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A Província Estanífera de Rondônia, localizada na porção SW do Cráton Amazônico, 
caracterizada pela ocorrência de metais raros Sn, W, Nb, Ta, associados à greisens, veios, 
brechas e pegmatitos, estão relacionadas às três suítes intrusivas: A Suíte Intrusiva São 
Lourenço-Caripunas (ca. 1310-1300 Ma), a Suíte Intrusiva Santa Clara (ca. 1080-1070 Ma) e 
os Granitos Jovens de Rondônia (ca. 998-974 Ma). As mineralizações primárias de estanho, 
formadas durante os processos tardi a pós-magmáticos que ocorrem na fase final da formação 
dos granitos anorogênicos, devido à intensa alteração metassomática que afeta os granitos e 
as rochas do embasamento. A cassiterita acha-se concentrada nas bordas dos corpos 
graníticos e nas encaixantes próximas, principalmente sob forma disseminada, em veios e 
filões de quartzo ou como stockwork associado a corpos greisenizados (Bettencourt & 
Dall'Agnol 1987). Com o objetivo de estudar os processos mineralizantes na Provincia 
Estanífera de Rondônia, utilizou-se como ferramenta principal as composições isotópicas do Pb 
em minerais de minério e de ganga, dos depósitos do Bom Futuro, do Vale do Carapanã, do 
Oriente Novo e do Igarapé Manteiga, sendo os dois primeiros relacionados aos Granitos 
Jovens de Rondônia e os demais relativos a Suíte Intrusiva Santa Clara.  Os depósitos do Bom 
Futuro, Vale do Carapanã, Oriente Novo e Igarapé Manteiga, ocorrem em Rondônia, em 
terrenos paleoproterozóicos e mesoprotezóicos, no contexto da Província Estanífera de 
Rondônia. As idades dos processos hidrotermais tardi/pós-magmáticos responsáveis pelas 
mineralizações estaníferas em zonas de greisens e veios são estimados, pelo método K-Ar em 
micas litiníferas, com idade de 969±27 Ma (Leite Jr. et al. 2001), pelo método U-Th-Pb, por 
meio de microssonda eletrônica em monazita, com idade de 997±48 Ma (Souza et al. 2005b). 
Ainda utilizando isócrona de referência Rb-Sr, Priem et al. (1989) obtiveram uma idade de 956 
± 9 Ma para cinco intrusões graníticas que integram a Suíte Granitos Últimos de Rondônia. Os 
maciços Pedra Branca, Caritianas e São Carlos (isócrona de referência), e Massangana têm 
idades isocrônicas Rb-Sr de 954 ± 20, 960 ± 6 e 960 ± 27 Ma (Bettencourt, dados inéditos), 
respectivamente, porém a definição mais precisa do episódio de intrusão dos Granitos Últimos 
de Rondônia, entre 998 e 974 Ma. Os depósitos estão associados a pelo menos dois eventos 
magmáticos, um relacionado aos Granitos Jovens de Rondônia (998-974 Ma), que tem como 
principal representante, o depósito do Bom Futuro, com mineralizações de Sn, W, Nb, Ta, F, 
topázio e berilo(Priem et al. 1989, Bettencourt et al. 1999) e outro relativo a Suíte Intrusiva 
Santa Clara, com mineralizações de Sn e W no depósito do Oriente Novo e no depósito do 
Igarapé Manteiga. Em Depósito do Bom Futuro os dados isotópicos Pb, quando lançados nos 
diagramas de Plumbotectônica indicam a origem dos fluidos relacionados a crosta superior, 
coerentes com os estudos geológicos realizados no local. no depósito do Vale do Carapanã, os 
quais fazem um total de treze amostras, foi obtida a idade de 1426±16 Ma. Utilizando somente 
as amostras de cassiterita foi obtida a idade 1323±120 Ma. 


