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O conhecimento geológico do território brasileiro constitui um instrumento indispensável para o planejamento e a im-
plementação das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável dos recursos minerais, petrolíferos e hídricos 
subterrâneos do país e, simultaneamente, fonte de dados imprescindível para o conhecimento do meio físico tendo em vista a 
execução de estudos de zoneamento ecológico-econômico e de gestão ambiental do território nacional. 

É com esta premissa que a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Ener-
gia, através da CPRM - Serviço Geológico do Brasil têm a grata satisfação de disponibilizar à comunidade técnico-científica, 
aos empresários do setor mineral e à sociedade em geral os resultados alcançados pelo PROJETO FOLHA RIO NOVO - 
SD.21-Y-A.I. Executado pela Residência de Porto Velho - CPRM - Serviço Geológico do Brasil, o projeto apresenta o estado 
da arte do conhecimento geológico e de recursos minerais na escala 1:100.000 de uma área de 3.000 km2 abrangendo áreas dos 
municípios de Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Comodoro e Conquista d’Oeste no Estado do Mato Grosso.

Na preparação deste produto foram compilados e integrados todos os dados e informações geológicas, tectônicas, geo-
químicas, geofísicas e de recursos minerais disponíveis na região abrangida pela folha. Estes dados foram complementados 
com a interpretação de fotografias aéreas e de imagens de satélite, seguida de intensa programação de trabalhos de coleta de 
dados de campo e da elaboração de um texto explicativo. Todos estes dados estão hospedados em robusto e moderno banco 
de dados (GEOBANK) da CPRM.

Este produto é mais uma ação do PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL que vem desenvolvendo trabalhos em todas 
as regiões do país e cujo objetivo é proporcionar o incremento do conhecimento geológico e hidrogeológico do território 
brasileiro, como parte do PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC.

Com mais este lançamento, a CPRM - Serviço Geológico do Brasil dá continuidade à política governamental de atu-
alizar o conhecimento geológico do país, seja através dos levantamentos geológicos básicos nas escalas 1:250.000 e 1:100.000 
e dos levantamentos aerogeofísicos de alta resolução, com linhas de vôo espaçadas de 500m, ou ainda pela integração da 
geologia e dos recursos minerais em mapas dos Estados da Federação nas escalas 1:500.000 e 1:1.000.000, contribuindo desta 
forma com o resgate e a caracterização do conhecimento geológico como uma obra de infra-estrutura de fundamental impor-
tância para o desenvolvimento regional e importante subsídio básico à formulação de políticas públicas e de apoio à tomada 
de decisão dos investimentos.

MANOEL BARRETTO
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

APRESENTAÇÃO
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RESUMO

O presente relatório reporta considerações sobre a geologia, o levantamento geoquímico e os recursos minerais obtidas 
no mapeamento da Folha Rio Novo (SD.21-Y-AI, escala 1:100.000), localizada na porção sudoeste do Estado de Mato Grosso/
MT. Adicionalmente, foi elaborado o mapa geológico (meio analógico e digital) e os dados coletados no projeto foram inse-
ridos no GEOBANK (banco de dados da CPRM). O mapeamento geológico desta folha, combinado com os dados geofísicos, 
petrográficos, litogeoquímicos, geocronológicos e com as informações disponíveis na literatura permitiram um avanço na 
cartografia geológica da região.

As rochas da área mapeada encontram-se inseridas na porção sudoeste do Craton Amazônico, sendo parte do Terreno 
Jauru. As unidades litoestratigráficas mais antigas, que constituem o embasamento da área, estão representadas pelas rochas 
do Complexo Rio Galera e da Suíte Córrego Dourado, ambas de idade paleoproterozóica. Nesta região também ocorreu 
magmatismo juvenil, definido por ortognaisses cinza, granodioríticos, cálcio-alcalinos, formados em ambiente típico de arcos 
vulcânicos e representados pelos Ortognaisses Rio Novo, datados do Calymiano. Intrusões graníticas caracterizadas por gra-
nitóides de composição variando desde monzogranitos a tonalitos (Suíte Intrusiva Pindaituba/Monzogranito dos Mineiros, 
Monzogranito Nova Lacerda, Monzogranito Praia Alta, Monzogranito Nossa Senhora da Conceição, Tonalito Ouro Verde, 
Monzogranito Berço do Céu e Monzogranito Dona Chica) também ocorrem na folha, com idades que variam de 1490 Ma a 
1433 Ma.

Ainda relacionado ao Mesoproterozóico, ocorre na área em estudo a Formação Fortuna, caracterizada pela intercala-
ção de metapelitos-metarenitos-metaconglomerados depositados no intervalo Ectasiano/Esteniano e deformados em fácies 
xisto verde, durante a orogenia Sunsás-Aguapeí.

Os diques de diabásio/gabros Rancho de Prata são provenientes de um magmatismo toleítico fissural e possuem pro-
vável idade toniana.

Rochas mesozóicas do Grupo Parecis (Formação Utiariti) ocorrem sobrepostas ao embasamento cristalino, sendo 
caracterizadas por quartzo-arenitos, fortemente silicificados, com estratificação cruzada tabular e acanalada, interpretadas 
como típicas de ambiente fluvial. Coberturas paleógenas e neógenas também ocorrem na região sendo representadas pela 
Cobertura Laterítica Planalto dos Parecis, Cobertura Laterítica Depressão do Guaporé, Coberturas Sedimentares Indiferen-
ciadas, Depósitos Aluvionares e pelos Depósitos Pantanosos.

Foram reconhecidos três eventos deformacionais (dúcteis/dúcteis-rúpteis) nas rochas precambrianas. A estruturação 
mais antiga (Sn-1), gerada em condições metamórficas de fácies anfibolito superior, está associada ao desenvolvimento de 
lineamentos de direção geral NE-SW, preservados principalmente nas rochas pertencentes ao Complexo Rio Galera. A es-
truturação principal (Sn) é caracterizada por importantes lineamentos de direção geral NW-SE, que por vezes, controlaram 
a colocação de plútons graníticos da Suíte Intrusiva Pindaituba, em condições metamórficas de fácies anfibolito. Zonas de 
cisalhamentos compressionais de direção NW estão presentes e re-orientam na área praticamente toda a estruturação prévia 
de direção NE. A estruturação relativamente mais nova (Sn+1) é caracterizada por importantes lineamentos de direção geral 
NW-SE e ocorre desenvolvida nas rochas do Grupo Aguapei, bem como nas rochas mais antigas. As principais estruturas 
formadas são dobras suaves a apertadas, foliação milonítica e xistosidade, todas desenvolvidas em condições metamórficas 
de fácies xisto verde inferior. Uma deformação em regime frágil de idade mesozóica também é ressaltada na região, a qual é 
responsável pela orientação de diversas drenagens, em especial, o Rio Novo que dá nome à folha.

Foram cadastradas 14 ocorrências minerais na Folha Rio Novo, sendo seis de ouro, três de brita, três de areia e duas 
de cascalho. A extração do ouro se concentra em aluviões e nas rochas metassedimentares da Formação Fortuna. Substâncias 
não metálicas utilizadas como material de construção (areia, brita e cascalho) ocorrem dispersas na Folha Rio Novo. Adicio-
nalmente, foram disponibilizados os indícios geoquímicos e mineralógicos, anômalos, provenientes dos levantamentos pros-
pectivos através de sedimentos de corrente e de concentrados de bateia, estando disponibilizados em tabelas no GEOBANK.
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ABSTRACT

This report summarizes the geology, the geochemical survey and the mineral resources found during the mapping of 
the Folha Rio Novo (SD.21-Y-AI, scale 1:100,000), located in the southwestern Mato Grosso State (MT). As part of the pro-
ject, the geological map (both print and digital version) and collected data have been included in the GEOBANK database of 
CPRM (Geological Service of Brazil). The geologic mapping of this sheet, combined with geophysical, petrographic, lithoge-
ochemical, geochronological data, as well as to the information available in the literature, allowed a significant improvement 
to the geological knowledge of the region.

The rocks of the mapped area are inserted in the “Terreno Jauru”, southwestern Amazon craton. The oldest lithostrati-
graphic units, which comprise the older basement rocks in the area, are represented by the Rio Galera Complex and the Cór-
rego Dourado Suite, both Paleoproterozoic in age. The region also hosts juvenile magmatism, defined by gray, granodiorite, 
calc-alkaline orthogneisses, a typically from volcanic arc environment; they are represented by the “Rio Novo orthogneisses”, 
dating from the Calymian. Granitic intrusions characterized by lithotypes ranging in composition from monzogranite to 
tonalite (Pindaituba Intrusive Suite/Mineiros monzogranite; Nova Lacerda monzogranite; Praia Alta monzogranite; Nossa 
Senhora da Conceição monzogranite; Ouro Verde tonalite; Berço do Céu monzogranite; and Dona Chica monzogranite) also 
occur on the mapped sheet, with ages ranging from 1490 Ma to 1433 Ma.

Also related to the Mesoproterozoic, it occurs the Fortuna Formation, which is characterized by the intercalation of 
metapelites-metarenites-metaconglomerates deposited during the Ectasian/Stenian. Those metassediments were deformed 
under greenschist facies during the Sunsás-Aguapeí Orogeny.

The Rancho de Prata diabase/gabbro dykes comprise a tholeiitic fissural magmatism, which age is tentatively associated 
to the Newtonian.

Mesozoic rocks of the Parecis Group (Utiariti Formation) occur on the crystalline basement rocks. They are charac-
terized by strongly silicified quartz-sandstones, with channelized and tabular cross-bedding, interpreted as typical of fluvial 
environment. Paleogene and Neogene covers also occur in the region, being represented by: the Planalto dos Parecis laterites; 
the Depressão do Guaporé laterites; undifferentiated sedimentary covers; alluvial and marshes deposits.

The Precambrian crystalline rocks record three ductile/brittle-ductile deformation events. The oldest structures (Sn-1), 
were generated under amphibolite facies conditions and are associated with the development of NE-SW bearing lineaments; 
this deformation is mainly preserved in rocks of the Rio Galera Complex. The main structural fabric (Sn) is characterized by 
major lineaments in the NW-SE direction, sometimes controling the emplacement of granitic plutons of the Pindaituba Intru-
sive Suite, under amphibolite facies. Conspicuous NW compressional shear zones are present in most of the area re-arranged 
the pre-existing NE-SW structures. The relatively youngest structures (Sn +1) are also represented by lineaments in the NW-
-SE direction and were developed in rocks from the Aguapei Group, as well as in older rocks; the main structures related to 
this phase are tight- to open folds, mylonitic foliation and schistosity, all developed under metamorphic conditions of lower 
greenschist facies. A brittle deformation regime, probably Mesozoic in age, is also recorded in the region and it is responsible 
for controlling several drainages, including the Rio Novo that gives name to the sheet.

Fourteen mineral occurrences were registered in the Folha Rio Novo, including six of gold, three of crushed stone, 
three of sand, and two of gravel. The gold extraction is concentrated in alluvial deposits and metasedimentary rocks of the For-
tuna Formation. Non-metallic substances used as building materials (sand, crushed stone and gravel) occur scattered in the 
area. Prospective survey by panning concentrates in stream sediments provides evidence for geochemical and mineralogical 
anomalies, which data are available on the Geobank tables.
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1.1 - Histórico 

A Folha Rio Novo (SB.21-Y-A-1) é parte integrante do 
Programa Geologia do Brasil (PGB), ação Levantamentos Ge-
ológicos Básicos, implantado pelo governo federal a partir de 
2003 e desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, 
no âmbito da Residência de Porto Velho (REPO). 

Este projeto objetiva o levantamento geológico e geoquí-
mico na escala 1:100.000, além de cadastramento e estudo do 

potencial dos recursos minerais na área correspondente a Folha 
Rio Novo, região sudoeste do Estado de Mato Grosso.

Apesar de parte da região ter sido alvo de estudos geo-
lógicos a partir da década de 70, a individualização das unida-
des litoestratigráficas permanece confusa. A área apresenta alta 
potencialidade para ouro, haja visto, que a mesma foi objeto de 
exploração mineral desde a época das incursões dos bandeiran-
tes ao interior do pais. Atualmente existem diversos garimpos de 
ouro ativos e outros tantos desativados, entretanto, o contexto 

1 - INTRODUÇÃO

Figura 1.1 – Mapa de Localização da área de estudo 



Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio NovoPGB – Programa Geologia do Brasil

-16- -17-

geológico ainda precisa ser melhor estudado. A escolha da área 
de trabalho também foi motivada pela execução, na mesma, de 
um programa de levantamentos aerogeofísicos visando à detec-
ção de depósitos minerais. Por tratar-se de uma região geologi-
camente pouco trabalhada e com um potencial metalogenético 
ainda pouco conhecido, é de suma importância a elaboração 
atualizada, em versão digital, do mapa geológico e dos recursos 
minerais da folha em apreço. 

Desta forma, este trabalho abrange os seguintes itens: 
texto explicativo do mapeamento geológico da Folha Rio Novo 
(escala de 1:100.000); levantamento aerogeofísico; geocrono-
logia; geoquímica de rochas, de concentrados de bateia e de 
sedimentos de corrente; análises mineralógicas; análises petro-
gráficas e elaboração de mapa geológico, todos apresentados no 
Sistema de Informações Geográficas - SIG.

1.2 - Localização e Acesso 

A área definida para os trabalhos de mapeamento está 
localizada na porção sudoeste do Estado de Mato Grosso, limi-
tada pelos paralelos 14º 00’ e 14º 30’ de latitude sul e meridianos 
59º 30’ e 60º 00’ de longitude oeste e está inserida na folha de 
encarte SD.21.Y.A.1 (Rio Novo), perfazendo uma área total de 
aproximadamente 3.000 km2 (Figura 1.1). Seu principal meio de 
acesso se faz saindo de Cuiabá pela rodovia BR-364, até a cidade 
de Nova Lacerda, situada na porção sudeste da folha, após um 
percurso de cerca de 530 km Esta rodovia atravessa a área da 
folha na direção NNW/SSE e dela parte outras estradas secun-
dárias que dão acesso a povoados e fazendas da região. Além 
de acesso por rodovias, a área ainda apresenta alguns campos 
de pouso de aeronaves de pequeno porte, localizados exclusiva-
mente em algumas das grandes fazendas da região. 

1.3 - Aspectos Sócio-Econômicos.

A área em estudo compreende o município de Nova La-
cerda/MT e parte dos municípios de Comodoro/MT, Vila Bela 
da Santíssima Trindade/MT e Conquista d´Oeste/MT. De acor-
do com os dados do IBGE (2007) as populações dos municípios 
acima citados são: Nova Lacerda (4.949 habitantes), Comodoro 
(17.939 habitantes), Vila Bela da Santíssima Trindade (13.886 
habitantes) e Conquista do Oeste (3.106). Dentre estes, o mu-
nicípio de Comodoro se caracteriza como o principal centro ur-
bano/cidade possuindo uma infra-estrutura razoável, dispondo 
de agências bancárias, hospital, pousadas, escolas e atividades 
industriais de pequeno e médio porte. A área que compreende a 
Folha Rio Novo ainda apresenta três reservas indígenas denomi-
nadas Vale do Guaporé, Taihantesu e Pequizal, que juntas com-
preendem uma área de aproximadamente 825 km2.

As principais bases econômicas da região são compostas 
pela pecuária, agricultura, extrativismo vegetal e mineral. A pri-
meira atividade envolve basicamente a criação de gado para cor-
te, concentrada principalmente em grandes empreendimentos 
agropecuários. O desenvolvimento da agricultura é praticamen-
te restrito a pequenas propriedades, estando à produção limita-
da ao consumo local. Como principais produtos cultivados na 
região têm-se o milho, o feijão, o café, o algodão e a mandioca, 
além de frutas tropicais. Plantações de soja também podem ser 
encontradas em algumas das grandes propriedades. A indústria 

extrativa vegetal também ocorre desenvolvida na área, porém a 
escassez da matéria prima na região nos últimos anos obrigou as 
serrarias a buscar outros centros fornecedores, tornando a ativi-
dade menos produtiva. Outra importante atividade relaciona-se 
à extração de látex a partir de seringais cultivados em algumas 
das grandes fazendas da região.

