemes. Cortc do lado
esquerdo da es{rada

Sedimenl.o caulinizado
com plirìt¡ficação,
scdimento plintifìcaclo e
latelizado, e hor¡zonte
amarelo

3l U IM t1923720 c 48t15 l0
23,2 krn dc Ariquernes.
Itcdreira em atividadc (Sls.
Marcos e Milton)

Idern ponlo 29, sem augen
gnaisse (Maciço São
Carlos)

l)onto com estatística de fìatur.anlc¡rto
(lajedo c pedreira)
Fraturas verticais: N-S, N I0U, N208,
N308, N40E (desloca destralmente
N30r), N608, N80U, N30W, N40W,
N50W, NóOW, N70W, N80W, ß-w
Fraturas: N-S/25W, N60lì/70N W,
Nó0w35SW

32 39 krn dc Âriqrrcrncs. l.ajc<lo
do lado dír'cito cla cstradl

Iìiotila augcn gnaissc
sicnogran ilico

lrol ¡Írções cataclásticas-rn i lon iticas:
N40-50Wvertical, N{ì0Wverr ical,
N l0E/vertical
N l0ll làlha normal

33 5 I,8 knr dc Ar'íquen'ìcs, entr¿ì(la
¿\ direirâ dâ Illì

Sed inrento com cutâns dc
argila com plintita, nível
concrec¡onár¡ô e laf crilit
granular
Derivado dc granito

34 U'l M 1i95670fì e 4tltl5li4
ó0,3 krn de Aliqucnres e 26,5
km da enlla<la da CIjSBIìA.
Pedrcira do lado csqucr.do da
cslrâd¡

Il¡ot¡ta sicnogranito
equigranular
médio/grosso e biot¡ta
sienogranito porfìrítico
(Maciço Caritianas)

I'()lìto c(nn cstâtlstica de lì.atur¡rnrento
Frahrras vertioâ¡s: N-S, N l0l:ì, N3oti
corìr vcio e estrUlura rornbóide
preenchida por quartzo, N40E, N70-
808, N-5011, N60lìl ¿ulasta (lestr.¿thìqrlc
N3OI], N IOW, N6OW, N7OW, N8OW,
u-w
Fraturas: N20ll/ l0SE, N20W/20Nu
conjugacla corn N30ti/vcrt icat,
N3OI]/25S8, N25V//3ONE,
Ns0wl5NIl, N80W/s0sw. E-



W65N
35 l--75,40,5 km do ll-40. Mina

Bo¡n Iìutr¡ro
Gnaisse, anfibolito,
traquidacito, brecha,
pLsrnatito, quaftzo
pórfi ro, albita granito,
riolito

Vcios de quarrzo: N70W/37NIl
(principal), N30W80SW
(secundário), N80E a E-W25N,
N70ll/subvert., N25E/25NW corn
èstÌia S50E/25, N40-50W40NIl conr
estria N40rvV/hor., N I 0E/sobh.
Contalo da br.echâ corn granito: N60-
70|ì/vertical
Veios de brecha no grnnifo:
N30W20NE
Irr¿ìhrras subverticâis: N20W e Il-W
Fraturns: N40-508/45N'W ou 30Sß
N70ll/ l5SD ou 7,5SE, N60B/30S0,
Nl0Wvelt. ou 30NIl com estr.ia
N60D/30
Contato anfibolito corn oUtros
litotipos: N20W/vertical paralelo à
foliação milonítica
Fol iâções catfl clásticas¡nilon íticas:
N35E/vert., sinistral (?). N-S/vert.l6 U'I'M 11703770 e 62039 t

Pcrlìl Rolinr de Moura-Nova
Brasilândia (lìO- t0). 9 knr de
Rolirn de Mor¡la. Corte nos
dois lados da estrada

Monzograritos e
granodior¡tos da Suítc
Cranítica lìio Paldo

Fol iação rn ilonítica N60Wveltical,
sinistral, paralelo aos bolsões cte
quartzo-fcldspato
N I Oli/vertical arrasta N60Wvertical

23,2 krn tle fìolirn dc Moura,
após l-- 164. Cortc nos doís
lados da csl¡ada

Il'otita-muscovita-qUarlzo
xisto da Seq.
Melavulcatìo-scd imentâ1.
Nova Brasilândia

X¡stos¡dacles: N l0Wsubvertical c
N60Wvcrtical (principal)

3ri 24,3 knr rlc Ilolim de Moula.
Colte dos clois lados da csh,ada

ll¡ot¡tÍr-muscov¡ta-quartzo
xisto cla Scq.
Melavulcano-sed ¡tnentar
Nova flrasilândia

,(rstostda(tes: N60li/ó5NW o
N60E/vcrtical
Fallra normal N40Wvertical
N I 0E/vertical arr.asta sin istralmenf e
N60E/65NW
VênLrlas de caulinita ern N30W,
sinistral, N60W, sinistral, e N60ll,
destra I

39 27,8 knr dc flolinl dc Murrit.
Corlc dos (lois lâdos (iâ cslradâ

Iliotila-muscovita-quartzti
x isto cla Sec¡.

Mctavulcano-sedirncntar
Nova l} asilândia

Xistosid¿ìdes: N I 0Wver.tical,
Nó0W/65SW e Ntì0W/verrical

4 29,7 kttt dc lìolim de MoLrra.
Cortc tlos do¡s lâdos da estüìd¿t

Pcrlil caulinífico com
lalerita 1âbular' (For.rn ção
Pirnenta Iìueno)

4I 3,9 knr rpós o Þonto 40.3,0 km
dc M igrantinópolis para Rolirn
dc Mou¡ a. Anlcs d¿ì l-- t48.
Chão da estrada

Calciossil¡cáticâ
(Scqi¡ênc¡a Melavr¡lcano-
seclirnentar Nova
Ilrasilândia)

Iroliaçâo m ilon ít¡ca N-50-
T0W/sLrbvcltical, dcstral, palalcla aos
veios de qUartzo

42 û'l'M 8'l3l92l c 6't(t741)
l'crfil lllì-364, Cacoa l. Pedrcír'a
do lado direito da estlad¡, 8 knl
a sul de Cacoal

Charnockito polfìr'óitlc
cinza esvcrcleado. l)i<¡ues
dc gnaisse fino de
composição graì)ítica

lirlirrçio N50f i/verr icll

43 Ul'M 8734917 c 664041
Nortc de Cacoal, laclo csr¡ucrdo
da estrada

^rcn 
it0 (l:'ornrâçäo

Pimcnta IJueno)
lìbliaçâo N70W/vcltical

44 I'crfìl lì0-479, Avcn ida Noirc-
Sul de lìolirn de Mor¡r.a, tla UIì-
3ó4 para llolirn de Moura.25.2

Sedirnento plintilìcado
com latcrita granular no
chño



km d0 crr¡z¿tnìenl0 (la l.llì-3ó4
con a IìO-479. Corte (los dois
lados da estrada

