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RESUMO: A região de Peixoto de Azevedo – MT, situada na 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). Entretanto, 
300 km a norte da PAFF, na região sudoeste do Pará, são conhecidas dezenas mineralizações 
auríferas mais antigas, da ordem de 1,86 a 2,1 Ga.As mineralizações na PAFF 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 com provável relação genética com as 
mineralizações.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-Parima e não cortam as rochas da 
Província Rondônia-Juruena. 
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