A extração mineral desempenha um papel de destaque 
na economia local, sendo representada principalmente pela ga-
rimpagem do ouro. A descoberta de ouro na região se deu na 
serra de São Vicente pelos portugueses em 1736, com destaque 
para as lavras de São Francisco e São Vicente. Até os dias de 
hoje, é possível encontrar vestígios deixados pelos bandeiran-
tes, tais como ruínas de habitações, lavras abandonadas e canais 
de adução de água (Scabora e Duarte 1998). A alta do metal no 
mercado internacional na década de 80 propiciou que a região, 
após grande período de inatividade, voltasse a ser explorada por 
empresas, moradores já há muito instalados na área e por garim-
peiros advindos de outras regiões. 

A importância metalogenética atual da região está mate-
rializada pela existência de cerca de 20 depósitos e ocorrências 
auríferas, com destaque para duas minas de ouro (São Vicente 
e São Francisco) localizadas nas bordas nordeste e sudoeste da 
serra da Borda, respectivamente, e que se encontram em plena 
atividade. Atualmente estas minas são exploradas a céu aberto 
pela empresa canadense Aura Minerals. Além disso, ocorrem 
atividades garimpeiras cooperativadas (Coopropol) e semi-
-mecanizadas, concentradas nas planícies próximas à escarpa 
nordeste da serra da Borda. 

Semelhante a toda região amazônica, a área possui uma 
ocupação relativamente recente, apresentando assim uma baixa 
densidade populacional, disputas por grandes latifúndios, de-
vastação de florestas através das queimadas para formação de 
pastos e ocorrência de doenças endêmicas.

1.4 - Clima e Fisiografia

Classificado na área como clima do tipo AW tropical 
quente e semi-úmido (Köppen 1948), a região apresenta uma 
precipitação pluviométrica com valores médios anuais osci-
lando em torno de 1600 a 1900 mm (CPRM 2009). Na região 
é observada uma tendência sazonal de dois períodos bem ca-
racterísticos, isto é, um período seco e outro chuvoso. A estação 
chuvosa, normalmente, tem seu início em outubro, podendo 
prolongar-se até março, embora a maior concentração das chu-
vas ocorra de dezembro a fevereiro. A estação mais seca ocorre 
no período de abril a setembro, indo por vezes até outubro (SE-
PLAN/MT 1999). 

No que se refere ao regime térmico, a temperatura se 
mantém em geral elevada, durante todo o ano, com valores mé-
dios em torno de 23o C e 25o C. O verão é a estação mais quente, 
com média das máximas de 38o C, já o inverno é mais ameno, 
com mínima de 4o C (SEPLAN/MT 1999). 

Para a região mais elevada (ex. Planalto dos Parecis) 
ocorre uma característica diferenciada com diminuição pro-
gressiva das temperaturas. Outro aspecto a ser salientado é o 
aumento dos totais pluviométricos nestas regiões mais elevadas 
passando a valores entre 1600 mm e 1800 mm.

1.5 - Aspectos Geomorfológicos
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As principais unidades geomorfológicas identificadas na 
área estudada foram previamente reconhecidas por Ross e San-
tos (1982) no projeto RADAMBRASIL, sendo denominadas de: 
Planalto dos Parecis, Planalto Residual do Alto Guaporé e De-
pressão do Guaporé (Figura 1.2). 

Figura 1.2 - Modelo de Elevação Digital da Folha Rio Novo mostrando os diferentes níveis topográficos associados às unidades 
geomorfológicas da área mapeada.
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A unidade do Planalto dos Parecis é caracterizada por 
superfícies tabulares, que refletem um controle litológico das 
formas em função da ocorrência de rochas sedimentares. O 
relevo possui pequenas ondulações e é constituído litologica-
mente pelos arenitos do Grupo Parecis. 

Nesta unidade os processos de dissecação promove-
ram o aparecimento de diferentes níveis topográficos, prova-
velmente associados às diferentes resistências das rochas aos 
processos erosivos. Superfícies tabulares planas apresentando 
perfis de intemperismo laterítico preservados são encontra-
das nas porções mais elevadas da área mapeada (750-650 m). 
Nos níveis topográficos entre 600 e 550 o relevo é caracteri-
zado por uma relativa continuidade e homogeneidade com 
predominância de formas dissecadas tabulares. 

Associado à transição entre as superfícies tabulares 
do Planalto dos Parecis e as áreas aplainadas localizadas na 
bacia hidrográfica do Guaporé também ocorre o relevo que 
corresponde aos rebordos erosivos. Estes relevos encontram-
-se localizados na porção norte/nordeste da folha mapeada 
e representa uma área de ocorrência de rochas metavulca-
nossedimentares, graníticas e rochas básicas. O relevo desta 
parte da área ocorre na forma de morros e colinas e possui 
um forte controle estrutural de direção noroeste-sudeste. O 
sistema morros e colinas situam-se topograficamente abaixo 
das superfícies tabulares dos Parecis e ocupa uma pequena 
área que apresenta altitudes variando entre 500 e 300 m. 

Na área estudada, a unidade Planalto Residual do Alto 
Guaporé compreende o conjunto de pequenas serras situadas 
a sudoeste do Planalto dos Parecis. Na porção sul da folha 
esta unidade é representada pela Serra de São Vicente e na 
porção central por um conjunto de pequenas serras alinha-
das na direção NW (Figura 1.2). Esses relevos encontram-se 
envolvidos pela Depressão do Guaporé, o que lhes confere 
característica de relevo residual. Topograficamente estas ser-
ras apresentam cotas variando entre 700-550 m e vertentes 
fortemente inclinadas a abruptas. Geologicamente esta uni-
dade faz parte do Grupo Aguapei e a orientação do relevo é 
controlada pela estrutura tectônica que afeta os metassedi-
mentos. Na serra de São Vicente o topo é drenado por afluen-
tes da margem esquerda do rio Galera, os quais apresentam 
as direções NE e NW.

A unidade da Depressão do Guaporé constitui a mais 
extensa e continua das unidades geomorfológicas descritas. 
Abrange a parte central, oeste e sudeste da área mapeada (Fi-
gura 1.2). Esta depressão corresponde às áreas aplainadas, 
com desníveis regionais muito pequenos e com baixa declivi-
dade. Topograficamente apresenta características de planícies 
com cotas que variam de 300 a 200 m. Na porção leste limita-
-se com o Planalto dos Parecis e na porção sul com o Planalto 
Residual do Alto Guaporé. Esta unidade ocorre desenvolvida 
nas diversas rochas do embasamento, indicando que os pro-
cessos erosivos que elaboraram esta depressão rebaixaram in-
distintamente diferentes tipos litológicos. A depressão é dre-
nada pelos rios Ribeirão Papagaio, Fundo, Tauari, Roxinho, 
Dourado, Vai e Vem, Piolho, Ariranha, Galera e Novo, sendo 
os dois últimos os principais. O rio Galera tem sua nascente 
no Planalto dos Parecis, onde apresenta a direção sudeste/no-
roeste, drenando a depressão entre a Serra de São Vicente e as 
escarpas do planalto. Ao atingir a extremidade norte da ser-

ra de São Vicente, inflete para oeste seguindo nesta direção 
até desaguar no rio Guaporé. O rio Novo também tem sua 
nascente no Planalto dos Parecis, percorrendo toda a porção 
central da folha na direção nordeste e constitui o principal 
afluente da margem direita do rio Galera.
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2 – CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A folha em estudo está inserida na porção SW do 
Cráton Amazônico que se encontra localizado na porção 
norte do Brasil e constitui uma das principais unidades 
tectônicas da Plataforma Sul-Americana (Figura 2.1). No 
lado brasileiro o Cráton Amazônico é limitado a norte pela 

margem atlântica, a leste e sudeste por faixas orogênicas 
neoproterozóicas (cinturões Paraguai-Araguaia) geradas 
durante o Ciclo Brasiliano, e a sul e sudoeste por depósitos 
cenozóicos das bacias de antepaís subandinas. 

O Cráton Amazônico foi inicialmente subdividido 
em Escudo das Guianas (norte) e Escudo Guaporé ou Bra-
sil Central (sul), sendo separados pela sinéclise do Ama-
zonas. Em função da correlação dos terrenos a sul e norte 
da sinéclise em faixas contíguas de leste para oeste, com 
idades cada vez mais novas em direção ao oeste do cráton, 
Amaral (1974) propôs uma nova subdivisão dividindo-o 
em três províncias geológicas: Amazônia Oriental, Ama-
zônia Central e Amazônia Ocidental.

Posteriormente, diversos autores (Cordani et al. 
1979; Teixeira et al. 1989; Tassinari e Macambira 1999; 
Santos et al. 2000; Tassinari et al. 2000; Santos 2003; Tas-
sinari e Macambira 2004; Hasui et al. 1984; Costa e Hasui 
1997), baseados fundamentalmente em dados geológicos, 
geocronológicos e modelos geofísicos-estruturais elabora-
ram um número considerável de propostas de comparti-
mentação tectônica e modelos evolutivos, que sucederam 
o trabalho de Amaral (1974). Entretanto, as províncias 

Figura 2.1 – Compartimentação tectônica do território brasileiro, segundo Schobbenhaus et al. (1984).
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propostas pelos citados autores têm sido modificadas gra-
dualmente de concepção ou de abrangência, a partir da 
aquisição de um maior número de dados geocronológicos 
e do emprego de novos métodos de investigação. 

Dentre as propostas mais discutidas na literatura 
recente, destacam-se a de Tassinari e Macambira (2004) e 
Santos et al. (2008), figura 2.2. De acordo com a proposta de 
Tassinari e Macambira (2004) o Cráton Amazônico apresen-
ta seis províncias tectônicas ou geocronológicas: Amazônia 
Central (> 2.3 Ga), Maroni-Itacaiúnas (2.2 – 1.95 Ga), Ven-
tuari-Tapajós (1.95 - 1.8 Ga), Rio Negro-Juruena (1.8 – 1.55 
Ga), Rondoniana-San Ignácio (1.50 – 1.3 Ga) e Sunsás (1.25 
– 1.0 Ga). Posteriormente, Santos et al. (2008) dividiram o 
cráton em seis províncias geocronológicas denominadas de: 
Carajás (3.0 – 2.5 Ga), Transamazonas (2.26 – 2.01 Ga), Ta-
pajós–Parima (2.03 – 188 Ga), Rio Negro (1.82 – 1.52 Ga), 
Rondônia–Juruena (1.82 – 1.54 Ga) e Sunsás (1.45 – 1.1 
Ga). Estas duas propostas acima citadas apresentam peque-
nas diferenças, sobretudo em relação a limites de províncias 
tectônicas e em parte, a intervalos temporais de duração das 

orogenias, muito embora, ambas as propostas admitem que a 
evolução dos processos tectônicos envolvidos é resultante de 
uma sucessão de arcos magmáticos envolvendo a formação 
de material juvenil, bem como, de processos subordinados de 
retrabalhamento crustal durante o Arqueano, Paleo e Meso-
proterozóico. 

O crescente emprego de estudos geológicos siste-
máticos e da geocronologia (U-Pb, Sm-Nd e 40Ar/39Ar) nos 
últimos anos possibilitou a definição dos grandes períodos 
orogênicos que afetaram o setor sudoeste do cráton (Scando-
lara et al. 1999; Rizzotto 1999; Boger et al. 2005; Ruiz 2005; 
Scandolara 2006, Bettencourt et al. 2010, Teixeira et al. 2010). 
Todavia, ainda existe uma carência de informações geológi-
cas básicas que permitam a caracterização do arcabouço lito-
-tectônico e o refinamento cronológico dos eventos tectôni-
cos que atuaram na porção SW do cráton.

No Estado de Mato Grosso, a partir da década de 
80 diversos autores publicaram trabalhos na tentativa de 
entender a compartimentação tectônica da porção SW 
do Cráton Amazônico. Monteiro et al. (1986) definiram 
três calhas sinformais (Faixa Cabaçal, Araputanga e Jauru) 
constituídas por sequências supracrustais do Greensto-
ne Belt do Alto Jauru, separadas por terrenos gnáissico-
-migmatíticos. Saes e Fragoso César (1996) apresentam o 

arranjo tectônico que destaca a presença de três terrenos 
denominados de Jauru, Paraguá e San Pablo e uma zona 
de sutura. Saes (1999) descrimina, de oeste para leste, os se-
guintes terrenos: Paraguá, Rio Alegre, Santa Helena e Jauru. 
Matos et al. (2004) apresentam o SW do Cráton Amazônico 
como um amálgama de orógenos justapostos: Orógeno Alto 
Jauru, Cachoeirinha, Santa Helena, Rio Alegre e San Ignácio. 

Com base nos novos dados de campo, geocronológi-

Figura 2.2 – Províncias geocronológicas do Cráton Amazônico segundo Tassinari e Macambira (2004) (a) e Santos 2003 (b).
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Figura 2.3 – Compartimentação em Domínios Tectônicos para o SW do Cráton Amazônico, abrangendo o SW de Mato Grosso e leste 
da Bolívia (Ruiz 2005). 

cos (U-Pb, 40Ar/39Ar e Sm-Nd), geoquímicos e informações 
pré-existentes, Ruiz (2005) sugeriu para o SW do Cráton 
Amazônico a compartimentação em seis domínios tectôni-
cos: Cachoeirinha, Jauru, Rio Alegre, Santa Bárbara e Para-

gua e Sunsás (Figura 2.3), sendo que a folha estudada encon-
tra-se inserida no domínio tectônico Jauru.
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Ainda de acordo com Ruiz (2005), o Domínio Jauru 
é constituído pelas seguintes unidades lito-estratigráficas: 
Complexos Metavulcanossedimentares (Pontes e Lacerda e 
Rio Galera), Suítes Intrusivas Máfico-ultramáficas (Córre-
go Dourado, Salto Grande e Figueira Branca), Ortognaisses 
(Suíte Intrusiva Rio Novo, Alto Guaporé, Retiro, Taquarussu 
e Brigadeirinho), Batólitos polideformados (Santa Helena e 

Água Clara), granitos cálcioalcalinos, foliados (Suíte Intru-
siva Pindaituba), Grupo Aguapeí, granitos cálcio-alcalinos, 
isotrópicos a discretamente foliados (Suíte Intrusiva Guapé) 
e enxames de diques máficos (Suíte Intrusiva Rancho de Pra-
ta). A tabela 2.1 mostra um sumário das principais unidades 
geológicas e dos principais eventos termotectônicos que afe-
ratam o Domínio Jauru.

Posteriormente, com base no novo acervo de dados 
de campo e geocronológicos, Ruiz (2009) apresenta proposta 
de compartimentação tectônica para o sudoeste do Cráton 
Amazônico propondo uma divisão em terrenos, bem como, 
as orogenias responsáveis pela sua formação. Considerando a 
história geológica que antecede a Orogenia Sunsás, este autor 
propôs a divisão da região em três principais blocos crustais, 
denominados: Terreno Paraguá, Terreno Rio Alegre/Terreno 
Jauru e Terreno Alto Guaporé (Figura 2.4). Neste contexto, a 
Folha Rio Novo encontra-se inserida no Terreno Jauru.

O Terreno Jauru definido por Ruiz (2009) limita-se a 
leste e norte pela bacia dos Parecis, a sul pela bacia do Pan-
tanal e a oeste por zona de cisalhamento normal com Ter-
reno Rio Alegre (Figura 2.4). De acordo com Geraldes et al. 
(2001), Matos et al. (2004) e Ruiz (2005), este bloco continen-
tal guarda registros geológicos do Estateriano ao Toniano que 
refletem pelo menos três orogenias proterozóicas (Santa Fé, 
Cachoeirinha e Santa Helena). 