45 32,li knr cio cr-uzrmento dir [lll-
3ó4 conl a RO-479. I-ajedo ern
anrbos os lado csquerdo da
eslr¿ìdâ

Arcnito (l.o naçÍlo
I)irncnta BLreno)

4ó U'lM8(r9509{lcó40609
Perfil l-- 192 sul. 32,9 knr da
RO-383 ou l{O- 10. Blocos no
lado direito da estrâda c no
chão

CiÌan¡lo (Coûìplexo Sânt¿ì

Lvzia)
Iì'oliação rn ilon ítica N40ll/vq1¡cr¿ìI
Dobra em bainha
N l0W/vcrfical, destr.al, cor{.a
N40E/vertical

47 l'elfil l,- I {ì4 sul. (¡,2 knr da
RO- l0 (dentro cìe lìolirn dc
Moura). 3,6 knr do marco da L-
184 sul. Cortc nos (lois lados da
estrada

Biot¡ta-muscovita-quartzo
xisto (Seqiiênciî
Melavulcano-sedimentar
Nova Brasilândia).
Granito gnaisse médio a
grosso com ìrandas
rn icáccas

Foliaçâo cataclástica-rn ilorrítica
N20W25NE dcslocada pcla
N50Wverticaì com sent¡do sinistÌal
Veios quarfzo-fcldspato em
N50W/vcrtical

4tì I)c¡fil da 1.,- ltl4. 15,2 knr do
marco da L- I 84. Pedrcir¡.
Corte do lado dircito dâ estradâ

Cnaisse (Suíte Cranitica
Rio Pardo)

l.'oliação N30W mergulhando pala NIi
paralela aos veios tle qtrlrtzo c bolsòcs
Desnìafíticos

4 U'l'M 11809ó60 e 602044
Perfil da BR-364. Km 3ó2 rla
lllì.44,3 km da l--94 com a
Blì, l7,lì km da saída dc Ji-
Parâná, pâra norte. l.,ado
esquerdo da eslrada. pedreira

Queiroz Calvito. Abantlonada e
alagada

,4ugen gnaissc,
provavelmente derivado
da

de lorm ação/m etamorfi s-
rno de rochas
charnockiticas

lìarnpa N20W mergulhando prra '¿

50 l-aledo enr Ouro Preto D'Oeste
Iìua Tiradcntes ll I c lìLra Ana
Ncri

Ctanada chanrockito
porfir'óide

Vcios qLrartzo-lèldspatoN-S/ver.tical e
N40E/vertical
Fraturas: N l0F/vertical c
N60Wvertic l cortam N4oE/verticaI

LJ'l'M 81t37195 c 5ó5652
Pcdrcira Paraíso. Abandonada.
l-ado esquerdo da Illì,
chegando etn Jflru. llrìfradâ na
l"-632.27 km do ponto antcrior

Gnaisse granulítico conr
inlercalações de granulito
máfico e granilo r.osa com
granada

l.'ol ¡aç¡ies oataclásticas: N20ll/ver.t ical,
N5E/vertical (destral ?)
Fol ¡âção câtaclást¡ca-rn ilonítica
N60ll/vertical, s¡nistrâl
Foliaçfio N5E/vertical corn injcção clc
rnaterial quarlzo-fcldspato
Bandanrento composicionnl irregular.
N5OE
N50lì/veltical a¡ rasta E-Wvertical,
sinislla I

N50-ó08/30NW, rarnpa obl íqua,
sinishal
Fol iação rn ilonítica N70\¿Vlvcrticat,
sinistral
Lineâção dc estirâmento
N70ll/subhorizonral na foliação
N70E/vertical e NS0Wsubhor.izonral
na foliacão NS0Wvertical

52 CÊSUll^. Peclreirinha Clan ito Sen a Azul.
Incquigranular rosa

Porto conì estatística de li¿ìtul¿ìùrcnlo
lìratr¡ras verticais: N408, N70..7511,
N308, N30W (com veio dc c¡uartzo),
N50ri,Nt5ti,NóOri
Outras lratulas: N-S/7011,
N40W/75NE, N40D/45NW,
N70E/6sNW, N I0U/40-65Sli,



Mina

l.ìscritório

Mina

I-ajedo atrás do aìo jamento

Serra tla C)nça Â
Scrra da Onça B. Matacões

l\4ina (bancada)

Mina

Cran¡to Santa Ilárbara e
granito fiuo
Ân fìbólio granito
incquigranular

Plintito (gran¡to)
Ctanito porlìróide
dclormado correlato à S.l
Sen a da Providôncia

Cìranilo greisenizaclo

Granito Santa Bárb¿ìrâ

Granito greisenizado

Granito grciscnizaclo

Crc¡sen

Clanilo Scrla Azul

N5W7()NE, NóOW75SW,
N5[i l5NW, N80E/75NW,
N3OW/ó5N8, N45E/25S8
Fratula N70W/velt. colta
N70E/vertical, sinish al, corn caulinila
N35ll/vert. e N70E/vcrt. são as
predominantes
Ponlo conr cslatística (lc lìîlUÌatììcrìto
l.raluras vcrticais greisenizndâs: N70ll
mergïlhando até 60SE (com quallzo),
N I0tü (com qLrarrzo), N508, N30W
(com quartzo), N55-ó58, N80Ij,
N85W, N20[, N]0[, N40W, N40U,
N-S (conr quartzo)
Fratulas:N40W/vert., sin istral,
N50fl/vert., destral, e N70ll/horizontal
Ponto com cstatística de lìaturaÛìento
lìraturas com qì.rârtzo, subvel t.: N l0W
(destral), N30W, N40W, N658, Ntl5ll
Iìraturas sem preench irnento:
N2-5 lll75S8, N50E/subvert. (plano dc
falha com cstria N45E/subh.), N-
S/5511, N60W/subvelt.,
NS0Wsubvert.
N70ll/vcrt. corn zinwaìdita
Veio de quartzo Nó5Wsubvert.
Veio de quartzo N80ìl/vert.
Foliação cataclástica-milonítica
N55[/sul¡vert. cortnda por Nli0li lvcio
de quartzo), dcstral
Ponto com estatística de liatut ancnto
Irraturas: N40W/sr.rbvert.,
N70[/subvert., N I 0Wsubhor.,
N I 0E/subvert., NS0WsLlbvcrt.
N85W/subvert. zona com zinwaklita
Veio de greiscn e zinwaldita e qualtzo
N70E/subvert.
Veio de quartzo N40W/subvert.
Veio com minério e zinwaldita
N55 È/sLlbvert.
Fratura N40w/vert, corn cstrias
suhhorizonta¡s, sinistral
Plano de falha N30ll/subvert. a 40SE
com estria N30E/sr.tblì. e subvert.
Fratulas escalonadas com at gila e
ziDwaldita N55E/sUbh., internas à

N3OI]
As duas direções principais são N3Oli
e N75E/sübvort. coln veios de r¡reisnr

