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1. Localização a)  Engloba a Província Aurífera Alta Floresta – Peixoto de Azevêdo

– dezenas de depósitos de Au de pequeno porte (<5t Au). 

b) Depósito de Pb-Zn (Cu, Ag e Au) de Aripuanã

Províncias Geocronológicas



2. Geologia

Regional

Cinturão Ígneo: 
800 x 250 km
área de ~200.000km2

trend ~ EW
Idade: 1810 a 1760 Ma



3. Geologia setor oriental

Província

Rondônia-Juruena

U-Pb=1.81-1.75Ba
TDM=2.2-2.0 Ba

vulcano-

plutonismo ácido

(SiO2=65 a 75%) .

U-Pb=2.05-1.87Ba
TDM>2.3Ba



3. Geologia setor oriental

Província

Rondônia-Juruena

Magmatismo básico é

de volume reduzido



- Complexo Nova Monte Verde:

3. Geologia setor oriental

Província

Rondônia-Juruena



5. Gravimetria terrestre

- Complexo Nova Monte 

Verde:

- Marcado por uma forte 

anomalia gravimétrica positiva



- Complexo Nova Monte Verde

a) Unidade ortoderivada Vila Progresso=

Metatexitos e diatexitos de composição granítica 

a granodiorítica, além de ortognaisses tonalíticos

e granodioríticos .

6. Unidades litoestratigráficas



- Complexo Nova Monte Verde

a) Unidade ortoderivada Vila Progresso=

granulitos máficos e félsicos

4. Unidades litoestratigráficas



- Complexo Nova Monte Verde

b) Unidade paraderivada Bacaeri-Mogno= 

paragnaisses, migmatitos e granulitos aluminosos, 

sillimanita-quartzo xistos, bif´s, além de raros 

gnaisses calcissilicáticos e granitos S.

6. Unidades litoestratigráficas



- Complexo Nova Monte Verde

1- Características geológicas / estruturais

- Há várias linhas de evidências que 

indicam que a deformação e fusão 

foram contemporâneas:

a)

b)

b)

c)

a) camadas de leucossoma são o produto 

de segregação de fundido in situ;

b) na região inter-boundin de lentes de 

anfibolito os sítios de dilatação são 

preenchidos com leucossoma;

c) relações de superimposição de 

deformação: camadas de leucossoma são 

dobradas e cortadas por novo leucossoma.

Locais de coleta e armazenamento da fusão



- Complexo Nova Monte Verde

✓ O leucossoma (Sn+1) se desenvolve ao longo 

do plano axial das dobras (Sn) em planos de 

cisalhamento de cinemática sinistral (EW). 

✓ Leucossoma = Kf+qzo+magnetita, onde a magnetita 

é considerada como um produto peritético da reação 

de fusão por desidratação da biotita: 

(Bt+Pl+Qtz+Als+H2O = Cdr+Mt+Opx+líquido)



- Complexo Nova Monte Verde

- Granulitos máficos/félsicos

❖ Ocorrem na forma de lentes intercaladas aos 

migmatitos.

❖ São lentes decamétricas de espessura variável, 

por vezes, boudinados e dobrados, com eixo 

maior de direção EW. 

❖ Granulitos são considerados como restitos da 

fusão anatética (fusão por descompressão)



- Complexo Nova Monte Verde

A paragênese metamórfica com sillimanita+quartzo+

cordierita+plagioclásio+granada são sugestivas de 

metamorfismo de alta T / baixa P.

Sil

Cd

kf

qz

Os granulitos máficos possuem paragênese 

com opx+plágio+hornblenda



- MAGMATISMO FÉLSICO

Suíte Juruena (fácies São Pedro)

-Sieno-monzogranitos (granodioritos) foliados. A 

foliação (EW) desenvolvida em estágio subsolidus;

- Frequentes aglomerados biotíticos e autólitos 

alongados, além da textura rapakivi.



-Autólitos geralmente alongados na direção  E-W.

- Suíte Juruena (fácies São Pedro)



-Quanto mais próximo dos migmatitos, os 

granitóides mostram-se mais deformados.

-Cristais de feldspato = formas lenticulares;

- Autólitos são sempre alongados. 

-Foliação de trend EW a WNW-ESE, com 

mergulhos íngremes para NNE

- Suíte Juruena (fácies São Pedro)



- MAGMATISMO FÉLSICO

Suíte Juruena (fácies Nova Canaã)

- augen gnaisses, com textura rapakivi, contendo 

fenocristais de K-feldspato (40-60%) 

arredondados a lenticulares. 

- Foliação (EW) é contínua e marcada por 

sigmóides de biotita e k-feldspato. 



- MAGMATISMO FÉLSICO

Suíte Juruena (fácies Paranaíta)

- rochas sieno a monzograníticas com foliação de 

fluxo magmático, 15 a 50% de fenocristais de K-

feldspato.

-Presença constante de autólitos quartzo-dioríticos

contendo xenocristais de K-feldspato.