A Orogenia Santa Fé (1.8 a 1.75 Ga) corresponde à for-
mação de arcos insulares em regime orogênico acrescionário, 
dominado por processos de coalescência de arcos vulcâni-
cos. As rochas meta-supracrustais representam os derrames 
e sedimentos clasto-químicos de arcos (Grupo Alto Jauru), 
os corpos plutônicos máfico-ultramáficos (Suíte Intrusiva 

Figueira Branca) são interpretados como remanescentes da 
porção inferior da crosta oceânica (ofiolitos) e os ortognais-
ses (Complexo Metamórfico Alto Guaporé e Tonalito Caba-
çal), como intrusões cácio-alcalinas do tipo TTG.

Tabela 2.1 – Sumário mostrando as principais unidades geológicas e os principais eventos termotectônicos que afetaram o Domínio 
Jauru (compilado de Ruiz (2005)).
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Figura 2.4 – Compartimentação em Terrenos Tectônicos para o SW do Cráton Amazônico, abrangendo o SW de Mato Grosso e leste 
da Bolívia (Ruiz 2009)

A Orogenia Cachoeirinha (1.56 a 1.45 Ga) é caracteri-
zada por eventos magmáticos e metamórficos ocorridos neste 
intervalo aproximado e que afetaram o conjunto de unidades 
geológicas descritas acima. Geraldes et al. (2001), Ruiz et al. 
(2004) e Ruiz (2005) distinguiram dois estágios no magma-
tismo relacionado à Orogenia Cachoeirinha: magmatismo 
sin-cinemático (Suíte Intrusiva Santa Cruz) e magmatismo 
tarde-cinemático (Suíte Intrusiva Alvorada). Idades U-Pb 
(Geraldes et al. 2001; Ruiz 2005) variam de 1.56 a 1.52 Ga, 
com valores de TDM entre 1.8 e 1.9 e valores de εNd(t) va-

riando entre +0,9 e +1,0, evidenciando protólitos intrusivos 
com assinatura isotópica típica de materiais juvenis. O am-
biente geodinâmico sugerido para a Orogenia Cachoeirinha 
é caracterizado pela subducção do tipo B (Ruiz 2005, 2009).

A Orogenia Santa Helena (1.48 – 1.42 Ga) correspon-
de à implantação de um arco magmático continental caracte-
rizado pela formação de intrusões sin-cinemáticas das Suítes 
Intrusivas Santa Helena e Água Clara (1.48 a 1.42 Ga) e Suíte 
Intrusiva Pindaituba (1.46 a 1.42 Ga) e pelo magmatismo ra-
pakivi, pós-cinemático ou anorogênico da Suíte Rio Branco 
(1.42 Ga), (Geraldes et al. 2001; Geraldes et al. 2004; Ruiz 
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2005). Idades U-Pb (Geraldes et al. 2001; Ruiz 2005; Santos 
et al. 2008) variando entre 1.48 e 1.42 Ga evidenciam o pe-
ríodo de cristalização da suíte intrusiva. As idades Sm-Nd 
apresentam valores TDM situando-se entre 1.7 e 1.5, com 
valores positivos de εNd(t), mostrando protótipos com as-
sinatura isotópica típica de materiais juvenis. O ambiente 
geodinâmico sugerido para a Orogenia Santa Helena é do 
tipo arco magmático. 

Mais recentemente, Bettencourt et al. (2010) define o 
embasamento do Terreno Jauru como de idade paleo-prote-
rozóica (1.78 - 1.72 Ga), sendo constituído pelas seguintes 
unidades litoestratigráficas: Grupo Alto Jauru, Suite Intru-
siva Figueira Branca, Complexo Metamórfico Alto Guapo-
ré e Tonalito Cabaçal (Figura 2.5). Segundo estes autores, 
o Grupo Alto Jauru consiste de gnaisses, migmatitos e três 

seqüências metavulcanossedimentares denominadas de Ca-
baçal, Ataputanga e Jauru; a Suite Intrusiva Figueira Branca 
é composta por um conjunto de rochas máficas-ultramáfi-
cas; o Complexo Metamórfico Alto Guaporé consiste de or-
tognaisses granodioritícos a tonalíticos e o Tonalito Cabaçal 
é caracterizado por intrusões tonalíticas. De acordo com 
estes autores este segmento do Terreno Jauru foi submetido 
a metamorfismo de médio a alto grau, bem como, passou 
por processos de retrabalhamento durante as orogenias Ca-
choeirinha (1.56 – 152 Ga) e Santa Helena (1.48-1.42 Ga.). 

Figura 2.5 – Mapa geológico/tectônico simplificado da região SW do Mato Grosso mostrando as divisões dos terrenos, os principais 
elementos tectônicos e as unidades litoestratigráficas (compilado de Bettencourt et al. 2010).
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3.1 – Introdução

Os trabalhos geológicos desenvolvidos na Folha Rio 
Novo permitiram individualizar as unidades litoestratigrá-
ficas mediante critérios de campo, dados petrográficos, li-

togeoquímicos, geocronológicos, estruturais e informações 
bibliográficas (Figuras 3.1 e 3.2). As informações levantadas 
destas unidades constam no mapa geológico e a descrição 
sucinta das mesmas será apresentada a seguir. 

Figura 3.1 – Esboço do mapa geológico da Folha Rio Novo. 

3 - UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS
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Figura 3.2 – Coluna Litoestratigráfica da Folha Rio Novo.
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3.2 - Complexo Rio Galera (PP4rg)

A denominação do Complexo Rio Galera atribui-se 
a Ruiz et al. (2003 e 2004) para designar um conjunto lito-
lógico heterogêneo, que exibe intercalações entre diversos 
tipos litológicos. Na Folha Rio Novo este complexo compre-
ende biotita-muscovita xistos, silimanita xistos, talco xistos, 
gnaisses, quartzitos e hornblenda anfibolitos. As rochas des-
te complexo ocorrem principalmente nas porções central e 
noroeste da folha, e em pequenas janelas estruturais a oeste 
e sudoeste. Em geral, afloram na forma de blocos, de peque-
nos lajedos, ravinas e, menos frequentemente, em cortes de 
estradas. Neste trabalho, não foi possível individualizar em 
mapa os diferentes tipos litológicos identificados, devido a 
pequena quantidade de afloramentos presentes na área. 

Na Folha Rio Novo os xistos são as rochas mais 
frequentes que afloram neste complexo (Foto 3.1). Estes 
possuem uma cor avermelhada, dada pelo forte estágio de 
alteração da rocha e apresentam granulação fina a média. 
Petrograficamente são constituídos basicamente por quart-
zo, biotita, muscovita e sericita. Subordinamente, ocorrem 
zircão, hornblenda, granada, apatita e opacos. A foliação do 
xisto é definida pelos minerais micáceos (muscovita, seri-
cita e biotita). Sillimanita também foi observada em dois 
afloramentos. O talco xisto ocorre na cor verde clara com 
granulometria fina. 

Os quartzitos apresentam uma granulação média 
a fina e cores esbranquiçada com tons avermelhados, de-
pendendo da presença ou não de mineral ferruginoso. Os 
termos puros são compostos exclusivamente por quartzo 
recristalizado. Esta unidade, por vezes, mostra um banda-
mento de escala centimétrica a milimétrica, formado por 
níveis de sílica, por vezes recristalizada e níveis de magne-
tita/hematita, podendo ser classificados como BIF’s (Foto 
3.2). As análises petrográficas também identificaram este 
bandamento com espessura milimétrica (0,01 mm) dos ní-
veis de opacos (hematita/magnetita). Petrograficamente a 
rocha apresenta uma textura granoblástica de granulação 
fina a média. A mineralogia é composta basicamente por 
quartzo (93 a 98%) e opacos (2 a 7%). O mapa da aeromag-
netometria evidencia anomalias nestes pontos de ocorrên-
cia dos BIF’S. 

Os anfibolitos apresentam cores que varia de cinza 
escuro a esverdeado, granulação fina a média e um banda-
mento centimétrico a milimétrico (Foto 3.3). Em lâmina 
delgada, estes anfibolitos exibem textura variando de gra-
noblástica a granonematoblástica (Foto 3.4) e são constitu-
ídos basicamente por anfibólio e plagioclásio. Estes mine-
rais formam um bandamento, definido pela concentração 
de máficos e félsicos em níveis, por vezes descontínuos, de 
espessura milimétrica. Biotita, sericita, epidoto, opacos, 
quartzo, clinopiroxênio, ortopiroxênio, titanita e apatita es-
tão presentes como minerais acessórios. 

Subordinadamente ocorrem gnaisses leucocráticos 
de coloração cinza a amarelado (Foto 3.5). Estas rochas, por 
vezes, ocorrem intercaladas com anfibolitos e apresentam 
um bandamento que varia de escala centimétrica a milimé-
trica. Petrograficamente apresentam textura variando de 
granonematoblástica (hornblenda gnaisse) a granolepido-

blástica (biotita gnaisse), (Foto 3.6). A mineralogia máfica 
principal destes gnaisses é constituída por biotita e horn-
blenda. Como acessórios ocorrem clinopiroxênio, ortopiro-
xênios, opacos, zircão, apatita, titanita, granada, muscovita, 
clorita, sericita, epidoto, clorita e mica branca.

Esta associação de rochas representa o embasamento 
regional da folha, que encontra-se polideformado em condi-
ções metamórficas de fáceis anfibolito superior a granulito, 
com retrometamorfismo para a fácies xisto-verde, represen-
tado pela formação de sericita, muscovita e micas brancas.

3.3 – Suíte Córrego Dourado (PP4dcd)

Esta unidade foi primeiramente descrita por Figuei-
redo et al. (1974) no Projeto Alto Guaporé. Estes autores 
descrevem serpentinitos intrusivos nos gnaisses do Com-
plexo Rio Galera. Ruiz et al. (2004) denominou de Suíte 
Córrego Dourado esta associação de corpos intrusivos, de 
composição básica a ultrabásica, que ocorrem alojados nas 
rochas do Complexo Rio Galera. Neste trabalho, utilizou-se 
a denominação cartográfica já existente na literatura (Cór-
rego Dourado) para designar os corpos máficos-ultramáfi-
cos que ocorrem na fazenda São Miguel, na gleba Bacurizal, 
na fazenda Serraria e na colônia dos Mineiros. Esta unidade 
é constituída por corpos alongados, com formatos subelíp-
tico, granulação grossa, cor cinza escura e, por vezes, verde 
clara. São rochas melanocráticas, que exibem um complexo 
padrão de deformação, similar ao observado nos ortognais-
ses. Petrograficamente são constituídos por anfibolitos, me-
tagabros e piribolitos. Depois de alterados alguns tipos são 
transformados em actinolita xisto, adquirindo uma colora-
ção verde clara e granulometria fina. 
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Foto 3.1 – Afloramento de Biotita xisto do Complexo Rio Galera 
fortemente alterado, localizado nas proximidades da fazenda Ser-
raria.

Foto 3.3 – Anfibolito bandado com foliação de baixo ângulo de 
mergulho, aflorante na porção sudeste da Folha Rio Novo (fazen-
da do Prefeito).

Foto 3.5 – Paragnaisse bandado do Complexo Rio Galera, local-
izado na porção sudeste da Folha Rio Novo (fazenda do Prefeito).

Foto 3.2 – Afloramento de magnetita quartzito do Complexo Rio 
Galera mostrando níveis centimétricos/milimétricos de magne-
tita, localizado na fazenda do Cirlândio.

Foto 3.4 - Fotomicrografia mostrando os grãos de hornblenda ori-
entados ao longo de uma direção. Abrev: Hbl-hornblenda; Plag-
plagioclásio; Bt-Biotita (luz natural).

Foto 3.6 – Fotomicrografia mostrando a textura do paragnaisse. 
A foliação é marcada pela orientação dos cristais, especialmente 
os de biotita. Abrev: Plag-plagioclásio; Opx-ortopiroxênio (luz 
polarizada).
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Foto 3.7 - Aspecto de campo do Metagabro aflorante na gleba Ba-
curizal, município de Nova Lacerda/MT. 

Figura 3.3 - a) Diagrama Na2O+K2O versus SiO2 proposto por Cox et al. (1979); b) Diagrama proposto por Irvine e Baragar (1971), 
mostrando o caráter toleítico do magma.

Foto 3.8 – Anfibolito fortemente deformado, aflorante nas prox-
imidades da colônia dos Mineiros, Comodoro/MT.

Os anfibolitos são os tipos petrográficos dominantes, 
apresentam cor cinza escura e preta, granulação geralmente 
grossa e encontram-se fortemente foliados. A hornblenda e 
o plagioclásio ocorrem como mineralogia principal. Os mi-
nerais acessórios são representados pelo quartzo, clinopiro-
xênio, opacos e granada. As rochas classificadas como meta-
gabros apresentam uma coloração cinza escura, granulação 
grossa (Foto 3.7) e encontram-se deformadas (Foto 3.8). A 
mineralogia que constitui estes metagabros é composta de 
hornblenda, plagioclásio, biotita e opacos. Os piribolitos são 
rochas mesocráticas que apresentam cor cinza escura e tex-
tura granoblástica. A mineralogia principal é constituída por 
plagioclásio, hornblenda e clinopiroxênio e como acessórios 
tem-se granada, opacos e titanita. A associação mineral pre-

sente nestas rochas permite sugerir condições metamórficas 
de fáceis anfibolito superior para esta suíte. 

A relação de contato entre estas rochas é dificultada 
tendo em vista a descontinuidade dos afloramentos, que em 
geral, ocorrem na forma de matacões dispersos. Não se dis-
põe de dados geocronológicos para este magmatismo, toda-
via considerando a presença destas rochas como xenólitos em 
ortognaisses datados em 1567 Ma Ruiz (2005) sugere idade 
anterior a dos ortognaisses para esta suíte. Neste trabalho foi 
obtida uma idade um pouco mais antiga de 1592 Ma para 
estes ortognaisses aumentando ainda mais a idade deste mag-
matismo máfico-ultramáfico.

Foram selecionadas amostras representativas das princi-
pais unidades intrusivas (ácidas e básicas), dos gnaisses ortode-
rivados e dos diques básicos aflorantes na Folha Rio Novo para 
análises geoquímicas dos elementos maiores, menores, traços e 
terras raras. Todas as análises químicas foram realizadas no SGS 
Geosol Laboratórios LTDA, onde os elementos maiores foram 
analisados por fusão com metaborato de lítio e determinação 
por ICP-OES e os elementos menores, traços e terras raras foram 
analisados por fusão com metaborato de lítio e determinação 
por ICP-MS. As análises químicas foram realizadas em rocha 
total e estão disponíveis na tabela 3.1. 

Para a Suíte Córrego Dourado foram enviadas três amos-
tras de rochas para análises litogeoquímicas, estando os resulta-
dos contidos na tabela 3.1. Os dados químicos mostram teores 
de SiO2 restritos entre 46,50 e 49,68% e de MgO entre 5,77% e 
6,86%. (Tabela 3.1). No diagrama proposto por Cox et al. (1979) 
foram classificadas como gabro, confirmando o estudo petrográ-
fico (Figura 3.3a). As rochas desta unidade são metaluminosas 
e toleíticas como mostra o diagrama AFM de Irvine e Baragar 
(1971), figura 3.3b.
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Analisando o diagrama de (Nakamura 1974) para os 
elementos terras raras, normalizados ao condrito, as amostras 
dos anfibolitos e metagabros apresentaram um padrão horizon-
talizado e sem anomalia de európio, típico de basaltos toleíticos 
(Figura 3.4).

A pequena quantidade de amostras analisadas dificultou 
a caracterização do ambiente tectônico desta unidade, sendo ne-
cessária a análise de uma maior quantidade de amostras. 

Figura 3.4 - Diagrama de elementos terras raras normalizados pelo condrito Nakamura (1974), aplicado para as amostras da Suíte In-
trusiva Córrego Dourado.
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Neste trabalho foram analisadas três amostras representati-
vas dos ortognaisses Rio Novo. Quando se considera os parâmetros 

multicatiônicos Q e P, Debon e Le Fort (1983) estes ortognaisses 
situam-se no campo do granodiorito (Figura 3.5). 

