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1 INTRODUÇÃO 
 A província Aurífera de Alta Floresta (PAAF) 

figura entre as cinco maiores produtoras de ouro no 
Brasil e sem dúvida entre as áreas com maior potencial 
para exploração mineral na América do Sul.  

A porção de maior relevância econômica da 
PAAF é o setor leste, mais especificamente a região de 
Peixoto de Azevedo-MT, onde são conhecidas, além 
dos depósitos do tipo placer, cerca de uma centena de 
ocorrências e pequenos depósitos primários de ouro, 
de idades paleoproterozoicas, caracterizados por 
baixos volumes, altos teores e predomínio de corpos 
de minério filoneanos. A gênese desses depósitos ainda 
é controversa, porém, há certo consenso (Souza et al., 
2005; Silva & Abram, 2008 e Assis, 2015) em classifica-
los como magmático-hidrotermais. Alguns deles 
possuem características semelhantes aos depósitos 
epitermais de baixa sulfetação (Cruz, 2002 e Souza et 
al. 2005) e de sulfetação intermediária (Assis, 2015). 

A grande maioria dos depósitos nessa região 
hospeda-se em rochas ígneas ou meta-ígneas 
plutônicas ácidas inseridas no contexto geotectônico 
da Província geocronológica Tapajós-Parima (Santos et 
al., 2000), entre 2,0 Ga e ~1,86 Ga (Fig. 1), porém, 
ainda não foram obtidas idades de mineralização nessa 
faixa. Assis (2015), baseado em estudos 
geocronológicos realizados em 4 depósitos da região, 
sugeriu que a mineralização na província teria se dado 
num único evento, em cerca de 1,78 Ga, atribuindo-as 
ao par plutono-vulcânico Teles Pires-Colíder (Martins & 
Moreton, 2005; Silva & Abram 2008), inserido na 
Província geocronológica Rondônia-Juruena (Santos et 
al, 2000). 

Cerca de 300 km a norte de Peixoto de 
Azevedo, no sudoeste do Pará, encontra-se outra 
importante província aurífera da Amazônia, a Província 
Aurífera do Tapajós (PAT), contendo também mais de 

uma centena de depósitos e ocorrências de ouro 
primário. Nesta região, boa parte das rochas 
hospedeiras das mineralizações é correlacionável 
àquelas encontradas na porção leste da PAAF 
(Complexo Cuiú-Cuiú, que possui rochas 
correspondentes no MT, Suíte Creporizão, 
correlacionável à Suíte Nhandú, Suíte Parauarí, 
correlacionável à Suíte Matupá, entre outras), 
entretanto, no Tapajós, as idades das mineralizações 
têm se mostrado mais próximas das suas hospedeiras. 
Estudos geocronológicos realizados por Juliani et al. 
(2005) e Coutinho (2008) apontam dois picos de idades 
distintas para as mineralizações no Tapajós: ~1,95 Ga e 
~1,88 Ga. Tal fato corrobora a hipótese de que a 
concentração de mineralizações no leste da PAAF, 
justamente sobre as rochas da Província 
Geocronológica Tapajós-Parima, não tenha sido gerada 
exclusivamente pelo magmatismo de ~1,78 Ga, mas 
também por eventos pretéritos. 

As mineralizações concentram-se alinhadas ao 
longo de três estruturas magnéticas de direção NW-SE, 
denominadas de sul para norte de lineamentos Peixoto 
de Azavedo, Matupá e Novo Mundo (Fig. 1). Essas 
estruturas caracterizam-se por uma deformação 
gerada por um cisalhamento de cinemática destral e 
caráter dúctil-rúptil e pela presença de dezenas de 
diques máficos aflorantes ou em subsuperfície, 
marcados por anomalias geofísicas. 
 Segundo Robb (2005), depósitos minerais 
importantes no mundo decorrem da superposição 
casual de vários processos geológicos durante um 
período prolongado de tempo, o que faz da região 
limítrofe entre as Províncias Tapajós-Parima e 
Rondônia-Juruena (Santos, 2000), ou seja, a região 
leste da PAAF, uma importante zona de concentração 
de processos geológicos formadores de depósitos. 
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Figura 1. A. Mapa geotectônico do norte de Mato Grosso. A 
porção quadriculada mostra a área de estudo. B. Mapa das 
províncias geocronológicas do cráton amazônico segundo 
Santos et al. 2008. 