Perlil t--100. Da BR-3ó4 parâ
Orientc Novo, saindo cln
,{riquenrcs pelâ IìO-257
Ponlo Wll- 140. Iìazendâ
Baldciranf es (Scnhol J.S-

Guerr¿ì). Matacões. llstradî
latcral à estrrìda paÌa o Oricnle
Novo

Granada-sil lirnanita-
biotita gnaisse

51 U'l'M {ì933ó74 c 553975
l-ajcdo

uroula slerìograDrto
porfi róide (Maciço Santa

I.ì atulas vcrtica¡s c<xn nratcrial
quartzo-fcldspát¡co: N508, N70Ë,
Nl0w



55 UI M 8940839 e 565932

^nliga 
lavrâ da nrinclaçâo

Oricnte Novo

Greiscn brechado e albila
glanilo (Maciço Oriente

Junt¿rs: N33E/75NW, N45tì/85NW,
N35w/87SW, N35W70NIl,
N48W/76SW, N57W82NE

\6 LJ'l'M tì914135 c 5763ó2
Iinlrc Oriente Novo e â RO-01.
Ponto WB-37. Lajedo em
ambos os Iados da estracla. 16,9

km após o 5' lìlJC

Alcali-1èltlspato granilo
alaskítico (Maciço
Primavera)

IìÌalurìs conì veios de qualtzo:
N I 0E/70NW, N60ll/vertical,
N I 0W/vertical, N80Wvertical

57 U'l'M 8930ó20 c 5791ì4 tì
I'onto WII-36. l-ajedo atriis dc
unra casinlra

llornblenda-quartzo
sienito porfi róide (Maciço
I lniÃnl

lìraturas vcrticais: N l0W, N70W

58 U I M 891I l19 e 4543 l3
l'crlìl lado dc Massangana, I--
70

lliotilaìornblenda
sienogranito (Maciço
Massano¡na ì

Fraturas verticais: N-S a N5E, N70-
80w

59 U IM 11907444 c 447009
I--65. l-aletlo

lìiotita sienogranito
por'lir'óide (Maciço
Massanqana)

¡'raturas vcrt¡ca¡s: N-S, N70li, N40W
N7O\M

60 Mirì¡ì llun lruttrnr. l,ujctlo Li-nrioa álcali glanito
porlìrílico (Cranito
Palanquefa Mina dc
Bom lruturo)

Ponlo conl eslalíslica dc liaturamcnlo
Fralüras verticais: N20ll com veio de
quartzo, N40E, N508, N60ll, N80ll
arrasta s¡nisllalmente N20ll/vcrt.,
N l0w, N40-50w, Nó0w
Frâturâs: N-S a N l0ll/70S8, N70W a

I]-W50SW ou S com veios de
material auarlzo-feldsDático

6t l.l l'M 891f1495 c 4433?6
Mineraçäo Cascavcl. Próximo
à mina dc llonr lrulur¡r

Chalnockito porlìróide
(Mineração Cascavel)

¡Òl iação calaclástica-milonítica
N55Wsubvertical, si¡islral, cortada
oor N20W/sLrbverticâl- sin¡slrâl



IìTAPA t)E C^MPO 2 (.|ULHO DE 2000)

PONTOS LOCAT,TZAÇ1\O LITOLOGTA ESI'RUT U llAS (d¡rdos dcclinn(los
cm N1(lWì

Pedrcira atrandonacla do Mac.
Ariqucnres. Lado csqueldo da
BR-3ó4, aproxirnadanrente 4

km a sul de Ariqucmes. Atrás
de urna casa

Uiotitâ grânitô (Maciço
Aliquemes)

Ponto com estatística de fiâtur¿ìmcnto
lìraturas: N-S/80E, N-S/vertical,
N lOE/vertical, N l0[/70S1],
N30ll/vertical, N30E/75NW,
N30W/20SW, N60W/ssNE
N70w/25SW

U'l'M 89 ì ó1122 c -505535
I--75, sentido W parâ E. 16,2
km da entrada da L-75 conr â

BR-364. Lado d¡reito dâ lìlì.
I-ado esquerdo da L-75. l-aiedo

Cna isse e anlibolifo llândanìcrrto paralelo à lbliação
cataclásticâ-rn ilonítica N-S/vertical
sinisftal, com L estir'âmento N-
S/subhorizontal

3 U'l'M li9 17074 e 5 1055ó
L-75. Lado direito. Matiìcões

Granatla gnaisse fìol iação oataclástica-nrilon il ica
N30E/verlical pnralela aos veios de
quartzo (sinistral), com [- cst¡Ìârìrerìlo
N30E/subhorizontal

4 l--75, aproxinraclarncnfe 9,7 km
do seu início. l.a.jedo. l-ado
direito

Idenr I'onto 3, ¿urlibolito e
bolsões pegmatiticos

Irol iação milon ítica N20Ë/vcr.tica I,

destral, paralela ao bandamento e ao
veio de quarlzo
Irraturas: N40Wveûical, sinishal, e E-
\'t lvertical en echelon

l)erlil L-80, I}-lÌ0 e L-75. 9,9
km do início da L-80 com a

BR-3ó4. Matacão c lajedinho.
l-ado dileito da estrada

Cranito (Maciço São
Carlos)

I 1,2 kùì do inicio da L-lì0.
Matacão e lajedinho, l-ado
esquerdo dír estradâ

Cran ¡to (Mac¡ço São
Carlos)

1 12,4 krn do irìício dâ L-{10.
Lajedo do lado csquerdo tla
estrâda

C[an¡to (Maciço São
Carlos)

Ponto com cstatísticâ de liaturamento
F'raturas verticais: N-S, N30E (aparccc
tambénr como clivagem), N40!ì,
N608, N808, N25W, N30W, N40W,
N50W, Nó0W conr quaúzo, N80W,
E-W

8 14,7 km do início da L-80
Chão da estrada

Gnaissc c an fiboìito Dique prìr¿ìlelo à fbliação milonítica
N-S a N l0Wvertical

I l3- I km do início ¡l¿ l.-ll0 Contato do grân¡k)
(Maciço São Carlos) corn
embasamento. Solo

IO 23,8 krn do início da L-80
Lajedo do lado tlileito cla

estrada

Cnaisse fino Iìoliaçño nr iloníticr N l0ll/vcrtìcal

II U'l'M 89 16799 e 505643
l.,ado d¡reito da [,-7-5, slrnt¡do I]
pâra W. Lajedo a 2l km dc unr
lr vessão

LfNAISSC Foliação nr ilonítica, dcstral, paralcla
aos vcios dc quartzo N lowvertícal

l2 Matacões clos dois lados da l--
75. l4 krn do cruz¡nrcnto conr
a BR-364

(ìran¡to (Maciço São
Carlos)

Iu U I'M lì94ót152 c 52.5507
Itcrfil I-- I 05, Iado Iestc da árca
34,6 knr do início da linha.
Matâcão e la.jedo do lrdo
diÌcito (la Iinha. Casa do
Scnhol João l} ilr¡