3.4 – Ortognaisses Rio Novo (MP1rn)

Termo originalmente utilizado por Ruiz et al. (2004) para 
representar uma unidade ortognáissica aflorante principalmen-
te nas proximidades do Rio Novo. A presença de xenólitos nos 
ortognaisses identifica a natureza ortoderivada desses gnaisses 
que ocorrem de forma intrusiva no Complexo Rio Galera e na 
Suíte Córrego Dourado. Na Folha Rio Novo, esta unidade aflora 
principalmente sob a forma de lajeiros, pedreiras e matacões. As 
principais ocorrências foram observadas na fazenda São Miguel, 
na gleba Bacurizal e na gleba dos Mineiros, todas localizadas na 
porção centro-norte da área mapeada.

Os litotipos estudados, biotita-hornblenda-gnaisses e 
biotita-gnaisses, são ortognaisses leucocráticos a mesocráticos, 
de cor cinza, granulação média a grossa, textura granolepido-
blástica, exibem um complexo padrão de deformação, com 
superposição de pelo menos duas foliações e apresentam uma 
composição que varia de monzogranítica a granodiorítica. 

Esta unidade também apresenta um bandamento gnáis-
sico definido pela alternância de bandas descontínuas e irregu-
lares ou bandas contínuas e paralelas de agregados máficos e 
félsicos (Foto 3.9). As bandas escuras são constituídas principal-
mente por hornblenda e biotita e possuem uma composição 
granodiorítica, já as bandas mais claras são constituídas de 
quartzo, plagioclásio e microclina, apresentando uma com-
posição monzogranítica. Em diversos afloramentos visita-
dos, deste ortognaisse, também foram observadas feições de 
migmatização.

Zircão, opacos, titanita, apatita e granada constituem 
os minerais acessórios destes gnaisses. Já os minerais de al-
teração estão representados pelo epidoto e pela sericita. A 

associação mineral e a textura das rochas permitem corre-
lacionar o metamorfismo desta unidade com o fácies an-
fibolito superior a granulito. A formação dos minerais de 
alteração, acima citados, permite inferir que a rocha sofreu 
processos retrometamórficos. 

Intrusões graníticas de composição e textura va-
riadas estão, por vezes, associadas a estes ortognaisses. As 
intrusões ocorrem na forma de diques, apresentando es-
pessuras variando de centimétricas a métricas e mostran-
do composições aplíticas, pegmatíticas e monzograníticas 
(Foto 3.10). As principais ocorrências destas intrusões gra-
níticas são observadas na pedreira da fazenda São Miguel e 
nas proximidades da fazenda Três Irmãos. Os corpos plu-
tônicos graníticos encontram-se orientados paralelamente 
à foliação regional NW, sugerindo que a colocação destes 
corpos, pelo menos em parte, tenha sido controlada pelo 
mesmo regime deformacional que conduziu a implantação 
da foliação regional. Em adição, também são frequentes os 
registros de diques pegmatíticos que recortam ortogonal-
mente os ortognaisses. 

Ruiz (2005) apresentou idade, U-Pb em zircão, de 
1.552 ± 03 Ma, interpretando-a como a provável idade de 
cristalização da Suíte Intrusiva Rio Novo. Entretanto, nes-
te trabalho as datações U-Pb em zircão, efetuadas em duas 
amostras aflorantes na fazenda São Miguel (MG037A e 
MG188A), apresentaram idades de 1587 ± 26 Ma e 1592 ± 
17, fornecendo idades mais antigas para a cristalização des-
tes ortognaisses .

Foto 3.9 – Biotita ortognaisse Rio Novo, localizado na fazenda São 
Miguel, Nova Lacerda/MT.

Foto 3.10 – Dique de monzogranito fino da Suíte Intrusiva Pin-
daituba intrusivo no ortognaisse Rio Novo. Afloramento local-
izado na pedreira São Miguel, Nova Lacerda/MT.
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Figura 3.5 - Diagrama de parâmetros catiônicos Q e P, Debon e Le Fort (1983) para as amostras do ortognaisse Rio Novo.

Figura 3.6 - Diagramas de classificação para os ortognaisses Rio Novo. a) Diagrama sílica x alcalis com linha divisória de Irvine e Baragar 
(1971), b) Índice de Shand segundo diagrama de Maniar e Picolli (1989), (A/NK vs A/CNK), c) Diagrama SiO2 versus K2O de Peccerillo 
e Taylor (1976).

Os valores de K2O + Na2O em relação à sílica (Irvine & 
Baragar 1971) indicam que esta unidade pertence a uma série 
sub-alcalina (Figura 3.6a). Utilizando o diagrama de Maniar e 
Piccoli (1989) observa-se o caráter metaluminoso a peralumino-
so para estes ortognaisses granodioríticos (Figura 3.6b), fato este 

compatível com a associação mineralógica observada (biotita e 
anfibólio). No diagrama de Peccerillo e Taylor (1976), (SiO2 x 
K2O) as amostras definem uma suíte cálcio-alcalina de médio K 
para os ortognaisses Rio Novo (Figura 3.6c).
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Figura 3.7 - Diagrama discriminante de ambiente tectônico, Pearce et al. (1984).

Figura 3.8 - Diagrama de elementos terras raras normalizados pelo condrito Nakamura (1974), aplicado para as amostras da Suíte In-
trusiva Rio Novo.

O diagrama classificatório de ambiência tectônica 
de Pearce et al. (1984), mostra que os ortognaisses Rio 

Novo foram gerados em ambiente de arco vulcânico (Fi-
gura 3.7).

Os padrões de elementos terras raras (ETR) normalizados 
pelos valores condríticos de Nakamura (1974) mostram um enri-

quecimento dos elementos leves em relação aos pesados e uma fra-
ca anomalia negativa de európio (Figura 3.8).

3.5 – Suíte Intrusiva Pindaituba (MP1gpi)

Denominação proposta por Ruiz (2005) para designar um 
conjunto de rochas graníticas hospedadas nos complexos Pontes 
e Lacerda e Rio Galera e nos ortognaisses Rio Novo. No contexto 
da Folha Rio Novo o magmatismo é representado por vários cor-
pos com dimensões e formas variadas (veios, stocks), sendo cla-
ramente orientados segundo a direção da foliação regional NNW. 
A suíte ocorre de forma expressiva na porção SE da folha, na parte 
centro-leste, no extremo noroeste e na porção norte-nordeste da 
área mapeada. Esta unidade é constituída por granitóides foliados, 
raramente isotrópicos, de granulação média a grossa, por vezes por-
fi ríticos. São rochas leucocráticas a mesocráticas de composição que 
varia desde sienogranítica a tonalítica.

Na Folha Rio Novo, durante o mapeamento, foi possível in-
dividualizar sete unidades relacionadas a Suíte Intrusiva Pindaituba, 
aqui denominados de: Monzogranito Nova Lacerda, Monzogranito 
Nossa Senhora da Conceição, Monzogranito dos Mineiros, Mon-
zogranito Praia Alta, Tonalito Ouro Verde, Monzogranito Berço do 
Céu e Monzogranito Dona Chica.

O Monzogranito Nova Lacerda (MP1 pinl) ocorre na por-
ção sudeste da Folha Rio Novo na forma de stock. As ocorrências 
mais representativas são na forma de matacões e blocos, raramente 
como lajeiros. Este granitóide é intrusivo no Complexo Rio Galera 
e encontra-se orientado segundo o trend regional NNW. A princi-
pal ocorrência relacionada ao Monzogranito Nova Lacerda afl ora 
na cidade de Nova Lacerda e é caracterizado por apresentar uma 
estrutura maciça nas porções mais centrais e foliação, por vezes mi-



Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio NovoPGB – Programa Geologia do Brasil

-38- -39-

loníticas, nas bordas, sendo considerado como sin a tardi-tectônico. 
Esta unidade é caracterizada por rochas maciças ou folia-

das, frequentemente porfiríticas (Foto 3.11a), textura grossa, cor 
acinzentada a esbranquiçada, inequigranulares, leucocráticas, com 
composição monzogranítica e variações para granodiorítica e to-
nalítica. Enclaves máficos de tamanho centimétrico estão presen-
tes, bem como, xenólitos de anfibolitos e gnaisses contendo uma 
foliação prévia. Ainda ocorrem associados diques centimétricos, 
compostos por rochas leucocráticas, de cor rosa, equigranulares, 
granulação fina a média, maciças e de composição monzogranítica, 
bem como, diques de pegmatitos ocorrendo em diferentes direções. 

Petrograficamente possui textura granoblástica a granole-
pidoblástica e a assembléia mineralógica predominante é formada 
por biotita, hornblenda, plagioclásio e quartzo. O mineral máfico 
predominante é a biotita. Como acessórios ocorrem a alanita, tita-
nita, zircão, apatita, epidoto, granada e opacos. Os cristais de quart-
zo apresentam granulação fina a média, forte extinção ondulante e 
contatos que variam de serrilhados a poligonizados. O plagioclásio 
ocorre numa granulação grossa, possui formas hipidioblásticas, 
com maclas polissintéticas, sericitização, saussuritização e alguns 
cristais encontram-se recristalizados como grãos menores, já outros 
ocorrem como porfiroclastos com extinção ondulante. A microcli-

na ocorre como grãos xenoblásticos com intercrescimento pertítico. 
Os cristais de biotita apresentam granulação fina a média, extinção 
ondulante, cloritização e ocorrem orientados juntamente com o 
quartzo e a hornblenda. A granada ocorre como porfiroclastos. A 
rocha apresenta evidências de uma derivação ígnea como feldspatos 
tabulares e zonados, mas exibem evidências de deformação e recris-
talização. 

A assembléia mineral observada no Monozogranito Nova 
Lacerda revela condições metamórficas de fácies xisto verde a anfi-
bolito. Sericita, muscovita e clorita ocorrem como minerais de alte-
ração e indicam condições retrometamórficas.

Na área indígena Vale do Guaporé, alguns dos contatos 
relacionados ao Monzogranito Nova Lacerda foram traçados com 
ajuda dos mapas aerogeofísicos, principalmente o mapa gamaes-
pectrométrico do ternário e o mapa magnético do sinal analítico 
(ver encartes no mapa geológico). 
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Foto 3.11 – Aspectos de campo dos granitóides da Suíte Intrusiva 
Pindaituba. (A) Monzogranito Nova Lacerda, (B) Monzogranito 
Nossa Senhora da Conceição, (C) Monzogranito dos Mineiros, 
(D) Monzogranito Praia Alta, (E) Tonalito Ouro Verde, (F) Mon-
zogranito Berço do Céu e (G) Monzogranito Dona Chica.
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Duas amostras relacionadas ao Monozogranito 
Nova Lacerda foram datadas anteriormente pelo méto-
do U-Pb em zircão (diluição isotópica) e pelo método 
40Ar/39Ar (Ruiz 2005). A idade obtida pelo método U-Pb 
foi de 1464 ± 12 Ma, sendo interpretada como provável 
idade de cristalização da intrusão granítica. No caso dos 
resultados 40Ar/39Ar foram datados dois grãos e as ida-
des patamar obtidas foram 1455 ± 19 Ma e 1482 ± 6 Ma, 
tendo sido interpretadas como o período aproximado de 
resfriamento do corpo granítico. Neste projeto, a amos-
tra selecionada para análise geocronológica trata-se de 
um monzogranito, de cor cinza, isotrópico, granulação 
grossa e estrutura maciça. Esta amostra foi datada pelo 
método U-Pb (LA) em zircão (ver capítulo 04), fornecen-
do idade de 1457 ± 7 Ma, compatível com a idade acima 
descrita para a cristalização do granito.

O Monozogranito Nossa Senhora da Conceição 
(MP1 pinc) foi definido por Ruiz (2005) como parte in-
tegrante da Suíte Intrusiva Pindaituba, consistindo de um 
corpo único, localizado na encosta da Chapada dos Pa-
recis, porção sudeste da Folha Rio Novo. Este granitóide 
corresponde a um stock que ocorre intrusivo no Comple-
xo Rio Galera e encontra-se orientado segundo o trend 
regional NW. Topograficamente ocorre tanto na porção 
elevada da Chapada dos Parecis quanto na parte rebai-
xada da Depressão do Guaporé. A forma de ocorrência 
está relacionada à matacões, pedreiras ou constituindo 
pequenos morrotes. 

A unidade é caracterizada por rochas leucocrá-
ticas, de cores esbranquiçada a cinza clara, porfirítica, 
textura inequigranular grossa e apresentam-se deforma-
das. Associado a este granito ocorrem autólitos máficos 
de tamanho métrico a centimétrico, alongados na mesma 
direção da foliação regional NW (Foto 3.11b). Subordi-
nadamente ocorrem diques associados a este corpo gra-
nítico. Os diques são centimétricos, de cor rosa, textura 
fina a média, composição pegmatítica e encontram-se 
caoticamente distribuídos. 

Petrograficamente é definido como monzograni-
to e apresenta textura granoblástica, com variações para 
granolepidoblástica. A assembléia mineralógica princi-
pal é formada por plagioclásio, quartzo e microclina. O 
mineral máfico predominante é a biotita. Alanita, apati-
ta, opacos, zircão e titanita são fases acessórias. Sericita, 
muscovita e epidoto são os minerais de alteração predo-
minantes. Os cristais de quartzo mostram extinção on-
dulante e as biotitas encontram-se estiradas juntamente 
com o quartzo e os feldspatos evidenciando que a rocha 
sofreu processos deformacionais.

A assembléia mineralógica indica condições de fá-
cies xisto verde durante o metamorfismo destas rochas.

A amostra do corpo Nossa Senhora da Conceição 
selecionada para análise geocronológica neste projeto 
trata-se de um monzogranito, de cor cinza clara, foliado, 
com fenocristais de microclínio de até 5 cm. Esta amostra 
foi datada pelo método U-Pb em zircão (ver capítulo 04) 
e forneceu uma idade de 1433 ± 27 Ma, compatível com 
as idades descritas na literatura para a Suíte Pindaituba.

O Monzogranito dos Mineiros (MP1 pimi) ocor-

re na forma de stock e aflora na porção centro-norte da 
Folha Rio Novo. Este corpo associa-se a uma topografia 
de morros e colinas. Blocos, matacões e raros lajeiros, ca-
racterizam as principais formas de ocorrência em aflora-
mentos. Relações de campo indicam que estas rochas são 
intrusivas nos ortognaisses Rio Novo e no Complexo Rio 
Galera. 

São rochas de cores cinza clara a escura, leucocrá-
ticas, inequigranulares, granulação fina a grossa, rara-
mente porfiríticas, fortemente magnéticas e de compo-
sição monzogranítica, com variações para granodiorito 
e tonalito (Foto 3.11c). Enclaves máficos centimétricos 
também são encontrados. Em geral, apresentam uma di-
reção de foliação que varia de 330º a 345º Az, concordan-
te com a foliação regional. 

Na lâmina delgada este granito revela uma textu-
ra granolepidoblástica a granoblástica. Seus principais 
constituintes são o plagioclásio, quartzo, microclina, bio-
tita e hornblenda. Os principais minerais acessórios são 
titanita, zircão, apatita, alanita, opacos e granada, além 
dos minerais de alteração caracterizados pela sericita, 
epidoto, clorita e muscovita. A microclina ocorre como 
grãos anédricos a subédricos e apresenta extinção ondu-
lante, pertitas e maclas em grade. O quartzo é anédri-
co, apresenta-se por vezes recristalizados, com extinção 
ondulante e contatos serrilhados a interlobados. O pla-
gioclásio ocorre como grãos tabulares a anédricos comu-
mente saussuritizados. Apresenta macla polissintética e 
extinção ondulante. Os cristais de biotita sofrem proces-
sos de cloritização, encontram-se orientados e, em geral, 
mostram inclusões de zircão com halos pleocróicos. A 
assembléia mineralógica identificada indica que a rocha 
sofreu metamorfismo de fácies anfibolito inferior, segui-
do de processos retrometamórficos.

