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RESUMO: O presente resumo apresenta os resultados obtidos com base no processamento e 
interpretação de dados aerogeofísicos (magnetometria e gamaspectrometria) do Projeto 
Aripuanã. A partir de um aprofundamento do conhecimento geológico existente na área 
investigada, o projeto indica novos alvos para prospecção mineral. A área está localizada 
próximo à cidade de Aripuanã, a noroeste do Estado de Mato Grosso, porção SW do Cráton 
Amazônico. Na região ocorrem unidades metavulcanossedimentares (Grupo Roosevelt - GR), 
suítes graníticas orogênicas (granitos Zé do Torno (GZT) e Nova Canaã (GNC)), suítes 
anarogênicas (Granito Aripuanã (GA)), e coberturas sedimentares Proterozóicas pertinentes a 
Bacia Dardanelos (Grupo Caiabis (GC)). No GR encontra-se um importante depósito 
polimetálico de classe mundial do Tipo VMS, conhecido como depósito de Aripuanã (DA) ou 
Serra do Expedito. A região do depósito é bem conhecida em superfície e subsuperfície por 
furos de sondagem, contudo, não há publicado mapa de detalhe acerca da área externa ao DA. 
Neste contexto, informações geofísica-geológicas da área circunvizinha ao DA podem ser 
inferidas com base em produtos aerogeofísicos, otimizando assim as pesquisas de campo. É 
possível distinguir na imagem do Campo Magnético Anômalo (CMA) e seus produtos derivados 
quatro diferentes domínios, além de estruturas lineares e curvilíneas caracterizadas pelos 
lineamentos magnéticos. Os domínios M1, M2, M3 e M4 possivelmente estão relacionados ao 
GA, a diques em profundidades, ao GC e ao GZT, respectivamente. A análise dos lineamentos 
magnéticos sugerem dois conjuntos de fontes magnéticas: as regionais – estruturas com 
profundidades superiores a 2km, com ~10 km de extensão e direção preferencial E – W e; e as 
residuais – estruturas com direções E – W, NE – SW e NW – SE e ~5km de extensão. 
Soluções da deconvolução de Euler sugerem que as fontes magnéticas residuais podem ser 
representadas basicamente por diques e/ou falhas intraestratais, com profundidades variando 
entre 100 e 500 m. A análise dos mapas das razões e concentrações dos radioelementos em 
imagem 3D mostra que os tipos litológicos correlacionados com os altos topográficos 
apresentam respostas gamaespectrométricas mais nítidas em comparação com aquelas dos 
depósitos superficiais recentes. A zona mineralizada no DA é caracterizada por apresentar 
concentrações de K < 3,00%, eTh > 20,00 ppm, eU < 3,00 ppm e valores da Amplitude do Sinal 
Analítico (ASA) > 0,08 nT/m. Este último provavelmente reflete o conteúdo de magnetita, 
ilmenita e/ou pirrotita da zona mineralizada que também é interceptada por um lineamento 
magnetométrico de direção NW – SE. Altos valores da ASA (> 0,8 nT/m)  também foram 
identificados em uma região na porção sudeste da área investigada, local pouco conhecido e 
fora do DA. Nesta região, o tratamento geofísico para indicadores de alteração hidrotermal 
revelou anomalias significativas do Parâmetro F, além do K e eU anômalo. Pesquisas recentes 
de campo identificaram nesta região a presença de minerais de alteração hidrotermal (siricita, 
clorita, epidoto, sulfetos?), formações ferríferas e outras evidências de um contexto geológico 
semelhante ao DA e corroboram as interpretações aerogeofísicas propostas. 
O estudo completo poderá ser conferido no relatório final do Projeto Aripuanã que tem previsão 
de ser finalizado no ano corrente. 
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