 
2. GEOLOGIA REGIONAL 

A porção leste da PAAF se encontra no 
extremo sul do Cráton Amazônico, no limite entre as 
províncias geocronológicas Tapajós-Parima e 
Rondônia-Juruena Santos et al., (2000-Fig.1). Segundo 
Santos et al., (2000), a Província Tapajós-Parima seria 
produto da formação de arcos acrescionários 
amalgamados a um núcleo Arqueano (Província 
Amazônia Central) durante grande parte do período 
Orosiriano, com decréscimo das idades de NE para SW. 
Para Santos (2003) a evolução da Província Tapajós-
Parima na região do Tapajós-PA, estaria associada a 
acresção lateral de pelo menos quatro arcos 
magmáticos sucessivos (2,03-1,89 Ga), sendo dois 
insulares e dois continentais. Vasquez & Rosa-Costa 
(2008) propõe a evolução da Província Tapajós-Parima 
como um único arco, e a sucessão de eventos 
magmáticos ocorridos no período de 2,03 a 1,87 Ga 
marcariam as fases pré, sin e pós-orogenética deste 
arco, culminando com uma fase francamente 
anorogênica representada pelo vulcano-plutonismo 
Iriri-Maloquinha por volta de 1,88 e 1,86 Ga. Modelos 
recentes contestam o caráter insular dos arcos 
magmáticos desta província e propõem que a litosfera 
oceânica subductou de sul para norte sob a margem do 
continente arqueano, com a formação de dois arcos 
magmáticos continentais orientados segundo a direção 
E-W (Juliani et al., 2013).  

 
 Para Scandolara et al. (2017) a evolução da 
Província Rondônia-Juruena estaria relacionada a um 
orógeno paleo/mesoproterozoico desenvolvido entre 
1,81 e 1,51 Ga. Tal orógeno teria se iniciado com a 
subducção de uma crosta oceâica de sul para norte, 
sobre o Terreno Tapajós-Parima, gerando um extenso 
vulcano-plutonismo ácido, cálcio-alcalino de alto 
potássio entre 1,81 e 1,74 Ga, precedido por uma 
colisão entre 1,69 e 1,63 e posteriormente por um 
magmatismo pós-colisional a anorogênico entre 1,6 e 
1,51 Ga. Sousa et al. (2005) e Assis (2015) também 
propõem um ambiente de arco magmático para a 
formação de parte da província. Já Rizzoto et al. (2016) 
propõe que o magmatismo de 1,81 a 1,74 Ga da 
província Rondônia-Juruena teria origem 
intracontinental, gerado pela instalação de um rift, e 
explica que a deformação de alto grau na parte central 
do rift representaria a crosta inferior exumada, a qual 
foi colocada lado a lado com granitoides e vulcânicas 
pouco ou nada deformados. Situação geológica 
equiparada com os Complexos de Núcleo Metamórfico 
identificados nos registros geológicos do Pré-
Cambriano ao Recente. 

Na porção norte do estado de Mato Grosso, 
onde se localiza a área de estudo, as rochas da 
Província Tapajós-Parima foram englobadas por Santos 
et al. (2000) no Domínio Peixoto de Azevedo, as quais 
correspondem às unidades da região do Tapajós-PA, 
com assinaturas típicas de arco magmático. O 
magmatismo neste domínio pode ser divido em duas 
fases, tendo como base em seus intervalos de idades. 
O mais antigo, gerado no intervalo aproximado de 
2040 a 1955 Ma é representado pelas rochas do 
Complexo Cuiu-Cuiu (~2040-1990Ma) e pelas suítes Pé 
Quente (~1994-1980 Ma) e Nhandu (~1970-1955 Ma). 
O magmatismo tardio, que ocorre no intervalo 
aproximado de 1904 a 1870 Ma, é representado pelas 
suítes Guarantã (1,9 Ga) e Matupá (1,87 Ga). Ocorre 
ainda, o magmatismo máfico da Suíte Flor da Serra, 
aflorante sob a forma de diques e pequenos corpos 
intrusivos. Sousa et al. (2005) sugerem 
contemporaneidade entre esta suíte e a suíte Matupá, 
pela presença de texturas de mistura de magma. Neste 
domínio encontram-se também raros remanescentes 
de crosta arqueana, representados por gnaisses 
migmatíticos poli-deformados (Gnaisse Gavião).  