Glanito porfiróide
(Maciço Mantciga) c
an lilnìilo

Iloliações nr ilon íticas: N70W/vcrtical,
s¡rìistÌal, N20ti/vcíical, deslral,
N40W/30NIì (rarnpa), N l0lì/30Nw
(rampa sinistral), ll-W60N, destlal,
N-S/vcrtical, sirì¡stlal, corn [- de
cstiramcnt<l N-S/subh.



liaturas verlicais: N-S, Nl0ti, N20W
c N40W conr vcio qtlflr.tzo- l-ùl(lspl I ¡co
que corta a foliação N-S c o dique dc
al.tfibolito. As tr'ês direções possuenr
bolsões de anfibolito. N70W corn
veios de quartzo

t4 Ll l'M 8957002 c 542409
I)cr'fi1 l-- 105 parî Crùub¡m.
Linha CA-02. 59,2 kn do
início da l"-105 conr a IJIì-3(r4
l-ajedo no chão c lado direito
da estrada

ll¡ot¡ta granito porlìróìde
(Maciço Santa CIala)

t5 U'l'M 89,58288 c 544300
ó I,8 knr do início da L- I05.
lllocos do lado esqucrdo da
estrada

Cranito (Maciço Santa
Clara)

tó U'l'M 1ì9ó I 75 I c 5492 l0
?0,8 knr do ìnício da t,- 105.
Blocos do lado esquerdo da
estrada

Cnaissc bandado Iìoliação m ilonítica N60E/ó0NW,
rlestlal

t'l UlME9084l0c537tì73
l)erfil da IìO-257 até o.5. BIIC.
Corle dos dois lados da estrada.
46,8 krn do início da Iìô

Cnaisse (?) lìoliação cataclástica N20Wvcrtica I a
70sw

t8 55 krn tio inicio da IìO. l-ado
direito da estrada. Chão

Aten¡t0 arcoseano
conglotìterático

t9 U'l'M 89 I 1438 e547352
5ó,1 krn do início da IlO. Corte
do lado dircito da estrada

Gnaisse ou arcóseo (?) [ì0liações: (?) N l0E/30NW e I]-
w60N

20 U'l M tì9293 l9 e 5792 l9
9,-5 km após o 5" IIEC. t"ado
d¡rcil.o da cstrâda. Malâcões c
laiedo

Gmnito porlrróidc
(Maciço União)

2t U]'M 8940 I l6 e 5'11942
2'1 ,4 km do 5' lllìC. Malacão c
lajcdo no chäo cla cstrâdÍt e no
lado d ireito

Cìran ito porlìróide
(Maciço Oricnte Novo)

22 U'l M ll95l8(¡l c 53.5230
I'crfìl Blì-364, l-- 105,
Cu jubirn, Machadirìho L)'Ocste

lliot ¡ta gÌ iìnito porfir'óidc
(Maciço Santa Clara)

23 UtM876'7193e623'154
Pc¡fi I Illì-3ó4 (Prcsidente
Médici)
Pedreira'l'crnlaza. L,ado d ireito
da cslrada, de Prcs. Médìci a
Ouro l)reto, 700 m após Pres.
Médici

Cranit() cinza
equigranular com pórfi ros
de l:'K (Sùitc lntÌLtsiva
Serra da Providência)

l"râtura principal NT0Wver.tioa I

Contato do gralìito coln urna rocha
nrelanocrática N20E/subvert ical

24 Sítio ao Iado da AAllU, Iado
di¡cito da estrada, scntido sul
para not1c, 600 rn arliante da
Pcdreira l.crmaza

CraD ¡lo mU¡to estirado
com pórfiros de FK
rolacionados (S.l,Scrla da
Plovidência)

lirliaçro rn ilorr it icu N l5 W/vcr.tir'rrl,
scnticb sinistlal
Veio de qLtârlzo Il-W/venical coltanclo
fbliacão rn ilonític¿r

25 LJ'l'M fì897477 e 495fì(r5
Perfil BR-3ó4.
7 km após o lrarco clo Iìotary
cm Âriqucrnes, sentido nortc
para sLr L

l)cdrcil a abandonada com
laicclo grande, la&r rlireito da

(ìnâ¡sse tona lít¡co e âpl¡ttl l.d ¡ação milonitica pr.incipal N4G
50Wvertical
Contato dúctil do aplito corn gnaissc:
N30E/verlical
froliâção m ¡lon íticn N30ll/vertical,
deslral, dcsloca f'oliação rlo gnaissc
(N50ll/vertical- dcstr'¡¡l\



cslrada, dc norlc para sLtl Conlato rirptil do aplikr conr gnaissc:
N30Wvcrtical
llá fìguras de interlèrência

)6 UIM 8u49961 c -554095
Illì-3ó4, knt 429. Antcs da l--
605 cle Jaru, Iaclo ¡lircito cla

eslr'â(lâ, scnti(lo sul l)itrit nortc

(ìnaisse g anulítico
bandado com veios c
bolsões de rnetabásic¡

Ilolsâo N80W55Nlì, dcsttal (lasca dc
rarnpa oblíqua)
N20[ì/vertical, sinistlal
lìoliaç?io nr ilon íl ica Nóo!)/verticat,
(lestral

N-S/ve|tical prcenchida l)or. rnassa
quÍrrlzo-lel(lsplitica, aÌrâsta
N50lì/vertical no sentido sinistr.al e
lompe diqLre de anfibolito
N60Wsubvcrtical, sinislral
N60W/vcrtical, deslral

2't l'erlil UIì-3 (rl, sul de
Ariquerncs,43 krr a sul cla

cidade. Matacões c lzrjcdo, lado
csquerdo dâ es{radà

Artgen gnaissc estirado Iroliação m ilon íticrì N-S/vertical,
desfrâl

28 70 krn a sul tlc Âric¡uemes, lado
esquerdo da cstnda. La.jcdo

Arrgen gnaisse estirado Iìoliação rn ilon ítica N l0W/vertical
IIá bolsões de qrrarlzo-lèldspâto
paralelos à loliação

29 t..l'l'M fì86 1389 c 54 l9?2
Pedreira abandonacla, ladt¡
esqrrerdo da estrada, um Porrc0
antes do Ponto 28, de norte
nara sul

ll¡otila grânifo
gnaissilìcado fino com
bolsões pegmatíticos

lroliaçño ìr ilon itica N50ll/vcrtical
Iroliação N30lÌ/vertical
FratLrrarnento principal D-Wvertical

30 38 knr a sul dc Âr'iqucrnes, latlo
direilo dâ cstrada, sent¡do sul
Dara n()úe. Corte

