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RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados obtidos das etapas de campo e das análises 
petrográficas e geocronológicas da intrusão Alcalina Canamã que está localizada na porção 
sudoeste do Cráton Amazônico, inserido no contexto da Província geocronológico-geotectônica 
Rondônia-Juruena (1,82-1,54 Ga), dentro do Domínio Rio Negro-Juruena, distante cerca de 40 
Km a Noroeste de Juruena. A Alcalina Canamã é um corpo semiovalado de 22 Km de 
extensão, intrudido nas rochas metavulcanossedimentares do Grupo Roosevelt e Granito Zé do 
Torno e cortado por diques máficos de direção N-S. Esse corpo caracteriza-se por apresentar 
uma zonação faciológica, perceptível por contrastes nas imagens de magnetometria e 
gamaespectometria. Essa zonação segue um trend composicional começando por Meta-
Monzogranito (borda oeste mais externa), Sienogranito e Meta-Sienogranito (borda sul), Álcali-
Granito (borda norte), Quartzo-Sienito, Álcali-feldspato-quartzo-Sienito, Álcali-quartzo-Sienito e 
Sienito (interior do corpo), com assembleia mineral e texturas típicas da Série Alcalina-Sódica. 
A Alcalina Canamã encontra-se balizada a nordeste pela Falha Canamã de direção NW-SE, a 
qual faz parte de um conjunto de falhas transtativas condicionantes da abertura das bacias 
Caiabis e Dardanelos. As litologias são em geral leucocráticas, halocristalinas, hipidiomórficas. 
As fácies das bordas oeste a sul são faneríticas média a grossas; com forte foliação, 
localmente milonítica, de textura equigranular a porfirítica, de cores gradando de cinza-
esbranquiçado a rosado intenso, dependendo da composição e do nível de alteração. A 
predominância é de feldspatos alcalinos (20 a 70%), mas também ocorrem plagioclásio (3 a 
20%) e quartzo (5 a 30%) com biotita e hornblenda em quantidades variáveis (máximo 16%), 
além da presença de xenólitos de metaignimbritos e metagranitos oriundos das encaixantes. 
As fácies das bordas norte a sudeste (afetadas pela Falha Canamã) e do interior da intrusão 
são faneríticas finas a média, localmente grossas, equigranulares, rosadas a vermelho-
amarronzadas; são moderadamente foliadas a isotrópicas; compostas por cristais xenomórficos 
de feldspato alcalino (65% a 70%), tabulares euédricos a sub-édricos; hornblenda (10% a 20%) 
também ocorre como cristais xenomórficos, por vezes com alterações para sericita, carbonato, 
clorita e biotita; o quartzo (3%) ocorre nos espaços intersticiais aos cristais de feldspato e como 
inclusões subarredondadas na hornblenda. Allanita, titanita e opacos podem aparecer 
secundariamente em lâmina. Uma amostra de Álcali-quartzo-sienito, retirada na porção central 
da intrusão revelou, pelo método U-Pb em zircão (LA-ICP-MS), a inédita idade de cristalização 
de 1.249 ± 3 Ma, com MSWD de 1,7. A idade modelo Sm-Nd, com valores TDM 1,40 Ga e 
ƐNd(1,24 Ga) de +2,72, indicam curto tempo de residência crustal para a fonte da qual derivou este 
magmatismo granítico em sua evolução, e os valores de ƐNd indicam contribuição mantélica 
para a formação da rocha. A ausência de grãos de zircão herdado corrobora com esta 
interpretação. Pelos resultados obtidos e dados preliminares de campo, a Alcalina Canamã 
parece estar relacionada com a fase final da orogenia Rondoniana-San Ignácio (1,35-1,33 Ga), 
seguida da abertura das bacias Caiabis e Dardanelos e deposição de sedimentos do Grupo 
Caiabis. 
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