A Província Rondônia-Juruena no seu setor 
oriental é constituída por 4 associações petro-
tectônicas: 1) granitoides isotrópicos a fortemente 
foliados da Suite Juruena e sienogranitos e granófiros 
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da Suíte Teles Píres, com idades de cristalização 
variando entre 1,82 e 1,76 Ga (Scandolara et al, 2017) 
2) gnaisses migmatíticos para e ortoderivados do 
Complexo Nova Monte verde, com idades do 
paleossoma e do neossoma respectivamente de 1,79 e 
1,77 Ga na porção ortoderivada, com mesma idade de 
fusão para a porção paraderivada e idade de deposição 
do protólito inferior a 1,87 Ga, atribuída ao zircão 
detrítico mais jovem (Rizzotto et al 2017 in prep); 3) 
rochas vulcânicas ácidas do Grupo Colíder, com picos 
de idades na faixa de 1,78 Ga (Scandolara et al, 2017); 
e 4) sequências siliciclásticas fluviais de rift continental 
de idade mesoproterozoica (grupos Beneficente e 
Dardanelos). 

Depositadas sobre o grupo Beneficente, no 
Gráben do Cachimbo, encontram-se as sequências 
siliciclásticas e químicas paleozoicas pertencentes ao 
Grupo Alto Tapajós.  

 
3.CONTROLES ESTRUTURAIS DAS MINERALIZAÇÕES 

A maioria das mineralizações da PAAF 
hospeda-se nas rochas tapajônicas, incluindo 
granitoides, metagranitoides, ortognaisses e 
migmatítos das Suítes Pé Quente, Nhandú e Matupá e 
do Complexo Cuiú-Cuiú. Tais rochas são cortadas por 3 
tipos de estruturas tectônicas, que foram interpretadas 
por meio de análises de imagens de 
aeromagnetometria, pela análise gemorfológica e por 
trabalhos de campo no local.  

As estruturas mais jovens possuem caráter 
rúptil, extensões de dimensões locais e são 
reconhecidas principalmente pelo alinhamento dos 
elementos que compõem a geomorfologia (serras, 
vales e drenagens). Caracterizam-se por lineamentos 
preferencialmente dispostos nas direções N20W e 
N20E, impressos nas rochas como fraturas subverticais. 
Provavelmente estejam associadas às juntas de 
cisalhamento de Riedel de um esforço com 
componente horizontal e sigma 1 de direção N-S, 
formadas pelo mesmo evento que gerou as expressivas 
zonas de cisalhamento nas bordas nos grabens do 
Cachimbo e do Caiabis.   

As estruturas intermediárias possuem caráter 
dúctil-rúptil e são reconhecidas principalmente na 
aeromagnetometria. Estão alinhadas 
preferencialmente nas direções E-W e possuem 
cinemática sinistral. Podem controlar localmente as 
mineralizações.  

As estruturas mais antigas são também as 
responsáveis por controlarem regionalmente as 
principais mineralizações do distrito e caracterizam-se 
por zonas de cisalhamento destrais, marcadas pela 

geofísica e reconhecidas em campo através de 
milonitos, protomilonitos e filonitos. Possuem direções 
que vão de N20W a N45W, sendo as 3 principais 
estruturas sendo denominadas, de norte para sul de 
zonas de Cisalhamento Novo Mundo, Flor da Serra e 
Peixoto de Azevedo (Fig. 2). As mineralizações auríferas 
estão ora associadas a filões paralelos ou contidos 
nessas estruturas, como nos depósitos associados à 
Zona de Cisalhamento Novo Mundo, ora em direções 
divergentes, no caso de algumas das mineralizações 
controladas pelas Zonas de Cisalhamento Flor da Serra 
e Peixoto de Azevedo.  
 