Augen gnaisse lìoliação rn ilon ítica N30t.i/vertical

I l4 k¡n a sul do 
^riquemss, 

Iado
esquerdo da estradíì coltl
senlido sul paÌa nortc

(ìranâda gnaisse bâstantc
cstirâdo

Foliação milonítictr N30E/verLical,
destral e sinistral

32 lJ lM tl92(¡065 e 47ó237
Pcrfil Born Fululo
l--85, I 1,5 krn do início da I

8s

Cnaisse e ân fibolito lbliação nr ilon ítica N40W/vcr.tical,
sinistlal, paralela ao bandamento
Vcios quarl.zo-feldspá1 ico: N-
S/vcltical, N50ll/vcrl ical

l3 U l'M 11930335 c 4(rltì42
'lì avessão cm Alto Parâiso,
aprox¡nìadâmcnte 24 krìr dâ
IIR-364, cntrc âs l"-fl5 c l.-90,
lado csqucldo da esfrada.
Matacões e laierlo

Uiotitâ grânito grossc¡Ì()

34 U'l'M 8912 178 e 463323
'l'râvcssño entrc I--90 c 95,
senlido sul para norls
Malactlcs e laierlos

Idem Ponto 33

U IM 1ì9213{i7 c 468401
l--80, casinha do lado direito da
estrâd¿!. Illocos

^uBcll 
gnaisse cs(irado Foliaçño nr i loníticr¡ N20ll/vcrt ical,

dcslral

36 U'l M tì916240c459025
l--75, lado csqucrdo da es(rada.
C¿ìsinhas, scnlido ocste parâ
lestc, laicdo

Charnockito porfìr'óide e
rìpl¡to foliados

Contâto clìarnockito c aplito:
NT0Wvertical paralelo à foliaçõo
nì ilonítica
Veios qLrartzo-lclds¡rático:
N80ll/vertical, sin istral,
N50W/vc' ticâ1, NT0WvcrticaI

J7 U'l'M 119 1627 I c 4ó3 I 95
L-7-5, casinha do lado esqucrclo
da estrada, oestc parâ lestc,
laìedo

l(lcm P0nl0 3ó. Xenól¡to
dc aplilo, charnockito,
an lìbolito

lìoliação m ilon itica NT0W/vert¡cnl,
sinist¡a I

Í¡oliaçõcs nr ilon íticas do charnockito:
ll-Wvertical, sinistfal, N40W/40ND



ramÞrì) deslocada Dor NT0Wvert ic{'¡l
lli l,-t10, 8,5 krn após lrâvessão,

senl¡do leste pârâ oeste, lado
d¡r'eil0 da eslrada. após bar'

Lrran¡10 cllìza ltn() lìoliaçâo milonítica N I 0W/ve¡rical,
dcstral

l9 U'l'M 8946390 e 452379
Pellìl norte de ,A.lto Pâraíso,
'l'rir¡nfo, WB-36 I , t-- 105, lado
esquerclo da estra(la, líticdo,
sít io

Augcn gnaisse e

an fibolito
I.ol¡ação nrilonítica N I 0Ë/vertical,
dcstrâl
Fol iaçdo local izada N6Oll/vertical,
deslrâl
Diquc pegmalítico N40W/vcrrical,
s in istta I

Vcio quarlzo-feldspático
Nó0ll/vertical desloca destral mcnte
Nl0ll/verlionl



cAMP^NtJA Dtr t996 (V[NnztANt, 
^NJOS 

& pAyOLt,A)

PON',r'OS LOC^LfZAÇ^0 LIT'OLOGIÁ ASTIìUTURAS (d¿tdos doclirrl(los
cm Nl llwì

I'ellìl l-- 156 sul (lìolim de
Moura), l5 km do início da L-
r5ó

Quartzo-biotita x isto corì.r

quârtzilo e gnaisse
Ibl¡ações câtaclásticas-nrilon íticas:
N50W85NE e N60W/35N8
Xistosiclade N40W/35N1-.1 (ernnurrâol

2 U'l'M 8691689 e 605299,
voltândo Þara fìO- I0

Jualtzo x¡sto cst¡r'âdo L cstirarnento N50W
Foliação m ilon ítica N5OW/subvertical
Xistosidade N30W/vertical

3 3 knr do l)onlo l, de sul para
noÍe

M¡cr-quartzo xisto N50-60Wsubvcrtical
L N84E/57

ll 3,3 km do l)onlo 3, senlido sul

Dara norte
Quartzo-Ìì ica xisto coln
oran ito

Iìoliação nr ilon ítica N50W/75Nu

5 400 nr do I)(nìlo 4, senlido srrt

¡rara nortc. l.,aiedo
Quartzo-m ¡câ x¡sto con
Ientes de anfibolito

lrol¡açño tnìl{nìiticit N60W/sr¡bver.t icl l

6 UlMsó97218c60531{Ì
300 nr do Ponto 5

Massa granítica brechada Juntâs vert¡ca¡s: N30E c N55u
Veio aplítico N60-?08

,7
4,ó km clo Ponlo ó, scntido sul
para norte

Gnaisse N70w/35Nu
Nó0Wvcrtical
Foliaçño paralela à xistosidade
l, est¡râmento N 10w/40

8 U l'M ft74626 c 59444-5
1,35 knr da l,-148

Ca lciossilicát ica injetada
por matcrial r¡uartzo-
feldspático boudinado

N50W/30N8
N50Wvertical, sin istral

U'l'M 8ó823 58 e ó14310
Perfil Santa I-uz¡a D'Oestc,
2,7 km a leste da t,-184

Qüartzitô em gríìnulito Iìol iações catâclásticas-mi lon íticas:
N40Wvcrlical (principal),
Nl0ws0NE, N60w7sNr¿

t0 5 km do centro dc Sanla l-uzi¿ì
D'Oeste, senlido norte para sü1.

Matacões

Metagabro 1òliado

U IM tlótló044 e 634327 Rocha granítica brechada
lormando lentes entre
quartzitos e quârtzo xisto

lìoliação cataolástica-nt ilonítica
N3sw/60NE
Juntas N30E/75NW, E-W75S,
N40W/45NE, N80E/ó0-80 ?,
N20W/65Nu
L estiramcnto N40W/20

t2 Iìodovia cnhc llolirn de Mou¡a
e Santa [..t¡zia D'Oeslt:- I-ado
esqucrdo,4,7 km do I)o¡kr I I

Cranitu cinzir lìol iação cataclástica N50W/40N1:
Rampas frorrtais N30-40W40N0
Veios graníficos não del'ormados

t3 U l'M 1tó9341{l e ó34359 Crânito, xisl.o, pegnìatito xistosidade N80w/óOND
N80w/45NE
Veio Nó0Wvcltical
N50w/80Nu

l4 Scnr localiz-zrção (ì¡raisse Nssw6sNE
Ns0E/50NW

t5 U'l M 874303Iel¡673l5
Perfìl Cacoal

Cranito (S.1. Serrrì da
Providência) não lòliado

tó Sít ¡o l'cdrocâ. Ponto .lWll-3,
BII-364, lado csquerclo
chegaudo cm Prcsidente
Módici ( I ,2 km), sentid<r
Cacoal-[]residcntc Méd ici

l'onalil.o gnaisse cinza Iìoliação nr ilon ltica N30W/sutrveltical,
sinistral
N l0E/vertical arrastando NW, destr.âl
Foliações: N l0D/65NW e
N30W/65SW
L estiramenlo e boud. Subhorizontal
N30W,N-SeNl0lì

t'7 Scrn localizirçâo Mctâvulcarìo-scd ¡tìlcrìtâr N55U/60NW
N20U/85NW

llt tJ'l'M flltO0290 c ó4922 (ìranif¡r lìoliaçircs: N30W3(,Nf j, N 10177{)St:



I,erlìlJi-l)at.âná N20ryó0-70Nw
N20E/30-50Sll

t9 U IM 880030(r c 640278 lliolito Clivagens de fi?tul atnento:
N80W/45NIIeNl0E/60NW

2t) Untre os Pontôs I9 c 2l l{iol¡to Foliacão N l0ll/50s1ì
2t U'l'M 88003 l3 e ó3845ó Itiolito pórlìr'o Clivagern N20E/35Nll

Foliação N80W/35N8
L NsoE/30

U'l'M llll04 000 c ó3ll47l I.bl iâção cataclást¡ca-m i lon ítica
N20W/subveltical
Rampa oblíqua N60E/35NW,
N20tyt5Nw
Rampa liontal N40W/35NE (sinish.al)
lìoliação N80W20Nli
Il N50E/ I 5

500 nr a li(jntc d0 l)onlo 22 Iìocha de composição
arânítica-orânôdioríf icâ

lìoliaçíio rn ilonítica N l0E/ó5NW
L estiramenfo N80W30

24 Ll'l-M 8804036 c 6293(r0 (ìr'an ito nl ilonitizado u-wt5N
L estilalnento N50W/sutrhor.izontal
N50Wvcttical, sin istral

25 Perfìl Ouro Preto D'Oeslc,
lrevo tln cidadc. Ponro JWII-9

Charnockito Foliações nr ilon íticas: N50E/vcrtical
N I 0ll/vertical, N80W70NE

26 l)crfil Ot¡ro Ploto D'Oestc para
Ji-Paraná ^Lrgcn 

grânito nì ílon ít¡co Clivagern de fì atura:N80Wvcrtical,
Nó0ll/vcltical
Foliaçño cataclástica N l0E/vertic¿ I

L cstira¡nento N I OE/subhorizontal
Fratura Nfì0W/55N8
Foliações tn ilon íticas verlicaís: N60ll,
N508, N20W, sinistral, com 1.,

cstiramenf o N20Wsubhor.izont¡l
N80W35SW. Ns0w/3osw

U'l M 1ì8098 ló c 603tìó I

Pedrcira Bianco, BR-364, lado
d¡reito, de Ouro Prelo D'Oeste
para Ji-ltaraná

Augen gnaisse corn
pcgmalito

N I 0W/veÍtical, s¡nistral
N80W/35SW

U'lM 88244'12 e 576565
5l km de Ji-l'araná

Âugcn gnaissc l.'oliação milonít¡câ N50ll/vcrtica I oonr
I- estiramento N40B/45
Foliação N30'rV/40SW
u N I 0E/40

29 U'l M Í1830009 c 57293 I Arrucn N45li/70NW. clestlal
30 U'l'M 8833702 c 599292 Cranulito corn gnaissc

alter¡rlo
¡ol¡ações rn ilon ít¡cas verlicais: N50li,
N I OIV. NTOE

3r U'l'M 883554tÌ e 567472 Milonito gnaissc
(sranulito)

li'oliâções m ilon íticas: N70-
S0Wvertical, si¡tistral

32 U IM 8837395 e -5ó5652
Pcdreira

Cìranulito lìoliaçôes milonílicas: NtlOW/75N[,
sinistral, N3OE/vertical, deslral
L estiramento sLrbhorizontal N80W c
E-W

33 tJ I M tlti503 l4 e 5-5473t) Gnaisse granulílico frolinçâo rn ilonífica N8,5W/subvertica l,
sinistrâl
NS0Wsubvertical, sinislral
L estirâmento ll-W/sublro¡.izol]tal

34 U l'M 11fJ54008 c 5492ó2 Milon¡to gnaisse
granulítico

Foliações m ilon íticas:
NT0Wsubvcrtical, N I 0E/80S8
Ns0w30sw

lllì-364, entle Jâru o
Aricuemes. Sem Iocaì izncão

Cnaisse granu lítico N20ti/25NW
N80'W/30Nll



exala

36 U IM lllì61t773 e 52920,1 y',ugen gna¡sse cslirado lìoliações m ilon iticîs: N20tì/65Sll,
destral, N l0E/65SE
Cl ivagern do fraturatìtcnto
N l0Ê/vcrtical

7 llll-3ó4, c¡tre Jalu e
Arir¡ucmcs. Scnt locâlizaç¿Io
exâla

Augcn gnaisse estirado Iìoliação nrilonítica Il-W/vertical

3tr Illl-3ó4, cntre Jaru c

Ariquemes. Scrn Iocalização
exata

Augen gna¡ssc rn ilon itico Iìol iação rn i lonítica N20E/vcrtical
L est irânìcnto N20E/subhorizontal

39 8fì-3ó4, ent¡ e Jalu c
Ariquemcs. Senr localização
exata

Augen gnaisse
rn ilonitizado, estirado

Foliações rn iloniticas vclt¡cais: N40D,
N20E

40 BIì-364, entrc Jaru e

Ariquemes. Sem localização
EXâtâ

Cnaisse milonitiz¡do,
granodiorítico

N30E/vcrLical

4l Illì-364, entre.lart¡ e

Âriquemes. Senr localização
cxâta

Augen gnaissc N35 ù/veltical

42 Cacaulândia. I)onlo 23 dc
1èverei¡o/2000

Cnaissc granorliorítico N70ti/60S8. desfrâ

43 U'l-M8flól4lt¡e5t2714
3,5 km do Ponto 42 (?)

Cna¡sse granitico estirado N60E/65S1ì, desral
N70[/65SË, desl]'âl
N85rr¡//60SW, sinistral
tì N60ri/50

44 ti'l'M lllì6ó940 c 510951
l0 km do Ponto 42

Cnaissc charnockítico
nruito estirado

Iìoliação rrt ilorr ítica N(r0ll/6-5Sl:i,
(lestral

45 UIM 88724ó9c 510952
I 5 krn do I'onto 42

Gnaisse granulítico
m ilo¡ritizado

N40ll/subvertica l, destral, cum l-
estilamento N3OB/st¡bhorizontal
N20Wsubvertical arrastan(lo
N20E/subvertical, sinistralmentc
N20W precnchida
N l0ti deslocada destralmcnte por
N30W
N708. dcstlal. c N50W. sinistral

46 tJ lM 8872469 e 510952
16. 5 km do l)onk¡ 42

Cnaisse tonalítico
nr ilon itizado

Foliação rn ilonítica N30ti/ó5SIì,
destral
N l0ll/65SIì, sinistral. allast¡ a N30E

