
CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E PETROGRÁFICA DOS 
ENCLAVES MÁFICOS DO GRANITO BETEL, PROVÍNCIA 

RONDONIANA SAN-IGNÁCIO: IMPLICAÇÕES ESTRATIGRÁFICAS E 
TECTÔNICAS. 

 
Meice Mendes1,2,3,4; Maria Zélia Aguiar de Sousa1,2,3,4; Amarildo Salina Ruiz1,2,3,4; 

Newton Diego Couto do Nascimento3,4,5. 
 
1Universidade Federal de Mato Grosso, 2Programa de Pós-Graduação em Geociências - Faculdade 
de Geociências (FAGEO), 3Grupo de Pesquisa e Evolução Crustal - Guaporé; 4Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia de Geociências da Amazônia - Geociam; 5Instituto de Engenharia de Minas. 
 
RESUMO: A Província Rondoniana-San Ignácio no SW do Cráton Amazônico é um 
orógeno composto por acresções de material juvenil ao Proto-Cráton Amazônico, 
culminando em fechamento de oceano e colisão continental em uma margem 
continental ativa durante o Mesoproterozóico. Esta Província está compartimentada 
em terrenos sendo o Terreno Paraguá o bloco alóctone desta evolução. No extremo 
sudoeste de Mato Grosso o Terreno Paraguá é compartimentado por critérios 
litoestratigráficos e geocronológicos em Complexo Granulítico Lomas Manechis, 
Complexo Serra do Baú, Suíte Intrusiva Pensamiento e Grupo Aguapeí. O objetivo 
deste trabalho foi caracterizar petrograficamente os enclaves máficos hospedados 
no Granito Betel (Suíte Intrusiva Pensamiento), buscando evidências dos processos 
envolvidos no desenvolvimento da Província Rondoniana-San Ignácio nesta região. 
Estes enclaves apresentam formas variadas e dimensões centimétricas a métricas, 
a análise petrográfica permitiu individualizar quatro litotipos: i) Anfibolito: exibe 
texturas granoblástica e nematoblástica, granulação média a fina, essencialmente 
composto por diopsídio, hornblenda, plagioclásio, feldspato alcalino (ortoclásio), com 
paragênese acessória representada por titanita, quartzo, apatita e minerais opacos e 
de alteração por clorita, biotita, sericita, epídoto e argilominerais; ii) Granulito máfico: 
apresenta variação textural de nematoblástica a granoblástica média a muito fina, 
essencialmente composto por hiperstênio, diopsídio, hornblenda, tremolita-actinolita 
e plagioclásio, tendo como acessórios apatita, quartzo, pirita e óxidos. Sendo que 
sericita, prehnita, epídoto e biotita representam os minerais de alteração; iii) 
Sillimanita-granada-biotita gnaisse: exibe bandamento gnáissico e textura 
granolepidoblástica, granulação média a fina, composto por granada poiquiloblástica 
e sillimanita fibrosa e matriz constituída por biotita, quartzo e plagioclásio; allanita, 
apatita, minerais opacos, titanita e zircão ocorrem como minerais acessórios e de 
alteração clorita, prehnita, calcita, muscovita, argilominerais, sericita e epídoto; iv) 
Hornblenda-anfibolito: exibe textura nematoblástica, granulação média a fina, com 
paragênese principal formada por hornblenda, plagioclásio, feldspato alcalino e 
como minerais acessórios titanita, apatita, quartzo e minerais opacos e de alteração 
clorita, biotita, epídoto e argilominerais. A análise petrográfica apresentada indica 
que a encaixante do magmatismo Pensamiento, foi submetida a condições 
metamórficas da fácies anfibolito e granulito, sendo seus protólitos derivados de 
rochas máficas e sedimentares aluminosas. Investigação litoquímica e 
geocronologia de precisão U-Pb são necessárias para definir a idade de formação e 
metamorfismo dessas rochas, a fim de elucidar os episódios metamórficos e de 
fusão crustal envolvidos no desenvolvimento da Suíte Intrusiva Pensamiento, 
importante evidência da Orogenia San Ignácio em território brasileiro. 
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