4. GÊNESE DOS FILÕES AURÍFEROS 

Historicamente os autores têm sugerido 
gênese magmática-hidrotermal (Moura, 1998; Souza et 
al. 2005; Silva & Abram, 2008; Assis, 2011 e Assis, 
2015) e /ou orogênica (Paes de Barros, 2007) para os 
depósitos da região de Peixoto de Azevedo, o que 
parece razoável, uma vez que grande parte das 
mineralizações associa-se a granitoides e ao mesmo 
tempo é fortemente controlada por zonas de 
cisalhamento. Outra característica geral dos depósitos 
é a baixa razão Ag/Au (usualmente <5) e baixos teores 
de metais base (<500 ppm), que sugerem, segundo 
Hedenquist & Henley (1985), a atuação de fluidos 
pouco salinos. A presença predominante de pirita em 
quase todos os depósitos, com quantidades variáveis 
de calcopirita e arsenopirita sugerem um sistema com 
fugacidades de enxofre relativamente baixas. Texturas 
observadas nos veios (cavidades drusiformes e hábitos 
laminados no quartzo e carbonato) sugerem que as 
mineralizações ocorreram em ambientes epizonais, de 
forma semelhante aos veios do tipo bonanza (baixos 
volumes e altos teores) nos clássicos depósitos 
epitermais de baixa sulfetação.  

Einaudi et al. (2001) sugerem que  a 
capacidade de magmas mantélicos em prover fluidos 
extremamente concentrados em Au podem ser uma 
explicação para abundancia de veios bonanza em 
depósitos epitermais associados a rift. Segundo os 
autores, se os fluidos forem fortemente concentrados 
em enxofre reduzido (H2S), eles serão aptos a carregar 
grandes quantidades de Au e precipitá-lo durante uma 
fervura rápida (rapid boilling). Além disso, magmas 
máficos relacionados a rifts geralmente são mais ricos 
em enxofre se comparados aos mesmos tipos de 
magma em outros ambientes. Se um fluido exsolvido a 
partir da intrusão de diques ascende rapidamente – 
como ocorre em câmaras magmáticas conectadas à 
superfície por meio de falhas – o resfriamento 
instantâneo e acentuado leva à supersaturação de 
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diversos componentes, resultando na formação de 
coloides de sílica e Au, que seriam precipitados na 
forma de gel de sílica a profundidades variando entre 
50 e 300 m da superfície (Hedenquist et al. 2000). O 
predomínio de veios bonanza hospedados em rochas 
riolíticas sobre rochas basálticas pode refletir a 
retenção de grande parte do magma máfico em 
porções mais inferiores da crosta por conta do 
contraste de densidade com magmas ácidos. Esta 
suposição é suportada pela forte correlação entre 
lineamentos magnéticos atribuídos a diques máficos 
em subsuperfície e depósitos epitermais de baixa 
sulfetação na porção norte do rift de Nevada (Ponce 
and Glen, 2002), de forma análoga ao observado na 
porção leste da PAAF. 
 

 
Figura 2. A. Mapa de lineamentos estruturais, ocorrências 
auríferas e diques máficos na porção leste da PAAF. B. 
Estereogramas representando as direções dos filões em cada 
uma das estruturas. 

  
5. CONCLUSÕES 

As mineralizações da porção leste da PAAF 
possivelmente sejam controladas por estruturas 
regionais verticais de direção N20W a N45W e 
cinemática destral. Essas estruturas teriam servido de 
conduto para a instalação de diques riolíticos e 
basálticos num ambiente extensional instalado entre 
1,82 – 1,78 Ga. 

Apesar de não haver datações absolutas dos 
diques máficos que cortam as rochas tapajônicas na 
região de Peixoto de Azevedo, datações relativas 
obtidas por meio de trabalhos de mapeamento 
geológico posicionam os diques entre 1,86 e 1,8 Ga, 
uma vez que eles cortam as rochas mais jovens da 
Província Tapajós e não cortam as rochas da Província 
Juruena.  

De maneira análoga à porção norte do Rift de 
Nevada, EUA, a correlação das mineralizações com 
características epizonais e os diques máficos 
provavelmente indique a atuação de um sistema 
epitermal de baixa sulfetação na porção leste da PAAF.  
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