47 Seur localizrção Cran itóide N40li/subverlical ou 65Slr
4lJ l)ctlrcira do japonês, 1/- 1l km a

sudeste de Aliqucmes, lndo
direito da estrada. Ponto WB-
46

Augen charnockito N40lì, destlal
N70D, destlal
N308" dcstÌal

49 l)cdrcira, lado esqueldo da
estrada, scnti(lô norte para sul
da Ulì-364, ponto WIì-38,
Ponfo I de iulho/2000

Glanito com augen
gnaisse (encaixante)
(Maciço Ariquemes)

li atutas: N I0ll/vertical, N50Li/vert¡c¿rI
ou 65SIl, N20V/, N20E/25SIl

50 U'l'M lt89u25lÌ c 4 7259tì
27 km de Alioue¡nes

Crânito (Maoiço Sem liaturas

4 km do l)onto 50, vollando Augen gnaisse Vcios prcenchitlos N80W/vcrticul
5:() Aric¡r.rcrnes pala Montc Ncgto Augcrì gnaissc N l0Wvertical arrast¿ s¡n istralntcntc

N4OIì
52 U'l'M lìll(r 1397 e 4ós326 rl ¿llì lt0 lìoliaçâo catacláslicâ N80w/ l5Nll

Fraturas velt¡cais: N40W, Nl0li. ll-W
5-l U'l'M 8tì59-552 c 4ó3503 íânit0 rapîk¡vi Fraturas verl¡cais: N40W, N70W,

N60W, Nl0lì, N50E eNl0ll/80NW,
dcsfrrl



54 tj'l M ll8ó501J4 c 467141ì (ìranito rapak ivi Foliação cataclást ica-nr ilon ífica
N50W75SW, destral
Iìol ¡açâo cataclástica N80W70Nll
N80w/l5NE
N l0lì/vertical
F'râhn â N80W/70NE

55 U I M ti868773 e 470795 Cnaisse fino Foliação, destral, N75ll/80N W
Fol iações m iloníticas: NS0Wvertical,
s¡nisrral, N70E/35NW, N?08/60Nw
Foliação N50W25NIi
Iìraluras verticais: N50W, N l0W,
N80W
Rampa I'ronral N60W/25Nll

5ó U'l'M 88791ì31 c 4762ó3 Gnaisse lòrlcrncnte
cstirado. Charnockito
glosseiro

Foliações m ilon íticas:
N[,l0Wsubhorizontal, NS0Wver.tica l,
N60E/subvc¡tical deslocando N80W
sinist¡almente
N40ll/sr¡bvertical clesloca N80W
destralrncnte
Irrattn-a precnehith pol rnltcr¡al li'lsico
N30W destlal. As fraturas NII são
sinistrais
Foliacão N80W/25Nll

5't UIMtl885l(r2e47ó2ó0
Pcdreira

Cnaisse granitico N608i70NW, desrr.al

N l0ti/vc¡ tical
NS0Wvertical
ti-Wsubvertical, sinistlal
N I0E/subve¡ tical, deslral
N20ll/sul¡vcrtical, dcstral
Foliação rn ilon ltica N60E/65NW

5tì lllì-421 e¡rlre MoÌtte Ncgro c
Aricuemcs

Augen gnaissc
lcharnockito)

oliaçäo rn ilon ítica N80E/ó0Stj

59 llll-421, 6,9-5 knr a sudooste do
Il-40. Ponto WII-65. Ponto 6
de fevereiro/2000

Atrgen gnaisse
(charnock¡to)

lìoliação nr ilon ítica N60-?0ti/vcr.tical,
destral

ó0 Itlt-421,4,35 krrr a sudoeste dc
Ariquemes. Ponto Wfl-45.
Ponlo 2 {le fevcrciro/2O0O

Augen gníiiss(]
charnockítico

Foliação nr ilon íticâ N-S/ver.tic¿l
l- estiramento N-S subhor.¡zontal
Fratura Nó0E/veltical

ól Cachoc ifa Montc Cristo no lìio
Ponto fl26Jamari

Âugcn gnaisse
charnockítico

Irj aturas verticais: NltOW, N301j
(dique de riolito)
IìoliaÇão câtaclást¡ca N60[i/vclticn I

62 U I'M 8925830 e 57ó784
lìO-257,7,5 krn a oestc da
cnlrad¿ì pâra Orientc Novo
Ponto Wll-ll5

^ugcn 
gna¡sse gr0sseiro Iroliação rn ilonít.ica (.ampa liontal)

N r 0wsoNH
Ranrpa lrontal N30W/45NIl
NS0W/vertical
N30Wvertical deslocando
sinistralmcnte N80W
Eixo dc dobra assimétric¿ isoclinal
N t0w45
Plano axial para N[ì
lìì âturas: NI 0w/vertical, N80w/50Nll
com preenchimento

6u 10,36 knì do Porrlo (r2, lìO-
257, 14,4 km a oeste dâ cnh.ada
para Or¡ente Novo. Ponto WR-
I 13. Matacões dó latlo direito
da cshîdâ

-.ìr'anilo (Mac jço Jar.arâca) l;bliação N30lì/50NW
N?0E/vertical
FrâÎì.¡ras: N30E/vertical, E-Wver.t ical,
n-w25N

64 8,65 km do l)onto ó3 Itaragrraisse Foliação m ilonítica N20W/60Nll
6l ,4 knl rlo l)onto 64 N IOW/JON I:



IrÌaturas: N l0E/55S8 e NS0Wvertical
(f¡ l{O-257, 23,15 kr a lestc do

cruz.åmento com o B-80. Ponto
106

Alcóseo ern contato corìt
o ernbasamento

N40W/25SW
N30E/35NW
A foliação do ernbasamento é

recoberta disco[darìternente pelo
arcóseo

67 l<O-251,20 kn1 a leslc do
cruz¡mcnlo cotlì o B-80. Ponlo
wB- t05

Arcóseo Aoamamento N20lì/ I5NW

ó{ì llo-257, l-5,5 knr a lcste do
cruzrmento com o B-80, Ponto
wll- t04

Gna¡ssc (cmbâsarnerìto) Foliação m ikrn ítica N l0W/ó5NB

ó9 I\O-257, 12,2 km a lcste do
cruznmeÌìlo coÛì o ll-80. Ponto
wB- t01ì

lirùbâsamento lìaml)a obliquâ N60[.]/35SIj, destra I

Foliação NS0Wsubvertical
Nl0u/45NW
N80w/75NIl
N50\¡r'l70NE

70 ljnl|e os l)ùìtos 69 e 7 l. Sent
localizaç.io exâta

Cirìa isse N20Wverlical, N l0ll/velt¡cal ôr¡ .10-

60NW, N50ri/45NW, N I 0[/55NW
7l IIO-257,9,9 km â lcsfe do

cruz-arnento corìì ô Il-80, Ponto
wB-25

Mac¡ço Marìleiga

12 f{O-257, 4,2 km â lcste do
cruzân]cnto cotìì o Il-ó5. Ponto
wB-91ì

Charnockito eslirado lìoliaçño m ilon itica N40lr/vcrtical

'73 Cruizrnrento da lìO-257 coln o
B-ó5. I-ado esquerdo do ll-65.
Laic¿ln

Cnaisse glanítico estilado N30li/vertical
Dique málico em ll-Wvertical e
N30ll/vertical

