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A Província Aurífera de Alta Floresta (PAAF) localiza-se ao sul do Cráton Amazônico (norte do 
Estado de Mato Grosso), ao longo de uma área de direção NW-SE, limitada a norte pelo 
gráben do Cachimbo, e a sul pelo gráben dos Caiabis. Está localizada entre as províncias 
tectônicas Tapajós-Parima (2,1-1,87 Ga) e Rondônia-Juruena (1,82-1,54 Ma). É, portanto, 
dominantemente constituída por sequencias plutono-vulcânicas cálcio-alcalinas, oxidadas de 
médio a alto potásso (granitos tipo I), geradas em ambientes de arcos continentais 
paleoproterozoicos. Essas sequencias hospedam mais de uma centena de depósitos 
magmático-hidrotermais distribuídos ao longo de um cinturão de direção NW-SW (cinturão 
Peru-Trairão), que se estende dos municípios de Nova Santa Helena até Guarantã do Norte. 
Quatro tipologias principais de depósitos auríferos primários têm sido individualizadas na 
província: (1) depósitos de Au±Cu disseminados; (2) depósitos filonares de Au±Cu; (3) 
depósitos de Au±Cu±Mo filonares; e (4) depósitos de Au+Zn+Pb±Cu filonares. Destes, os 
grupos (1) e (2) correspondem àqueles que reúnem o maior número de depósitos conhecidos, 
dentre os quais os depósitos Pé Quente (Assis, 2011) e Edu (Paes de Barros, 2007), 
correspondem a importantes representantes dos grupos (1) e (2), respectivamente.O depósito 
Pé Quente é hospedado por monzodioríto-monzodioríto (1,979 ±31 Ma), leucomonzoníto e 
biotita tonalito (1,901 ±6,8 Ma) isotrópicos e leucocráticos (0,68%<M<9,3%). A sequência 
temporal de suas zonas hidrotermalziadas incluem: alteração (1) sódica com albita; (2) 
potássica com ortoclásio; (3) sericítica; (4) carbonatação; (5) fílica com muscovita + quartzo + 
pirita; (6) silicificação com brechação e veios com texturas em pente; (7) Mg-cloritização; (8) 
quartz-albite veinlets; e (9) propilítica, mais regional e distal ao minério. O minério tem 
paragênese conferida por pirita+barita+hematita+ calcopirita+galena, relacionadas às zonas de 
alteração sódica e fílica. O depósito do Edu, por sua vez, está encaixado em uma zona de 
cisalhamento dúctil-rúptil de direção N30E/73NW. Está hospedado nos granitos Santa Helena 
Jovem (1,967 ±3 Ma) e Antigo (1,986 ±6 Ma), esse último, transformado em quartzo-sericita 
milonito. As porções proximais do minério são representadas por intensa geração de veios de 
quartzo em foliação milonítica, imersos em zona de forte sericitização, as porções 
intermediárias são dominadas por alteração potássica pervasiva com ortoclásio e brechas 
hidráulicas, enquanto propilitização e epidotização se manifestam nos setores mais distais do 
minério. A paragênese do minério é constituída por pirita+calcopirita+hematita, associada ao 
quartzo-sericita milonitizado na forma de veios de quartzo sulfetados.Em adicional, ambos os 
depósitos o Au ocorre como inclusões e ao longo de fraturas na pirita, além das zonas 
mineralizadas estarem relacionadas a fluidos aquosos de baixa temperatura e baixa salinidade 
que coexistem com fluidos aquo-carbônicos de alta temperatura, mas baixa 
salinidade.Observa-se, portanto, que a forte relação espacial dos depósitos com hospedeiras 
cálcio-alcalinas oxidadas geradas em arcos continentais (granitos tipo I), a distribuição da 
alteração hidrotermal e da paragênese do minério e a coexistências de fluidos aquosos 
bifásicos com aquo-carbônicos, sugere que os depósitos possam estar geneticamente 
relacionados a sistemas do tipo ouro-pórfiro profundos (Pé Quente) ou afetados por 
deformação decorrente de cisalhamento (depósito Edu). 
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