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RESUMO: A Suíte Intrusiva Costa Marques (SICM) está localizada no município homônimo na 

região sudoeste do estado de Rondônia. Encontra-se exposta nas proximidades da Serra da 
Conceição, principalmente na borda sul, além de exposições as margens do Rio Guaporé. Na 
região do município também afloram outras duas suítes intrusivas, a Suíte Intrusiva São 
Domingos e a Suíte Intrusiva Ouro Fino. A SICM tem idade de 998 Ma apresenta-se injetada 
nas rochas hospedeiras, por meios de diques retilíneos a sinuosos com contatos bem 
definidos, sendo assim bem marcada a relação de posterioridade desta em relação as 
hospedeiras. A suíte apresenta uma divisão fasciológica em três, seguindo critérios estruturais 
e texturais, essas são brechóide, afanítica e porfirítca, sendo esse último mais volumosos e 
subdividido pelo tamanho dos fenocristais em porfirítica grossa (megacristais maiores 1,5 
centímetro, e máximo de 3 centímetros), média(megacristais de 0,5 a 1,5 centímetro) e fina 
(fenocristais menores do que 0,5 centímetro). A fácies brechóide é composta por brecha 
suportada por matriz com rocha-matriz porfirítica envolvendo clastos angulosos a arredondados 
de tamanhos variados (cm a dm). Já as demais fácies possuem a mesma gama de estruturas, 
que são, amigdaloidal, como indicador do escape de gases e voláteis, as cavidades estão 
preenchidas por quartzo e calcita em maior escala e por clorita e epídoto em menor escala, 
fluidal, marcada por orientação mineral preferencial de megacristais e matriz, bandamentos 
minerais, caracterizando a movimentação do magma. Texturalmente as rochas são finas, 
cristais da matriz menores que 1 mm, equigranulares, afaníticas a subafaníticas e porfiríticas. A 
trama da matriz é composta de ripas de feldspato potássico formando uma fina malha 
caracterizada como em feltro, já os fenocristais podem ser encontrados milimétricos até 
centimétricos, com uma distribuição igualmente variada, desde concentrados e abundantes a 
esparsos e raros, mas sempre subedrais e em geral compostos de feldspatos potássicos.    
Quanto a mineralogia a rocha é composta principalmente por feldspato potássico e aegirina-
augita, com hastingsita, mais ou menos alcalí-anfibólio e mais ou menos quartzo em 
proporções subordinadas, e volumosa presença de minerais opacos, podendo superar 10% 
nas amostras. Há como minerais de alteração o epídoto e a clorita que além de preencherem 
vesículas formam pseudomorfos sobre a aegirina-augita, resultado do processo de alteração 
hidrotermal propilítica, quartzo e calcita são encontrados preenchendo grandes amígdalas e 
veios de até 0,5 centímetro de espessura. Assim a SICM é composta por brecha, traquitos e 
traquitos porfiríticos. 
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