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Resumo: A Província Aurífera Alta Floresta (PAAF), centro sul do Cráton 
Amazônico, apresenta grande potencial para depósitos de ouro. O depósito 
Porteira é um dos vários produtores de ouro na PAAF, com produção estimada 
em 450Kg de ouro entre os anos de 2010 e 2016. O depósito está hospedado 
em hornblenda-biotita monzogranito (1982 ± 8 Ma), que faz contato com 
granitos da Suíte Intrusiva Matupá (1875 ± 13 Ma) e com Granito denominado 
Peixoto. Tais rochas são granitos cálcio-alcalinos e metaluminosos do tipo I, da 
série da magnetita, gerados em ambiente de arco vulcânico com derivação ou 
assimilação de rochas crustais ocorridas no decorrer do neoarqueano ao 
paleoproterozoico (idades TDM variando de 2,67 a 2,18 Ga). A química mineral 
da biotita magmática é coerente com a composição cálcio-alcalina desses 
granitos. O anfibólio foi classificado como magnésio-hornblenda e edenita. 
Cinco tipos de alteração hidrotermal afetaram o hornblena-biotita monzogranito: 
i) metassomatismo potássico incipiente (microclínio + quartzo ± biotita); ii) 
Alteração potássica forte (biotita + quartzo + microclínio + pirita + calcopirita ± 
rutilo ± scheelita); iii) Alteração propilítica  (epidoto + clorita + quartzo ± albita ± 
sericita ± carbonato ± pirita ± calcopirita ± rutilo ± magnetita; iv) sericitização 
(sericita + clorita + quartzo ± rutilo ± pirita  ± calcopirita; e v) carbonatação 
(carbonato ± epidoto + quartzo). A biotita hidrotermal presente na alteração 
potássica é rica em F e Mg e foi classificada como flogopita. A clorita, 
classificada como clinocloro, apresenta diferenças químicas, enquanto na 
propilitização é mais rica em FeO, é enriquecida em MgO na sericitização. O 
minério é constituído predominantemente por ouro + pirita ± calcopirita 
bandada e disseminada em veio de quartzo (0,40 a 1.5m) com estruturação 
preferencial N-S e mergulho variando de 60° a 85° para E. O ouro ocorre 
incluso na pirita, em microfraturas e no estado livre. Enquanto o ouro incluso na 
pirita é mais puro, aquele em fraturas e livre contém mais Ag e chega a ser 
classificados como electrum. Os dados apresentados indicam para o Depósito 
Porteira processo mineralizante relacionado a sistema magmático-hidrotermal 
desenvolvido no paleoproterozoico. Embora não seja conhecida a idade da 
mineralização, a idade de cristalização do hornblenda-biotita monzogranito 
encaixante permite sugerir que o magmatismo de 1,98 Ma pode ter contribuído 
com a gênese do ouro no depósito. Por outo lado, intrusões mais recentes 
(Suíte Intrusiva Matupa e Granito Peixoto) não podem ser descartadas como 
possíveis agentes mineralizantes. Nesse contexto, o Depósito Porteira pode 
ser classificado como um depósito de ouro em veio de quartzo geneticamente 
associado a intrusões graníticas cálcio-alcalinas oxidadas do tipo I. 
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