Associado ao Monzogranito dos Mineiros ainda 
ocorrem monzogranitos, de coloração rosa clara, fo-
liados, fracamente magnéticos, granulação grossa, por 
vezes porfirítica, com enclaves máficos centimétricos. 
Mineralogicamente estas rochas são constituídas por 
quartzo, plagioclásio, microclina, biotita e hornblenda. O 
mineral máfico predominante é a biotita. Zircão, apatita, 
alanita, opacos e granada constituem a mineralogia aces-
sória, ocorrendo ainda sericita, epidoto, muscovita e clo-
rita como minerais de alteração da biotita e do feldspa-
to. Diques constituídos principalmente por megacristais 
de microclina, quartzo, plagioclásio, biotita e muscovita 
encontram-se dispostos aleatoriamente no Monzogranito 
dos Mineiros. Estes diques possuem espessura centimé-
trica, coloração rosa, textura grossa e composição peg-
matítica.

Ruiz (2005) datou pelo método U-Pb em zircão 
(diluição isotópica) uma amostra de monzogranito rela-
cionada ao corpo dos Mineiros, que aflora a norte da área 
abrangida pela Folha Rio Novo, e o resultado forneceu 
uma idade de 1455 ± 12 Ma. Neste projeto, uma amos-
tra de monzogranito que aflora na gleba dos Mineiros foi 
datada pelo método U-Pb em zircão (ver capítulo 04) e 
forneceu uma idade de 1489 ± 16 Ma, compatível com o 
range descrito na literatura como idade de cristalização 
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dos granitos da Suíte Pindaituba.
Ruiz (2005) denominou de Praia Alta (MP1 pipa) 

o maciço aflorante no córrego homônimo, nos domínios 
da fazenda Rio Vermelho, município de Comodoro/MT. 
Na Folha Rio Novo os corpos graníticos relacionados ao 
Praia Alta afloram na porção noroeste da área, na forma 
de lajeiros e matacões. O embasamento destes corpos é 
caracterizado pelo Complexo Rio Galera. O Monzograni-
to Praia Alta, na folha, compreende rochas leucocráticas, 
de textura equigranular grossa a porfirítica, não magné-
ticas, cores que variam de cinza a esbranquiçada, e de 
composição principal monzogranítica, podendo ocorrer 
variações sienograníticas (Foto 3.11d). O padrão estrutu-
ral difere dos demais corpos graníticos presentes na área 
de trabalho, pois exibe uma foliação continua de direção 
N20-10W e apresenta mergulhos suaves (30-20 NE) (ver 
capítulo 05). 

A assembléia mineralógica é formada por plagio-
clásio (35-30%), quartzo (35-30%), microclina (20-15%). 
O mineral máfico predominante é a biotita (15-10%). O 
epidoto ocorre associado à biotita e representa o prin-
cipal mineral de alteração com percentual de até 10%, 
porém ocorrem também termos como muscovita e seri-
cita com percentuais menos expressivo. Titanita, apatita, 
alanita, opacos e zircão são fases acessórias. As análises 
petrográficas mostram textura granolepidoblástica para 
esta unidade com orientação principal dada pela biotita, 
muscovita, sericita e epidoto. Cristais de quartzo e mi-
croclina também ocorrem estirados e, por vezes, recris-
talizados. A assembléia mineral e a textura indicam que o 
metamorfismo atingiu fácie anfibolito.

O resultado geocronológico obtido pelo método 
convencional U-Pb em zircão no granito Praia Alta apre-
senta uma provável idade de cristalização de 1423 ± 11 
Ma (Ruiz 2005). Neste trabalho, a amostra do Praia Alta 
selecionada para análise geocronológica trata-se de um 
monzogranito, de cor esbranquiçada, foliado, com fe-
nocristais de microclínio. Esta amostra foi datada pelo 
método U-Pb em zircão (ver capítulo 04) que forneceu 
uma idade de 1446 ± 10 Ma, também compatível com as 
idades descritas na literatura para a Suíte Pindaituba.

O Tonalito Ouro Verde (MP1gpiov) localiza-se no 
extremo sudeste da folha mapeada e suas melhores expo-
sições situam-se na encosta da Chapada dos Parecis, nas 
proximidades da gleba Ouro Verde e na base desta encos-
ta na fazenda Galera. Os afloramentos são representados 
basicamente por lajeiros, matacões e blocos. O embasa-
mento desta unidade é constituído pelo Complexo Rio 
Galera. O Tonalito Ouro Verde foi individualizado a par-
tir desse trabalho e distingue-se dos demais pela textura 
equigranular grossa e por serem fortemente magnéticos. 
No mapa geofísico do campo magnético total este corpo 
está associado a uma anomalia magnética de ampla mag-
nitude.

A rocha é cinza escura, com pontuações claras, 
leucocrática, foliada, magnética, possui granulação gros-
sa e a matriz é composta por plagioclásio, quartzo, biotita, 
hornblenda e clinopiroxênio (Foto 3.11e). O plagioclásio 

ocorre como grãos tabulares que apresentam zonamento 
ígneo, possuem macla polissintética e geminação carls-
bad. Alguns apresentam evidencias de deformação, como 
extinção ondulante. Os cristais de quartzo ocorrem como 
grãos anédricos, com extinção ondulante e contatos co-
mumente interlobados. A biotita apresenta pleocroísmo 
nos tons castanho escuro a amarelo pálido e ocorre como 
palhetas com direção preferencial compatível com a fo-
liação da rocha. A hornblenda é subédrica e apresenta 
pleocroísmo castanho claro, verde escuro a verde-acasta-
nhado. O clinopiroxênio ocorre como grãos subédricos e 
possui bordas substituídas por anfibólio. Diferentemente 
dos demais corpos, este apresenta cristais de clinopiro-
xênio como pertencente a sua mineralogia principal. Os 
minerais acessórios são apatita, titanita, epidoto, sericita 
e opacos. Texturalmente são rochas granoblásticas orien-
tadas, de composição tonalítica, com variações granodio-
ríticas.

Embora não existam dados geocronológicos para 
o Tonalito Ouro Verde, as características texturais, mine-
ralógicas e estruturais, aliadas às relações de contato com 
as outras unidades adjacentes, sugerem contemporanei-
dade na colocação destas rochas com àquelas da Suíte 
Intrusiva Pindaituba. 

As rochas pertencentes ao Monzogranito Berço 
de Céu (MP1gpibc) situam-se na parte norte da área, 
ocorrendo orientadas na direção N30-20°W. Em geral, 
os afloramentos estão bastante alterados, apresentando 
uma camada espessa saprolitizada. Na área de trabalho 
foram encontrados poucos afloramentos inalterados e es-
tes ocorrem principalmente na forma de matações. Aflo-
ramentos mais expressivos encontram-se na Folha Vila 
Oeste localizada, imediatamente a norte da Folha Rio 
Novo. Na porção leste deste corpo o contato com o em-
basamento (Complexo Rio Galera) é dado através de uma 
zona de cisalhamento de atitude 330º/70ºNE. 

O corpo é constituído por rochas monzograníti-
cas a granodioríticas, de cor rosa, leucocráticas, porfirí-
ticas, textura inequigranular média a grossa (Foto 3.11f ). 
Quando ocorrem mais próximas a zona de cisalhamento 
desenvolvem uma trama milonítica. Microclina, plagio-
clásio, quartzo e biotita formam a mineralogia essencial 
destas rochas, já como acessórios ocorrem muscovi-
ta, epidoto, opaco e granada. A granada ocorre de for-
ma expressiva. Ao microscópio a estrutura é dada pela 
orientação da biotita, que contorna cristais de quartzo e 
feldspatos. Petrograficamente a textura identificada é a 
granolepidoblástica, evidenciando também a deformação 
que afetou a rocha. A associação mineral presente nas lâ-
minas permite sugerir condições metamórficas de fácies 
anfibolito para esta rocha.

Dados geocronológicos são inexistentes, todavia 
as características minerais, texturais e estruturais permi-
tem correlacioná-lo com a Suíte Intrusiva Pindaituba. 

O Monzogranito Dona Chica (MP1gpidc) ocorre 
na porção nordeste da área mapeada, estando pratica-
mente todo localizado dentro da área das reservas indí-
genas Vale do Guaporé e Taihantesu. A delimitação deste 
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corpo foi auxiliada pela geofísica, usando os mapas ra-
diométricos do ternário e do canal de contagem total. O 
corpo possui uma forma alongada de direção geral norte-
-sul e as poucas exposições visitadas ocorrem na fazenda 
Dona Chica. Os afloramentos são na forma de matacões/
lajedos e topograficamente ocorrem nas partes mais re-
baixadas da escarpa da Chapada dos Parecis e nas proximi-
dades de pequenas drenagens na base da encosta. O Comple-
xo Rio Galera caracteriza o embasamento do corpo estudado. 

São constituídos por monzogranitos, leucocráticos, 
isotrópicos ou com foliação incipiente, textura equigranular 
grossa, de coloração acinzentada a levemente rosada (Foto 
3.11g). Enclaves máficos e centimétricos são encontrados 
na rocha. Em lâmina delgada possuem textura granoblásti-
ca e apresentam a microclina, biotita, plagioclásio e quartzo 
como minerais essenciais. A microclina ocorre como grãos 
xenoblásticos com maclas em grade e alguns grãos possuem 
mirmequitas em suas bordas. Os cristais de quartzo ocorrem 
como grãos xenoblásticos de contatos comumente serrilha-
dos, já a biotita ocorre como palhetas castanhos escura a 
amarelo pálido e não exibem orientação preferencial. Como 
acessórios têm-se epidoto, sericita, apatita e opacos.

Não se dispõe de estudos geocronológicos deste cor-
po, entretanto, considerando as suas características texturais 
e composicionais, conjuntamente com as relações de contato 
com os anfibolitos adjacentes, sugere-se idade semelhante às 
rochas da Suíte Intrusiva Pindaituba.

Para a caracterização geoquímica da Suíte Intrusiva 
Pindaituba foram selecionadas amostras de rochas das di-

versas intrusões graníticas que constituem esta suíte, estando 
discriminados os valores das análises geoquímicas na tabela 
3.1.

No diagrama normativo de O’Connor (1965) as amos-
tras plotam predominantemente nos campos do granito e do 
granodiorito, com algumas amostras plotando no campo 
do quartzo-monzonito (Figura 3.9a). Quando se considera 
os parâmetros multicatiônicos Q e P, Debon e Le Fort 
(1983), as rochas da Suíte Intrusiva Pindaituba também 
exibem uma variação composicional, situando-se nos 
campos dos monzogranitos aos granodioritos e tonalitos 
(Figura 3.9b).

Nos diagramas binários utilizando-se a SiO2 como índice de 
diferenciação versus os elementos maiores, observa-se trends linea-
res distribuídos na seguinte forma: Al2O3, K2O e Na2O (Figura 3.10 
a, c e) apresentam correlação positiva enquanto que CaO, MgO, 

P2O5, TiO2 e Fe2O3 (Figura 3.10 b, d, f, g, h), apresentam correlação 
negativa. Esse comportamento pode ser atribuído ao processo de 
cristalização fracionada durante a evolução do magma.

Figura 3.9 - a) Diagrama Ab-Na-Or (Albita-Anortita-Ortoclásio) que mostra a composição normativa dos granitóides da Suíte In-
trusiva Pindaituba (O´Connor 1965), b) Diagrama de parâmetros catiônicos Q e P, Debon e Le Fort (1983) para as amostras da Suíte 
Intrusiva Pindaituba. (NSC – Monzogranito Nossa Senhora da Conceição, PA – Monzogranito Praia Alta, Pind – Pindaituba, NL – 
Monzogranito Nova Lacerda, M – Monzogranito dos Mineiros, OV – Tonalito Ouro Verde, DC – Monzogranito Dona Chica).
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Os valores de K2O + Na2O em relação à sílica (Irvine & Ba-
ragar 1971) indicam que esta suíte pertence a uma série sub-alcalina 
(Figura 3.11a). De acordo com o diagrama Middlemost (1991) as 
amostras da Suíte Intrusiva Pindaituba são classificadas como cál-
cio-alcalina a transalcalina (Figura 3.11b). Segundo o diagrama de 
Maniar e Picolli (1989) estas rochas são de natureza metaluminosa 
a peraluminosa (figura 3.11c), fato este compatível com a associação 
mineralógica observada (presença anfibólio e biotita). O enrique-
cimento em potássio desta unidade é ressaltado no diagrama de 

Peccerillo e Taylor (1976), (SiO2 x K2O) que define uma suíte cálcio-
-alcalina de alto K (Figura 3.11d). 

Figura 3.10 – Diagrama de variação de SiO2 (%) x elementos maiores (%) dos granitóides Pindaituba analisados neste projeto. (NSC 
– Monzogranito Nossa Senhora da Conceição, PA – Monzogranito Praia Alta, Pind – Pindaituba, NL – Monzogranito Nova Lacerda, 
M – Monzogranito dos Mineiros, OV – Tonalito Ouro Verde, DC – Monzogranito Dona Chica).
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Figura 3.11 - Diagramas de classificação para as rochas da Suíte Intrusiva Pindaituba. a) Diagrama sílica versus alcalis com linha di-
visória de Irvine e Baragar (1971), b) Diagrama Na2O+K2O versus SiO2 de Middlemost (1991), c) Índice de Shand segundo diagrama 
de Maniar e Picolli (1989), (A/NK vs A/CNK), d) Diagrama SiO2 versus K2O de Peccerillo e Taylor (1976). (NSC – Monzogranito Nossa 
Senhora da Conceição, PA – Monzogranito Praia Alta, Pind – Pindaituba, NL – Monzogranito Nova Lacerda, M – Monzogranito dos 
Mineiros, OV – Tonalito Ouro Verde, DC – Monzogranito Dona Chica).

Figura 3.12 - Diagramas discriminantes de ambientes tectônicos. a) Pearce et al. (1984), b) Batchelor e Bowden (1985). (NSC – Monzo-
granito Nossa Senhora da Conceição, PA – Monzogranito Praia Alta, Pind – Pindaituba, NL – Monzogranito Nova Lacerda, M – Mon-
zogranito dos Mineiros, OV – Tonalito Ouro Verde, DC – Monzogranito Dona Chica).

No diagrama discriminante de ambientes tectônicos 
propostos por Pearce et. al. (1984) as amostras analisadas 
da Suíte Intrusiva Pindaituba ocupam os campos dos gra-
nitóides de arco vulcânico e intraplacas (Figura 3.12a). O 
diagrama discriminante de ambiente tectônico de Batchelor 
e Bowden (1985), que utiliza os parâmetros catiônicos R1 
x R2 (Figura 3.12b), indica que as intrusões graníticas em 
estudo foram geradas em ambiente tectônico sin-colisional 

e tardi orogênica, com algumas amostras no campo soergui-
mento pós-colisional.

Dados de ETR para os granitóides estudados normalizados 
pelos valores condríticos de Nakamura (1974) mostram um enri-
quecimento em terras raras leves com fraco enriquecimento em 
ETRP tendendo a horizontalidade e anomalia negativa de európio 
(Figura 3.13).
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Figura 3.13 - Diagrama de elementos terras raras normalizados pelo condrito Nakamura (1974), aplicado para as amostras da Suíte Intrusi-
va Pindaituba. (NSC – Monzogranito Nossa Senhora da Conceição, PA – Monzogranito Praia Alta, Pind – Pindaituba, NL – Monzogranito 
Nova Lacerda, M – Monzogranito dos Mineiros, OV – Tonalito Ouro Verde, DC – Monzogranito Dona Chica).

O conjunto de dados litogeoquímicos da Suíte Intrusiva 
Pindaituba revela que essa suíte é heterogênea e foi gerada em um 
ou mais estágios evolutivos de um ambiente envolvendo tectônica 
de subducção, com geração de pulsos com características distintas. 
Esses magmas têm quimismo cálcio-alcalino de alto potássio e são 
classificados como meta a peraluminosos. 

3.6 – Grupo Aguapeí - Formação Fortuna (MP3f)

Definida previamente por Figueiredo et al. (1974), a uni-
dade Aguapeí, em sua seção-tipo no extremo sul da serra Aguapeí, 
foi dividida em três sub-unidades distintas: 1) basal, composta por 
metaconglomerado oligomítico com intercalações de metarenito; 
2) média, formada por ardósias, filitos e metassiltitos; 3) superior, 
constituída por camadas de metarenitos feldspáticos, com finas in-
tercalações de metassiltitos e, mais raramente, ardósias.