'Ì4 Ponto l3 de lèvcrciro/20O0
Ponto Wll-70

(ìnaisse csl irarlo Foliações: N40U/35Sll a 50SIl,
N60U/35-50SIi
E-W55S deslocada destrâlmentc por'
N40E e NóOE
N80E paralclo à fratura'f conì
pegmatito
N I 0E a N2OWsubvertical, sinistral,
desloca N40Ë
N30E arrastâ destralmente veio dc
quartzo

75 I'onto ll-3456. Grande
elevação a lcslc do Ponto 74

Augcn gna¡sse N40ti/50sti
N I 0Wvertical, sinistral
Nó0-70Ë. sinistral

'76 l--{10, 8,24 knr a leste rìo lJ-80
Itonto [Ì-426

Arcösco tistratilìcação N l 0E/ l -5SE
Iìraturas verticais: N l0E, N,50ll
lJá estratifi cacão c¡uzad¡

'77 L-80,2 krn a leste do
cn¡zJlmento corn o 8-6-5, l-l-

l.-500 m a sul da cslrada. Ponlo
wß-7 t

Cìnaisse charnockítico
est¡rado

[ìral.uras: N60w/veÌtical,
NS0Wvertical p|eenchida e corlada
dcstralmente pol N5OE/vc¡tical,
dcstral
N50É/30Srl
N40E/vertical

'78 l--75, 3,5 km a oestc do
cnrzámcnlo conì o ß-65 Sítio
do coiano. Pontos D-8tì l, 882
e 883. Ponto I I dc.jrrlho dc
2000

G¡aisse chalnockítico Direção gelal N50E/vcrt¡cal, destÌal,
cortada por N-S/veltical
I- estiramenlo N40ll/subhorizontal
N40lì/verticnl, destral, N20ll/verticâl
N-S/vertical sinistral
N80W preenchida
l- cstirarnento N50E/30

79 2 knt depois do Ponlo 7{1. l--75. Cìnaisse conr veios N201.ì/vcrtical



5,5 knì a lesle do cruzlrnìento
com o B-65. Pontos []-884 e
885. Ponto l2 de iulho de 2000

málicos est¡rados

80 L)rtre a L-80 e L-85, [ìtì-3ó4,
ponto ern qLlc a cstradâ se

aproxinra rlo Rio Janrari

Maciço São Callos c
ernbâsârnento (contato)

Direção do contât0 Nó0E/30Nw
(falha)
Conlâto por fraturas: N308, Nl0E,
Nó0E/vertical e N80W
Frâturas vert. cortanr tudo: Nl0W,
N308, N50u



APñ,NDICE C

CORREÇÃO ATMOSFI,RICA DAS IMAGDNS TM-LANDSAT-s



l. Imagem:231167
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2.Imagemz232167
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3. lmagcnr:232/66

Bandas DN rlo rlvo I DN rlo ¡lvo 2 DN do ¿tlvo 3 DN do alvo 4 DN do alvo 5 DN tlo alvo 6

3 44 42 tl 4t t5 l3

4 l6 l5 (¡ ló (t 5
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t 28
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TM 232166 - alvo 4
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APIìNDICN T)

LETIFTCAÇÃO RADTOMÉTRICÁ, DAS tMAcnNS TM-LANDSÂT-5



l. Imagem : 232/ 67 original (iml gcm rcfcrôncirr)

2. Imagcm: 231/67 (original)

Imagcm: 231 I 67 (retifica<1a\

Tamcl

Tarscl
IMAGENS IN'TDIIVALO ESCURO IN'I'ÍiIIVALO CLARO
Grecnness 123-125 t75-11ft
llrightness 28-32 rÌ6-8tì

m
IMAGENS INTDRVALO [,SCURO IN'I'ERVÄLO CLAIIO
Greenness t25-128 t72-114
Ilriphtness 30-35 {r2-86

Ilistoqrama
BANDAS trSCURO cLARO

médin desvio Dâdrão média dcsvio nadrño
3 0.129 o.482 1.206 oo
4 34,315 I,56r 94.646 1.364
5 26"6Ít4 3.r84 59,2t3 2,576

ma
BANDAS IISCURO CLARO

mótlia dcsvio ÞRdrão média dcsvio nadrño
3 0 0 0 0

4 29.574 1.89 I 96,646 I ,3(r4
5 26,3&3 3.112 64_470 1"028



3. Imagem: 232l(16 (original)

lmagem : 232166 (retifi cada)

Tarscl
BANDAS INTIRVALO ESCURO INTIIRVALO CLÁJIO
Greerrness 123-125 r 6f,t- 170

llrishtncss 30-32 83-tì5

rama Hisl
ßANDAS IISCURO CLARO

média desvio rladrão médin dcsvio nadrÍio
3 0.001 0,079 0,003 0,073
4 29"101 I ^316 87.347 1,239
5 28,8l5 2,310 68.765 1.959

m1
I}ANDAS TÙSCURO cLARO

média dcsvio padrño média desvio padrão
3 0,(x)3 0.183 0.005 0, t45
4 29,701 1,317 96.348 1.242
5 26.580 2,023 64,t6s I,959



APiìNDICD T1

DADOS ÁEIìOGAMAESP|ìCTROMÉTIìICOS (MALIIA DE 1000 m X 1000 rn)
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APÊNDICE F

SELEÇÃO D[, BANDAS DA IMAGIIM TM-LANDSAT-s



lmagcm: Ï'M231167 (usada para a integraç:io com a imagcm IIADAIISAT-I )

Mntrir, <lc covariância cntrc bnndas:

Melhor composição : 4PJ5 G/3 l)

TM3 TM¿ TM5 'tM7
TM3 I t4.107
TM4 3.6tì0 6 r ,493
TM5 33.74't 5-498 I17.682
TM? t6.61'7

'ì 555 \o.062 24.654

Matriz dc coclicicntc dc corrc

Módia c rlcsvio
MEDIA DESVIO

PADRÃO
't'M3 t.3718 3.71t25

TM4 51.ó459 7.84I8
TM5 18, t4 t7 t0.8481

TM7 tì.056ó 4.9651

OIF:
o t

4 29.452402
4'71 24.782327
45'7 26.2009r l
573 7.43214Í\2



AI'IINDICE G

MAPA Ttr,CTôNICO-ESTRATIGTÙ(FICO
It

MAPA DE, FOr,rAÇOES
(IìSCÂLA 1:250.000)
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