- MAGMATISMO FÉLSICO

Vulcânicas/vulcanoclásticas do Grupo Colíder

Formação Braço Norte – rochas  sedimentares  
e vulcanoclásticas ressedimentadas;



Formação  Braço Sul – Piroclásticas- Ignimbritos
e tufos cineríticos (surge )

- MAGMATISMO FÉLSICO

Vulcânicas/vulcanoclásticas do Grupo Colíder



Formação Bom Jaguar – Lavas e domos 
riolíticos/traquíticos (dacitos/andesitos)

- MAGMATISMO FÉLSICO

Vulcânicas/vulcanoclásticas do Grupo Colíder



- MAGMATISMO FÉLSICO

Suite Teles Pires

Granitóides subvulcânicos geralmente associados 
espacial e temporalmente às vulcânicas ácidas 
Colíder

Composição: alcali-feldspato-granito, 
sienogranito, sienito, qzo-sienito,qzo-monzonito, 
monzonito .



Texturas: gráfica, pertítica, rapakivi.

Enclaves microgranulares máficos e cavidades 
miarolíticas

- MAGMATISMO FÉLSICO

Suite Teles Pires



Domínios estruturais 

distintos: 

✓ Tectônica de regime 

rúptil predomina no 

extremo norte e 

sudeste da área. 

5. Estruturas

✓ Em direção a sul, 

transiciona para 

regime rúptil-dúctil 

até dominantemente 

dúctil;



A extensão na crosta superior é 
acomodada por fluxo dúctil na  
crosta média-inferior.

5. Estruturas

A

B
A

B



6. Dados Isotópicos

Mapa com a distribuição das 

amostras datadas



6. Dados Isotópicos

 idades de cristalização do magmatismo  ácido 

(granitos e vulcânicas)= 1813 a 1760 Ma;

 O componente máfico é representado por 

rochas da Suíte Vespor e basaltos Moriru, 

além de enxame de diques de diabásio e 

pequenos corpos de gabros = idades de 

cristalização= 1797 a 1764Ma

Idades U-Pb

Fonte: Duarte (2015)



6. Dados Isotópicos

Complexo Nova Monte Verde

Rocha Leucossoma Paleossoma Idade U-Pb (Ma)

metatexito paraderivado X 1818 ± 6

metatexito paraderivado X 2640, 1957,1876

ortognaisse tonalitico X 1792 ± 31

metatexito paraderivado X 1800 ± 31

metatexito paraderivado X 2037, 1972, 1921, 1885

ortognaisse tonalitico X 1788 ± 7

ortognaisse tonalitico X 1763 ± 6



6. Dados Isotópicos – Idades do Magmatismo no setor oriental da Província Rondônia-Juruena

❖ Migmatitos originados num intervalo de tempo de 55Ma.

❖ Mesmo período de tempo do vulcano-plutonismo bimodal (~50Ma).

❖ zircões dos paleossomas = terreno 

Tapajós: 1876, 1885, 1921, 1957, 

1972, 2037,  2640 Ma



7. Litoquimica

Granitos +

vulcânicas



-No geral, granitos e vulcânicas são enriquecidos em elementos litófilos e empobrecidos 
em elementos refratários;

-Altas razões Fe/Mg, (Na+K)/Al, K/Na, e alta SiO2, Zr, ETR, Y;

-Baixo Mg, Ca, Ba, Al, Cr e Ni;

-Características químicas que se assemelham aos granitos do Tipo A

7. Litoquimica

Granitos +

vulcânicas +

máficas

Granitos + vulcânicas



7. Litoquimica

Granitos +

vulcânicas

Diagramas

discriminantes de

ambiente

tectônico



8. Evolução Tectônica

➢ Rifteamento da crosta continental Arqueana/Proterozoica( Tapajós-

Amazônia central)



❖ Fase 1: intumescência mantélica, adelgaçamento da crosta e geração de rifte; 

8. Evolução Tectônica



❖ Fase 2: Acresção vertical: fusão (por descompressão) da base da crosta (anatexia) por calor advindo do 

manto (underplating de magma basáltico);

8. Evolução Tectônica

❖ Geração de migmatitos (granulitos como restito da fusão);

❖ Vulcano-plutonismo félsico (diques de diabásio e corpos básicos associados)  



❖ Fase 3: exumação da crosta inferior e recorrência do vulcano-plutonismo

8. Evolução Tectônica



CONCLUSÕES

➢ Há um expressivo magmatismo granítico uniforme em composição, constituído por rochas dominantemente

félsicas, com teores de SiO2 entre 65 a 75% (em arcos magmáticos:SiO2=50 a 60%).

➢ O vulcano-plutonismo ácido (1813 a 1770Ma), foi contemporâneo com os migmatitos;

➢ Magmatismo é bimodal

➢ Quimismo alcali-cálcico dominante, com características que se assemelham aos granitos do Tipo A

➢ O metamorfismo no complexo de núcleo metamórfico é de alta T e baixa P;



CONCLUSÕES

➢ As rochas de alto grau e o vulcano-plutonismo ácido foram gerados num intervalo de tempo de ~50

Ma, por anatexia de crosta Paleoproterozoica/Arqueana;

➢ O alto gravimétrico corresponde a granulitos félsicos e em menor proporção, granulitos máficos, intercalados

a migmatitos, gerados entre 1818 a 1763Ma;

➢ Portanto, as características acima elencadas sugerem ambiente extensional, não vinculado a

zona de subducção.

❖ OBRIGADO! 

➢ Há ausência de feições e registros de uma tectônica tipo margem convergente (e/ou de colisão), tais como:

nappes, vergência tectônica, estruturas cavalgantes de baixo ângulo, prisma acrescionário, zona de sutura,

paragênese metamórfica de alta pressão e predominância de magmatismo intermediário tipo andesítico;
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