Posteriormente, Souza e Hildred (1980), Saes e Leite (1993) 
e Saes (1999) caracterizaram como Grupo Aguapei a unidade Agua-
pei descrita previamente por Figueiredo et al. (1974) e dividiram este 
grupo em três formações denominadas da base para o topo como: 
Formação Fortuna, composta por conglomerados oligomíticos e 
arenitos quartzosos com raras intercalações de siltitos depositados 
em estágio rift; Formação Vale da Promissão, constituída de siltitos, 
argilitos e arenitos subordinados depositados em estágio sinéclise, 
e Formação Morro Cristalina, composta de arenitos com interca-
lações de conglomerados e finos leitos de siltitos, depositados em 
ambientes fluviais entrelaçados e dunas eólicas durante estágio de 
inversão. Litherland e Bloomfield (1981), Litherland e Power (1989) 
e Alvarenga e Saes (1992) correlacionaram o Grupo Aguapeí com 
o Grupo Sunsás na Bolívia, indicando provável elo entre as bacias. 

As rochas pertencentes ao Grupo Aguapeí ocorrem na por-
ção centro-sul da Folha Rio Novo associadas principalmente à ser-
ra de São Vicente e na porção oeste, associadas à pequenas serras e 
cristas residuais, alinhadas na direção NW. Nesta folha encontram-
-se presentes apenas os litotipos basais relacionados à Formação 
Fortuna. O contato das rochas da Formação Fortuna com o em-
basamento (Complexo Rio Galera) não foi possível observar neste 
trabalho, porém Figueiredo et al. (1974) define um contato discor-
dante entre estas unidades. 

A Formação Fortuna apresenta uma composição silici-

clástica, com intercalações de metaconglomerados, metarenitos 
e metapelitos. Na base da serra de São Vicente afloram metassilti-
tos e metargilitos de cores verde a avermelhada, intercalados com 
metarenitos, bastante deformados/milonitizados, com direção de 
foliação concordante com a foliação regional NW, apresentando 
mergulhos de até 70o para NE e SW (Foto 3.12). 

Os metarenitos são rochas cinza amareladas, ortoquartzí-
ticas, granulometria que varia de média a muito grossa, os grãos 
apresentam uma seleção moderada, predominando as formas su-
barredondadas e subangulosas. Petrograficamente foram descritas 
como meta-quartzo-arenitos, de textura granoblástica, compostos 
essencialmente por quartzo, tendo a muscovita, sericita, opaco e o 
feldspato como minerais acessórios. Estratificações plano-paralela 
e cruzada de pequeno porte são estruturas que encontram-se, por 
vezes, presentes nestas rochas. Fraturas preenchidas por opacos 
também foram observadas. 

Em direção ao topo do Morro Isolado, a intercalação de me-
tarenitos, metaconglomerados e metapelitos cede lugar a metareni-
tos mais finos, que se arranjam em bancos tabulares, com espessura 
de até 80 cm e interdigitam-se a camadas de metapelitos laminados, 
de cores variando de verde a marron, com espessura máxima ob-
servada de 20 cm (Foto 3.13). O pacote presente no topo do Morro 
Isolado encontra-se horizontalizado, com a mesma geometria da 
época da deposição, porém apresenta uma deformação incipiente, 
diferente da observada nos metapelitos/metarenitos/metaconglo-
merados da porção oeste deste morro. Esta diferença da deforma-
ção é atribuída possivelmente a reologia do material arenítico e/ou a 
zonas com menor intensidade de deformação. 

Associados às rochas da Formação Fortuna ocorrem veios 
de quartzo que, em geral, possuem espessuras variáveis entre poucos 
centímetros a decímetros e preenchem fraturas de direções varia-
das. Nas partes afetadas pelo cisalhamento estes veios apresentam-
-se fortemente brechados, com sulfetos associados. Nas camadas de 
metarenitos horizontalizados os veios de quartzo são leitosos e ma-
ciços (Foto 3.14). Atividades garimpeiras para exploração de ouro 
são desenvolvidas ao longo das zonas de cisalhamentos (Foto 3.15), 
bem como nos leitos dos rios, presentes na região próxima a serra 
de São Vicente.

A deformação que afeta esta unidade está associada a uma 
acentuada alteração hidrotermal e a geração de depósitos auríferos 
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presentes em veios de quartzo. A associação de quartzo, sericita e 
muscovita sugere metamorfismo em fácies xisto verde baixo. Atual-
mente importantes companhias de exploração de ouro encontram-
-se explorando a Formação Fortuna na região SW do Mato Grosso. 

Analisando os zircões detríticos pertencentes aos metare-
nitos do Grupo Aguapei, Santos et al. (2001) obtiveram idades de 
1278 Ma, 1447 Ma, 1617 Ma e 1660 Ma. Posteriormente, Santos et 
al. (2005) realizaram a datação de xenotímio diagenético em con-
glomerados do Aguapei e obtiveram idades de 1149 Ma. Estes re-
sultados fornecem respectivamente as idades máximas e mínimas 
do Grupo Aguapei e indicam que o intervalo de deposição do Gru-
po Aguapei se deu no Ectasiano/Esteniano. 

Geraldes et al. (1997) obtiveram idades K/Ar entre 964-918 
Ma em muscovita das rochas do Grupo Aguapeí, associadas à Faixa 
Aguapeí e correlacionou os resultados com a deformação proposta 
por Litherland et al. (1989) (1000 - 950Ma) na Faixa Móvel Sunsás 

na Bolívia. Estes valores também são correlacionados com os dados 
obtidos por Fernandes et al. (2005) (964 ± 42 Ma e 843 ± 17 Ma) a 
partir das análises por K-Ar de micas hidrotermais, provenientes 
dos depósitos de ouro de Pau-a-Pique e Lavrinha (depósitos locali-
zados a sul da Folha Rio Novo, na Faixa Aguapei). 

Foto 3.12 – Metarenito intercalado com metapelito apresentando-
se fortemente cisalhados (foliação de alto ângulo de mergulho). 
Notar veios de quartzo associados. Afloramento a oeste do garim-
po Grota da Raimunda (ver tabela 6.1).

Foto 3.14 – Veios de quartzo de direção N20W intrusivos no 
metarenito da Formação Fortuna. Fazenda do Moacir, Nova Lac-
erda-MT.

Foto 3.13 – Metarenito horizontalizado intercalado com metapeli-
to da Formação Fortuna. Fazenda do Moacir, Nova Lacerda-MT.

Foto 3.15 – Brecha tectônica com veios de quartzo de direção NW 
associados. Garimpo da CMG (ver tabela 6.1), Nova Lacerda-MT.
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Os dados presentes neste trabalho não são sufi cientemente 
precisos para posicionar geocronologicamente esta unidade. Dados 
de campo e de imagens geofísicas mostram que estes corpos/veios 
truncam a estruturação regional mesoproterozóica. Este alinha-
mento de corpos/veios silicosos e fraturados para serem formados 
precisariam estar submetidos a determinada pressão e temperatura 
e isso somente ocorreria se estivessem em profundidade na época 

da sua formação, o que confi rma tratar-se de uma zona de ruptura 
antiga e não relacionada ao Mesozóico, como previamente defi ni-
do pelo Litherland et al. (1984). A não observação de corpos/veios 
silicosos cortando os sedimentos mesozóicos levanta a hipótese de 
estes corpos/veios estarem relacionados com a etapa fi nal da Oro-
genia Sunsás.
3.8 – Diques de diabásio/gabro Rancho de Prata (MNP3.8 – Diques de diabásio/gabro Rancho de Prata (MNP rp)

3.7 – Veios de Quartzo (MPcqz) 

No presente trabalho foram identifi cados corpos e 
veios de quartzo cujas ocorrências concentram-se na porção 
noroeste da Folha Rio Novo, nas proximidades da fazenda Im-
burana. Os afl oramentos descritos apresentam-se na forma de 
morrotes e blocos soltos (Foto 3.16). Nas imagens de satélite 
é possível observar o forte alinhamento NS destes corpos. As 
imagens geofísicas do campo magnético total e da 1ª derivada 
também mostram claramente este alinhamento N-S. Os cor-
pos são alongados e ocorrem intrusivos nas rochas pertencen-
tes ao Complexo Rio Galera. 

Os corpos e veios residuais, no relevo compostos pre-
dominantemente por sílica e calcedônia, fi caram preserva-
dos das intempéries e atualmente sobressaem-se na paisagem 
fortemente aplainada. A feição linear mais pronunciada que 
destaca-se nos mapas topográfi cos ocorre nas proximidades da 
fazenda Imburana e chega a alcançar cerca de 10 km de com-
primento por 400 m de largura. Os alinhamentos de veios, com 
menor expressão topográfi ca ocorrem a oeste desta fazenda 
também na direção N-S (Foto 3.17). Estes corpos encontram-
-se fortemente fraturados (Foto 3.18), porém não observam-se 
sulfetos associados. 

Foto 3.16 - Serrotes alinhados NS destacando-se na paisagem de 
relevo arrasado. São corpos de quartzo cortando as rochas do 
Complexo Rio Galera (Porção NE da Folha Rio Novo).

Foto 3.18 – Detalhe dos veios de quartzo fortemente fraturados. 
Afl oramento nas proximidades da fazenda Imburana.

Foto 3.17 – Aspecto de campo dos veios de quartzo leitoso. Afl o-
ramento nas proximidades da fazenda Serraria.
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Esta unidade trata-se de um enxame de diques máficos que 
estende-se por uma faixa de aproximadamente 100 km de compri-
mento e 20 km de largura, ao longo de um trend NNW, na por-
ção SW do Cráton Amazônico (Ruiz 2005). Ocorrem nas porções 
nordeste, leste e sudeste da Folha Rio Novo, porém sua maior con-
centração é observada a norte da cidade de Nova Lacerda/MT. As 
ocorrências mapeadas encontram-se intrusivas no Complexo Rio 
Galera, nos ortognaisses Rio Novo e na Suíte Pindaituba. São diques 
máficos, tabulares, bordas retas e abruptas, paralelos, com espessura 
que varia de 0,5 m a 80 m e atitudes médias de N40°- 20°W com 
mergulhos íngremes de 85° a 65° para NE (Foto 3.19). 

Os diques são constituídos essencialmente por rochas me-
lanocráticas, pretas a cinza escuras, inequigranulares, afaníticas 
a faneríticas, com a granulação variando de muito fina a média e 

exibem estrutura maciça. Petrograficamente são gabros e diabásios 
com textura ofítica a subofítica, constituídos essencialmente por 
plagioclásio, clinopiroxênio, ortopiroxênio, hornblenda, biotita, 
opacos, e em menor quantidade actinolita, epidoto, sericita, apatita 
e quartzo (Foto 3.20). 

De acordo com Ruiz (2005) a presença destes diques indi-
ca uma fase distensiva regional, pouco expressiva, que caracteriza o 
último evento magmático no Domínio Jauru. Análises geocrono-
lógicas por Rb-Sr foram realizadas por Costa et al. (2009) e a idade 
obtida para o diabásio foi de 1380 ± 32 Ma.

Sete amostras relacionadas aos diques de diabásio/gabro 
Rancho de Prata foram submetidas a análise química de rocha total 
(Tabela 3.1). Os resultados mostram composição basáltica, com teo-
res de SiO2 variando entre 47,69 e 50,93 (%peso). Apresentam baixo 
TiO2 (0,28 a 1,63 - %peso), alto Al2O3 (14,83 a 19,43 - %peso), CaO 
(8,84 a 14,80 - %peso) e Fe2O3 (9,17 a 14,39 - %peso). Com respei-
to ao teor de TiO2 (0,28 a 1,63 - %peso), os diques investigados são 

classificados como de baixo teor de TiO2.
De acordo com o diagrama de Cox et al. (1979) as rochas 

máficas dos diques Rancho de Prata posicionam-se no campo dos 
basaltos com afinidade toleíticas (Figura 3.14). 

Foto 3.19 – Dique de gabro Rancho de Prata intrusivo no Tonalito 
Ouro Verde (Suíte Pindaituba). Corte de estrada nas proximi-
dades da usina hidrelétrica da fazenda Galera.

Figura 3.14 - Distribuição das amostras dos diques de diabásio/gabro Rancho de Prata no diagrama (TAS) de Cox et al. (1979).

Foto 3.20 – Fotomicrografia mostrando a textura da rocha, com 
ripas de plagioclásio e ortopiroxênio. Abrev: Opx-ortopiroxênio 
(luz polarizada).
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As amostras dos diques de diabásio/gabro Rancho de 
Prata, no diagrama AFM de Irvine e Baragar (1971), encon-
tram-se posicionadas no campo dos magmas toleíticos (Fi-
gura 3.15a) mostrando um trend de enriquecimento em ferro 

típico dos basaltos toleíticos. Quando plotadas as amostras 
no diagrama de Jensen (1976) é observado um enriqueci-
mento em Fe nos basaltos toleíticos (Figura 3.15b).

O diagrama Ti/100-Zr-3Y de Pearce e Cann (1973) 
de ambientes geotectônicos mostra que as amostras dos di-
ques Rancho de Prata plotam no campo definido para os ba-
saltos N-MORB, porém a ambiência geológica e a forma de 
ocorrência destas rochas básicas não são compatíveis com 
a presença de um fundo oceânico, sendo necessária uma 
maior quantidade de análise de amostras desta unidade que, 

preliminarmente, estão sendo classificadas como basaltos 
toteíticos continentais intraplaca.

O diagrama multi-elementar, normalizado ao con-
drito mostra padrões de distribuição sub-paralelos, com au-
sência de anomalias de európio, típico de basaltos toleíticos 
(Figura 3.16).

3.9 - Grupo Parecis - Formação Utiariti (K2ut)

Barros et al. (1982) definiram os arenitos da Forma-
ção Utiariti como sendo relacionados à seção de topo do 
Grupo Parecis. Esta formação ocupa praticamente toda a 
porção leste da Folha Rio Novo, atingindo altitudes de até 
720 metros. A maior parte das rochas desta unidade encon-
tra-se recoberta por solos arenosos e depósitos residuais, 

provenientes do próprio desmantelamento das rochas arení-
ticas, além do capeamento do perfil laterítico. Esta unidade 
ocorre disposta em camadas horizontais a sub-horizontais, 
em discordância erosiva por sobre as rochas do Complexo 
Rio Galera e por sobre a Suíte Intrusiva Pindaituba, como 
é observado nas proximidades da gleba dos Goianos (Foto 
3.21). Na área da folha a Formação Utiariti aflora na forma 
de blocos, matacões, cortes de estradas, nos leitos dos rios e 

Figura 3.15 - Distribuição das amostras dos diques básicos Rancho de Prata nos diagramas de: a) Irvine & Baragar (1971) e b) Jensen 
(1976), evidenciando o caráter toleítico dos diques.

Figura 3.16 – Diagrama multi-elementar, normalizado ao condrito (Nakamura 1974) para os diques de diabásio/gabro Rancho de Prata.
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nas bordas escarpadas da Chapada dos Parecis.
Esta formação é caracterizada como quartzo-areni-

tos de cores variadas, desde amarelada, esbranquiçada, roxa 
e avermelhada, tendo como principal característica, o alto 
grau de silicificação/lateritização (Foto 3.22 e Foto 3.23). 
A granulometria é fina a média, localmente grossa, sendo 
maciços e/ou com estratificação plano paralela, cruzada ta-

bular e cruzada acanalada. Níveis conglomeráticos (Figura 
3.24) constituídos por seixos de quartzo (de até 10 cm) e 
feldspatos, bem como, fragmentos de rochas também ocor-
rem intercalados.

Petrograficamente são quartzo-arenitos constituídos ba-
sicamente por quartzo, tendo com acessórios a biotita, feldspatos, 
muscovita, zircão, opacos e epidoto. Dois tipos de cimento foram 
observados em lâmina (sílica e ferro), porém o cimento formado 
pelos óxidos/hidróxidos de ferro está mais presente. De um modo 
geral, exibem boa maturidade, com grãos sub-angulosos a sub-
-arredondados e o grau de seleção varia de moderadamente a mal 
selecionado. 

Padilha et al. (1974) interpretou como fluvial-lacustrino o 
ambiente deposicional desta formação, porém, na Folha Rio Novo, 
as características granulométricas, texturais e estruturais das rochas 
indicam que apenas afloram as rochas relacionadas ao ambiente 

fluvial. 
Oliveira (1936) descreve a idade do Grupo Parecis como 

sendo Cretáceo Superior a partir da descrição de madeiras petrifica-
das pertencentes à classe dos Gimnospermas, família das Coníferas. 
Na Folha SD-20-X-D (Pimenteiras), a equipe do projeto RADAM 
identificou um fragmento de dicotiledôneo na fazenda Noroagro e 
sugeriu pertencer ao Cretáceo. Neste trabalho não foram encontra-
das amostras para datação.

3.10 - Coberturas Cenozóicas

As coberturas sedimentares de idade cenozóica da área es-

Figura 3.21 – Contato do granito Nova Lacerda com os arenitos 
da Formação Utiariti. Afloramento localizado na gleba dos Goia-
nos.

Foto 3.23 – Fragmentação do horizonte do ferricrete do perfil de 
intemperismo laterítico desenvolvido nos arenitos da Formação 
Utiariti, fazenda Águas Claras.

Foto 3.22 – Arenito silicificado da Formação Utiariti localizado 
na fazenda Nossa Senhora do Carmo.

Foto 3.24 – Níveis de conglomerado em arenitos da Formação 
Utiariti. Gleba dos Goianos, Nova Lacerda-MT.
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Foto 3.25 – Saprólito do perfil de intemperismo do Planalto dos 
Parecis desenvolvido no Complexo Rio Galera (Corte de estrada 
na MT-473).

Foto 3.26 – Zona mosqueada do perfil de intemperismo do Plan-
alto dos Parecis desenvolvido nos arenitos da Formação Utiariti 
(estrada de acesso a gleba dos Goianos). 

tão distribuídas nas porções oeste, noroeste, sudoeste, menos 
expressivamente na porção central e sudeste da Folha Rio Novo, 
e ao longo das planícies aluviais dos rios Galera e Novo. Estão 
assentadas em não-conformidade sobre os litotipos perten-
centes ao Complexo Rio Galera, a Suíte Córrego Dourado, aos 
Ortognaisses Rio Novo, a Suíte Intrusiva Pindaituba, ao Grupo 
Aguapeí, além de manterem relações de contato com a Forma-
ção Utiariti. 

3.10.1 - Coberturas Lateríticas Ferruginosas

Na Folha Rio Novo foram previamente reconhecidas por 
Ross e Santos (1982), no projeto RADAMBRASIL, três unida-
des geomorfológicas denominadas de Planalto Residual do Alto 
Guaporé, Planalto dos Parecis e Depressão do Guaporé. Os per-
fis de intemperismo lateríticos identificados nesta folha estão di-
retamente relacionados às duas últimas unidades acima citadas. 
Estes perfis são encontrados nas porções central, sudoeste, noro-
este e sudeste da folha e, em geral, afloram na forma de blocos, 
pequenos platôs, morrotes, em poços perfurados para água, em 
áreas de açúdes e em cortes de estradas. 

Os perfis lateríticos identificados na Folha Rio Novo tam-
bém são encontrados no Estado de Rondônia, caracterizando 
uma grande área de ocorrência destes perfis na região da Ama-
zônia (Lima et al. 2009). O estudo geocronológico, petrográfico 
e geoquímico destes perfis lateríticos se faz de suma importância 
para uma melhor caracterização da evolução do relevo da por-
ção SW do Cráton Amazônico e das possíveis mineralizações 
supergênicas associadas.

3.10.1.1 – Cobertura Laterítica Planalto dos Parecis (Elpp)

A cobertura laterítica do Planalto dos Parecis é caracteri-
zada por superfícies tabulares, que refletem um controle litológi-
co das formas em função da ocorrência de rochas sedimentares. 
O relevo possui suaves ondulações e é constituído litologicamen-
te pelos arenitos do Grupo Parecis. Superfícies tabulares planas 
apresentando perfis de intemperismo são encontradas nas por-
ções mais elevadas da área. Estes perfis apresentam preservados 
os horizontes do ferricrete, saprólito, zona mosqueada, saprock 

e a rocha fresca, caracterizando-o como perfil de intemperismo 
laterítico. Estradas de acesso ao topo da Serra dos Parecis forne-
cem bons cortes geológicos que mostram preservados todos os 
horizontes deste perfil, podendo ocorrer uma espessura de até 
150 m de perfil.

Os horizontes do ferricrete e da zona mosqueada aflo-
ram na parte superior da chapada, associados ao arenito da 
Fomação Utiariti, porém os horizontes inferiores (saprólito 
e saprock), em geral, afloram nas partes mais rebaixadas (en-
costas da chapada) e encontram-se desenvolvidos nas rochas 
do Complexo Rio Galera e da Suíte Intrusiva Pindaituba, po-
dendo estar parcialmente recobertos por colúvios. 

No horizonte do saprólito a estruturação original 
da rocha apresenta-se preservada, isto devido a um menor 
grau de transformação dos minerais primários (Foto 3.25). A 
maioria dos cristais primários foi total ou parcialmente trans-
formado em caulim, hematita e goetita. Cristais como tur-
malina, zircão e granada permanecem inalterados, devido se-
rem minerais resistatos. Acima deste horizonte ocorre a zona 
mosqueada que apresenta um grau maior de alteração com 
uma maior percentagem de argilominerais e óxidos/hidróxi-
dos de ferro. Este horizonte apresenta cores variegadas que 
vão desde vermelha, amarela, roxa, entre outras (Foto 3.26).

O ferricrete é caracterizado por uma crosta maciça, 
menos frequente nodular/pisolítica, enriquecida em hemati-
ta e goetita, por vezes, apresentam pequenos fragmentos de 
quartzo dispersos, ocorrendo em geral, nas cotas entre 730 
e 650 m (Foto 3.27). Uma feição comum observada em di-
versas áreas de ocorrências dos arenitos da Bacia do Parecis 
é a cimentação de sílica supergênica (Foto 3.28). Durante a 
formação da crosta laterítica, ocorre o processo de dissolução 
dos minerais silicáticos presentes nas camadas superiores do 
perfil, liberando a sílica, que tende a percolar e se precipitar 
no horizonte abaixo possivelmente associado ao lençol freá-
tico. 
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Foto 3.27 – Detalhe da fragmentação do horizonte do ferricrete 
desenvolvido nos arenitos da Formação Utiariti (fazenda Águas 
Claras).

Foto 3.28 – Arenito silicificado da Formação Utiariti, localizado 
no córrego Areia Branca (Reserva Indígena Taihantesu).

A formação do perfil de intemperismo do Planalto 
dos Parecis apresenta idade máxima Cretáceo Superior 
baseada no fato que este perfil ocorre desenvolvido sobre 
os arenitos cretácicos da Formação Utiariti. As idades su-
geridas para as coberturas lateríticas na Amazônia (mé-
todo 40Ar/39Ar em minerais supergênicos de manganês, 
região do Pará) distribuem-se desde o Cretáceo Superior 
ao Holoceno (Vasconcelos et al. 1994; Ruffet et al. 1996; 
Costa et al. 2005) com as idades mais antigas localizadas 
nas partes elevadas dos platôs e, em geral, as mais recen-
tes nas porções rebaixadas. As idades mais antigas obti-
das por estes autores são de aproximadamente 70 Ma e 
foram obtidas nas partes elevadas do perfil laterítico que 
corresponde a Superfície Sul-Americana. A superfície do 
Planalto dos Parecis onde ocorrem estes perfis lateríticos 
também é correlacionada com a superfície Sul-America-
na de King (1956), reportando assim, a uma possível ida-
de Paleógena para a formação do perfil de intemperismo 
da Superfície do Planalto dos Parecis. 

3.10.1.2 – Cobertura Laterítica Depressão do Gua-
poré (Nldg)

A superfície da Depressão do Guaporé correspon-
de às áreas aplainadas, com desníveis regionais pequenos 
e com baixa declividade. Topograficamente apresenta ca-
racterísticas de planícies com cotas variando de 350 a 200 
m. Esta unidade se desenvolve em rochas do Complexo 
Rio Galera, da Suíte Córrego Dourado, dos Ortognaisses 
Rio Novo, da Suíte Intrusiva Pindaituba e da Formação 
Fortuna, indicando que os processos erosivos que elabo-
raram esta depressão rebaixaram indistintamente dife-
rentes tipos litológicos.

Nesta depressão, similarmente ao Planalto do Pa-
recis, também ocorre um perfil de intemperismo laterí-
tico, onde estão preservados os horizontes do ferricrete, 
da zona mosqueada, do saprólito, do saprock e a rocha 
fresca. Este perfil apresenta características um pouco se-
melhantes aos perfis desenvolvidos no topo do Parecis, 
porém não foram encontrados horizontes silicificados e 

a espessura parece ser bem menor. Na superfície da De-
pressão do Guaporé não são encontrados cortes expres-
sivos que dimensione a espessura real do perfil, estiman-
do-se em aproximadamente 50 m. 

No horizonte saprolítico desenvolvido nesta su-
perfície a maioria dos minerais primários foi alterado 
para argilas e óxidos/hidróxidos de ferro, somente quart-
zo, zircão e outros minerais mais resistentes permanece-
ram inalterados. O horizonte do saprólito, em alguns ca-
sos, mostrou preservação parcial das texturas das rochas 
subjacentes (Foto 3.29). Neste trabalho, ainda foi possível 
observar que com o aumento da proporção de argila o 
saprólito não mais evidencia a textura da rocha original. 

Com a progressão do intemperismo origina-se 
a zona mosqueada que é caracterizada pela migração e 
acumulação do ferro em uma matriz caulinítica. Possi-
velmente este horizonte sofre influências de atividades 
pedogenéticas. Na Folha Rio Novo os mosqueamentos 
observados ocorrem dispersos aleatoriamente nas ro-
chas, bem como, aproveitando planos de foliações pré-
-existentes (Foto 3.30).

Acima do horizonte da zona mosqueada ocorre 
o ferricrete. Na Folha Rio Novo, o ferricrete associado 
à superfície da Depressão do Guaporé possui espessura 
máxima de 7-5 m. O ferricrete é do tipo maciço e/ou pi-
solítico. Este horizonte é composto por hematita e goeti-
ta, com alguns minerais de quartzo ocorrendo secunda-
riamente (Foto 3.31). Quando associados aos BIFs e as 
rochas máficas o horizonte do ferricrete apresentou mais 
espesso e mais rico em ferro (Foto 3.32).

Não se dispõe de dados geocronológicos para 
esta unidade na Folha Rio Novo. Existem duas hipóteses 
que podem ser apontadas para a definição da idade des-
te perfil lateritico: 1) o perfil laterítico da Depressão do 
Guaporé apresenta a mesma idade do perfil laterítico que 
ocorre no Planalto dos Parecis, ou seja, a superfície da 
Depressão do Guaporé já estava formada no final do Cre-
táceo/início do Paleógeno e o intemperismo atuou nas 
cotas mais elevadas e nas mais rebaixadas ao mesmo tem-
po; 2) o perfil laterítico da Depressão do Guaporé teria 
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Foto 3.29 – Detalhe de campo da preservação do fabric da ro-
cha no horizonte saprolitizado do perfil de intemperismo da De-
pressão do Guaporé. (fazenda Galera).

Foto 3.31 – Crosta ferruginosa maciça e desmantelada desen-
volvida na Depressão do Guaporé na entrada da fazenda Galera.

Foto 3.30 – Horizonte mosqueado desenvolvido nos metarenitos 
da Formação Fortuna (fazenda Serra Dourada).

Foto 3.32 – Horizonte do ferricrete com grande concentração de 
óxidos/hidróxidos de ferro (hematita e goetita). A duricrosta é 
maciça com algumas porções pisolíticas (afloramento localizado 
nas proximidades da fazenda do Mário).

idade mais recente, ou seja, a superfície da Depressão do 
Guaporé pode ter sido formada no Neógeno e após a for-
mação desta superfície uma nova fase de intemperismo 
atuou nas partes rebaixadas e consequentemente afetou 
um perfil de intemperismo mais antigo já existente. 

De acordo com as observações texturais dos per-
fis, estratigrafia do intemperismo, profundidade do per-
fil, análises geomorfológicas, observações de campo, este 
trabalho adota a segunda hipótese acima descrita, repor-
tando assim o perfil de intemperismo da Depressão do 
Guaporé ao Neógeno.

A recente utilização dos métodos (U-Th)/He na 
datação de goetitas e hematitas supergênicas e 40Ar/39Ar 

na datação de óxidos de manganês supergênicos (crip-
tomelana e holandita) fornece uma nova oportunidade 
para melhor entender a época de formação destes proces-
sos de lateritização, já que estes perfis são enriquecidos 
em óxidos/hidróxidos de ferro e óxidos de manganês. 
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3.10.2 - Coberturas Sedimentares Indiferenciadas 
(NQi)

Reuniram-se sob esta denominação os sedimentos 
que ocorrem em toda a porção oeste da Folha Rio Novo, 
com espessura, em geral, inferior a 25 m, ocorrendo ao 
longo das cotas que variam de 250 a 200 m. Esta unidade 
recobre discordantemente os litotipos do Complexo Rio 
Galera e do Grupo Aguapeí. Os sedimentos desta unidade 
representam depósitos de leques aluviais, canais fluviais, 
planícies de inundação, lagos e de colúvios, compostos 
por cascalhos, areias mal selecionadas, fragmentos de 
crostas lateríticas, além da presença de níveis de siltes e 
argilas. As coberturas sedimentares indiferenciadas são 
desprovidas de fósseis e seus dados texturais, estruturais 
e geomorfológicos, sugerem que as mesmas possam ter 
sido originadas no intervalo do Plioceno ao Pleistoceno.

3.10.3 - Depósitos Pantanosos (Q2pa)

Na Folha Rio Novo ocorrem principalmente em 
torno dos vales dos rios Galera e Rio Novo, nas regiões 
mais rebaixadas com cota máxima de 200 metros. Os 
depósitos pantanosos estão relacionados às superfícies 
planas, ocupadas por gramíneas, que encontram-se pe-
riodicamente sujeitas as inundações durante os períodos 
de cheia. Enquadram-se nesta unidade sedimentos cons-
tituídos por areias finas, isentas de estruturas sedimen-
tares, intercaladas com siltes e argilas, apresentando ma-
téria orgânica associada. A caracterização desta unidade 
torna-se difícil devido a permanência da inundação em 
grande parte do ano. A idade provável atribuída a estes 
depósitos é Holocênica.
3.10.4 - Depósitos Aluvionares (Q2a)

Os depósitos aluvionares ocorrem ao longo dos 

vales dos principais rios que drenam a folha, sendo par-
ticularmente expressivos no rio Galera e no rio Novo 
que se estendem em amplas planícies. Esta unidade é 
constituída por níveis de sedimentos arenosos, siltosos 
e argilosos, com níveis irregulares de cascalhos, os quais 
formam os depósitos de canal e da planície de inunda-
ção (Foto 3.33). Os depósitos de canal são compostos por 
sedimentos de granulometria média a grossa, por vezes 
conglomeráticos, de seleção variável sendo precipitados 
por acumulação nas partes mais profundas dos leitos dos 
rios. Nos rios de menor porte, estes depósitos são me-
nos expressivos. Relacionados às planícies de inundação 
ocorrem argilas e siltes. 

Neste trabalho atribui-se uma idade Holocênica 
para a deposição dos sedimentos aluvionares. Na Folha 
Rio Novo os depósitos de canal se constituem como os 
principais jazimentos de areia, para uso na construção 
civil. Associados a estes sedimentos aluvionares também 
são encontradas pequenas concentrações de ouro.

Foto 3.33 – Sedimentos aluvionares localizado no leito do rio Galera, nas proximidades da cidade de Nova Lacerda/MT.



Geologia e Recursos Minerais da Folha Rio NovoPGB – Programa Geologia do Brasil

-54- -55-

4.1 - Introdução

Para este projeto foram efetuadas um total de seis 
análises geocronológicas em zircões, visando a obtenção da 
idade de cristalização e subordinadamente a idade do me-
tamorfismo das rochas. Foram realizadas duas datações nos 
ortognaisses Rio Novo e quatro em diferentes corpos da Suíte 
Intrusiva Pindaituba (Tabelas 4.1 a 4.6). Todas as datações fo-
ram realizadas pelo método U-Pb (ICP-MS-LA) no laborató-
rio de geocronologia da Universidade de Brasília. Datações 
pelo método Sm-Nd (rocha total) em onze amostras repre-
sentativas das diversas unidades litoestratigráficas presentes 
na folha foram realizadas no mesmo laboratório (Tabela 4.7).

Neste trabalho, também foram consultados e inte-
grados os dados geocronológicos (U-Pb, Sm-Nd e 40Ar/39Ar) 
previamente existentes na literatura para a área da Folha Rio 
Novo (Tabela 4.8). 

4.2 - U-Pb (ICP-MS-LA) em Zircão 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos 
para cada unidade litoestratigráfica datada neste trabalho 

pelo método U-Pb (ICP-MS-LA).

Ortognaisses Rio Novo - Amostra MG37A

A amostra MG37A, coletada na pedreira São Miguel, 
corresponde a um biotita gnaisse, leucocrático, de cor cinza, 
granulação média a grossa, textura granolepidoblástica, que 
exibe um bandamento gnáissico e apresenta uma composição 
monzogranítica a granodiorítica.

Para o ortognaisse Rio Novo foram analisados de-
zessete cristais de zircões. A maioria dos cristais analisados 
forma um agrupamento sobre ou próximo à concordia. Este 
grupo principal define uma idade de 1587 ± 26 Ma (Figu-
ra 4.1a), sendo interpretada como idade de cristalização do 
protólito ígneo do biotita-gnaisse. A análise da borda de dois 
cristais de zircão desta amostra (Z01b e Z03b, Tabela 4.1 e 
Figura 4.1b) forneceram idade concórdia de 1493 ± 7.5 Ma, 
que é interpretada como a idade do metamorfismo que afe-
tou o ortognaisse Rio Novo, a qual é contemporânea com os 
granitos da Suíte Intrusiva Pindaituba.

4 - GEOCRONOLOGIA
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Figura 4.1 – a) Diagrama concórdia do biotita-gnaisse Rio Novo (MG37A), localizado na Pedreira São Miguel, Nova Lacerda/MT; 
b) Diagrama concórdia mostrando o resultado mais recente obtido para os dois cristais de zircões analisados nas bordas dos cristais 
(amostra MG37A). 

Figura 4.2 – Diagrama concórdia do biotita-gnaisse Rio Novo (MG188A), localizado na Fazenda São Miguel, município de Nova Lac-
erda/MT.

Ortognaisses Rio Novo - Amostra MG188A

A amostra MG188A, coletada na Fazenda São Mi-
guel, trata-se de um biotita-gnaisse, cinza claro, leuco-
crático, granulação grossa, textura granolepidoblástica, 
exibindo bandamento composicional e composição gra-
nodiorítica.

Para esta amostra foram analisados dezenove cris-
tais de zircões, porém três apresentaram elevados erros 
analíticos, os quais foram descartados, tendo sido uti-
lizados apenas os dezesseis demais resultados. Destes 
dezesseis cristais três são cristais grandes, amarelados, 
mostram razão 2:1 e são translúcidos. Os demais (treze) 
são incolores, pequenos a médios, prismáticos bipirami-
dados, mostram razões de 3:1 a 5:1 e são transparentes a 
translúcidos.

Os resultados analíticos mostram idade de 1592 

± 17 Ma que é interpretada como época da cristalização 
da rocha (Figura 4.2). Essa idade é coincidente, dentro 
dos limites do erro analítico, com a idade da amostra an-
teriormente descrita MG37A, porém mais antiga que a 
amostra RN 159 de idade 1552 ± 03 Ma definida por Ruiz 
(2005) para os ortognaisses Rio Novo (Tabela 4.8). 

Determinações geocronológicas adicionais foram 
efetuadas através do método 40Ar/39Ar, em rochas repre-
sentativas dos ortognaisses Rio Novo por Ruiz (2005). 
Cristais de biotita dos ortognaisses foram datados por 
40Ar/39Ar, resultando em idades plateaus de 1188 ± 3 Ma 
(grão 1) e 1186 ± 3 Ma (grão 2), Tabela 4.8. Os valores 
obtidos foram interpretados por aquele autor como um 
resfriamento metamórfico regional, associado a defor-
mação que afetou estas rochas.

a) b)
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Suíte Intrusiva Pindaituba - Monzogranito Nova Lacerda 
– Amostra MG031

Vinte cristais de zircão da amostra de monzogranito 
(MG031) pertencente ao Monzogranito Nova Lacerda da Suíte 
Intrusiva Pindaituba foram analisados neste trabalho e fornece-
ram bons resultados geocronológicos. A amostra foi coletada no 
Sítio São Bento, a norte do município de Nova Lacerda.

A intrusão do Monzogranito Nova Lacerda exibe o nú-
cleo maciço, sem deformação, e as bordas com forte foliação tec-
tônica. A amostra analisada neste estudo foi extraída da porção 
central da intrusão e trata-se de uma rocha cinza clara, grossa, 
leucocrática, equigranular e isotrópica. Os resultados obtidos 
forneceram idades de 1457 ± 7 Ma (Figura 4.3). Esta idade é in-

terpretada como idade de cristalização do Monzogranito Nova 
Lacerda. Valores semelhantes também foram obtidos por Ruiz 
(2005) para esta suite, através dos métodos U-Pb convencional 
(1464 ± 12 Ma) e 40Ar/39Ar em biotita (1482 ± 6 Ma e 1455 ± 19 
Ma).

Na Folha Rio Novo a Suíte Intrusiva Pindaituba apresen-
ta-se afetada pela Orogenia Sunsás, que imprime uma foliação 
paralela à direção do Cinturão Aguapei e afeta o sistema Ar/Ar, 
promovendo o reseting em cristais de biotita e muscovita para 
valores próximos à 1.0 Ga (1027 ± 2.4 Ma e 1026 ± 2.8 Ma, Tabe-
la 4.8), como os obtidos por Ruiz (2005) para uma amostra cole-
tada no borda do Monzogranito Nova Lacerda que encontra-se 
deformada.

Suíte Intrusiva Pindaituba - Monzogranito Nossa Senho-
ra da Conceição – Amostra MG94

O Monzogranito Nossa Senhora da Conceição ocorre lo-
calizado na encosta da Chapada dos Parecis, porção sudeste da 
Folha Rio Novo. A amostra selecionada para análise geocronoló-
gica trata-se de um monzogranito, foliado, granulação grossa, de 
coloração cinza clara, leucocrático e porfirítico com fenocristais 
de microclínio de até 5 cm.

Foram analisados dezenove cristais de zircões, dos quais 
quinze definiram um bom alinhamento dos pontos analíticos, 
interceptando a concórdia em 1433 ± 27 Ma (intercepto supe-
rior), Figura 4.4, Tabela 4.4. Esta idade corresponde à idade de 
cristalização deste corpo granítico, alojado em rochas supracrus-
tais do Complexo Rio Galera e também corrobora as idades de 
cristalização obtidas em outros corpos desta suíte, como aqueles 
obtidos por Ruiz (2005) e Geraldes et al. (2001).

Figura 4.3 – Diagrama concórdia da amostra MG031 associada ao Monzogranito Nova Lacerda. A amostra foi coletada no Sítio São 
Bento, próximo ao município de Nova Lacerda/MT.

Figura 4.4 – Diagrama concórdia da amostra MG94 coletada no Monzogranito Nossa Senhora da Conceição, município de Nova Lac-
erda/MT.
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Suíte Intrusiva Pindaituba - Monzogranito dos Mineiros 
– Amostra MG121B

A amostra MG121B, coletada na Gleba dos Mineiros, 
pertence ao Monzogranito dos Mineiros, da Suíte Intrusiva 
Pindaituba. Trata-se de um monzogranito cinza escuro, leuco-
crático, granulação média, sendo comum a presença de foliação 
tectônica com direção paralela à foliação regional. 

Foram analisados um total de dezessete cristais de zir-

cão para a amostra MG121B, dentre os quais treze forneceram 
dados isotópicos adequados ao trabalho geocronológico (Tabela 
4.5). O resultado obtido para o intercepto superior, 1489 ± 16 
Ma (Figura 4.5), ainda enquadra-se nos valores observados para 
as rochas da Suíte Intrusiva Pindaituba. Uma idade um pouco 
mais nova (1455 ± 12 Ma) foi obtida por Ruiz (2005) para o 
Monzogranito dos Mineiros, através do método U-Pb conven-
cional (Tabela 4.8).

Suíte Intrusiva Pindaituba - Monzogranito Praia Alta – 
Amostra MG443

A amostra MG443, coletada a sul da Fazenda Ouro Ver-
de, no município de Comodoro, trata-se de um monzogranito 
de cor esbranquiçada, leucocrático, granulação grossa a porfirí-
tica, textura granolepidoblástica, que apresenta uma foliação de 

baixo ângulo. 
Para a amostra MG443 foram analisados dezenove cris-

tais de zircão, os quais forneceram uma idade de 1446 ± 10 Ma 
(Figura 4.6), que reflete a idade da formação dos cristais de zir-
cão e, por consequência, da cristalização do corpo granítico. Esta 
idade é compatível com as descritas na literatura para a Suíte 
Pindaituba (Tabela 4.8).

Figura 4.5 – Diagrama concórdia da amostra MG121B, coletada na Gleba dos Mineiros, município de Comodoro/MT.

Figura 4.6 – Diagrama concórdia da amostra MG443, monzogranito esbranquiçado, foliado, coletada no Monzogranito Praia Alta, 
município de Comodoro/MT.
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4.3 – Resultados Sm-Nd 

Os resultados isotópicos obtidos pelo método Sm-Nd 
em rocha total (RT) são indicadores petrogenéticos impor-
tantes na reconstrução dos cenários geodinâmicos antigos. 
Os valores da idade modelo TDM são utilizados para estimar 
o período em que se deu o fracionamento ou diferenciação 
mantélica do protólito magmático primitivo ou primário, 
adicionalmente, os valores de εNd(t) são empregados como 
indicadores das fontes crustais, mantélicas ou mistas.

Para a Folha Rio Novo foram preparadas onze (11) 
amostras para serem analisadas pelo método geocronológico 
Sm-Nd, no laboratório de geocronologia da Universidade de 
Brasília. Desse conjunto, 05 amostras representam monzo-
granitos da Suíte Intrusiva Pindaituba, 02 amostras são dos 
ortognaisses Rio Novo, 03 amostras representam os diques de 
gabros Rancho de Prata e 01 amostra de metagabro da Suíte 
Córrego Dourado. Os novos resultados obtidos pelo método 
Sm-Nd serão apresentados a seguir e podem ser consultados 
na Tabela 4.7. 

Sm-Nd na Suite Córrego Dourado

Uma amostra de metagabro pertencente a Suíte Cór-
rego Dourado foi analisada neste trabalho pelo método Sm-
-Nd em rocha total (Tabela 4.7). Os isótopos de Sm-Nd for-
neceram idade TDM bastante antiga de 3,06 Ga, tida como 
da época de extração do material ígneo do manto. O valor 
εNd(t) calculado foi de +5,45, estimando uma idade de 1750 
Ma (Paleoproterozóica) para esta suíte. O valor fortemente 
positivo sugere que o magma gerado provém de fontes com 
características isotópicas e geoquímicas primitivas, indican-
do uma origem juvenil.

Sm-Nd nos Ortognaisses Rio Novo

Duas amostras relacionadas aos ortognaisses Rio 
Novo foram analisadas pelo método Sm-Nd (Tabela 4.7). Zir-
cões destas amostras foram previamente datados por U-Pb 
(ICP-MS-LA) e mostraram idades de cristalização de 1592 
± 17 Ma (MG188A) e 1587 ± 26 Ma (MG 37A). Os valores 
de εNd(t) positivos (+1,74 a +3,23), obtidos para estas duas 
amostras, indicam que os protólitos dos ortognaisses Rio 
Novo apresentam uma assinatura isotópica Sm-Nd primitiva, 
típica de litótipos derivados predominantemente do manto. 
As idades modelo TDM obtidas para estes ortognaisses va-
riam entre 1.76 Ga e 1.69 Ga e indicam uma forte atividade de 
segregação de material mantélico no Estateriano.

As idades modelos TDM, obtidas por Ruiz (2005) para 
a amostra (RN159U) proveniente do Ortognaisse Rio Novo, 
intrusivo no Complexo Rio Galera e na Suíte Córrego Dou-
rado, variaram entre 1.8 Ga e 1.7 Ga (Tabela 4.8), indicando 
uma acresção de crosta juvenil durante o periodo Orosiriano/
Estateriano. O valor de εNd(t) obtido para esta amostra foi 
de +2,05. Estes resultados/interpretações são similares para 
os ortognaisses Rio Novo presentes nas Folhas Vila Oeste e 
Pindaiatuba Ruiz (2005), bem como, para os novos dados ob-
tidos por este trabalho.

Sm-Nd na Suíte Intrusiva Pindaituba

Cinco amostras representativas da Suíte Intrusiva 
Pindaituba foram analisadas para isótopos de Nd em rocha-
-total na Folha Rio Novo (Tabela 4.7). Os resultados U-Pb em 
cristais de zircão indicam que a cristalização dos granitos da 
Suíte Intrusiva Pindaituba ocorreu entre 1489 e 1433 Ma. As 
idades modelo TDM, evidenciam um episódio de fraciona-
mento do manto entre 1.60 Ga e 1,49 Ga. Os valores positivo 
de εNd(t) variando entre +2,57 e +4,16, sugerem que os pro-
tólitos intrusivos apresentam uma assinatura isotópica Sm-
-Nd típica de fontes juvenis, oriundas diretamente do manto, 
ou a partir da fusão de uma crosta depletada.

As unidades intrusivas denominadas de Granitos Ma-
raboa, Guaporé, Santa Elina e Tonalito Lavrinha descritos por 
Geraldes et al. (2001), como parte da Suíte Santa Helena, fo-
ram agrupadas na Suíte Intrusiva Pindaituba por Ruiz (2005). 
As idades modelo TDM obtidas por Geraldes et al. (2001) 
para a suíte, evidenciam um episódio de fracionamento do 
manto em torno de 1.5 a 1.6 Ga. Apenas uma amostra do 
Granito Maraboa apresentou um valor de 1.7 Ga. Os valores 
positivos de εNd(t) variando entre +2,6 e +4,0, indicam que 
os protólitos desta suíte apresentam uma assinatura isotópica 
Sm-Nd típica de fontes juvenis, derivadas do manto.

As idades modelo TDM, obtidas pelo Ruiz (2005) 
para os granitóides da Suíte Intrusiva Pindaituba apresen-
taram valores variando entre 2.0 Ga a 1.7 Ga (Tabela 4.7), 
com a maioria deles em 1.7 Ga (Estateriano). Ainda de acor-
do com Ruiz (2005), os valores positivos de εNd(t) obtidos 
para os granitóides que ocorrem na Folha Rio Novo (+1.92 
a +2.33) indicam que os protólitos das intrusões graníticas 
que compõem a Suite Intrusiva Pindaituba apresentam uma 
assinatura isotópica Sm-Nd primitiva, típica de litótipos deri-
vados de material com predominância do manto. 

Sm-Nd nos Diques de diabásio/gabro Rancho de 
Prata

Analises isotópicas Sm-Nd em rocha-total realizadas 
em três amostras (MG14, MG194, MG237A) de gabros re-
lacionados aos Diques Rancho de Prata apresentaram idades 
modelos TDM com valores variando de 1,80 Ga a 1,58 Ga e 
valores εNd(t) entre -0,07 e -1,85, calculados para o T = 950 
Ma. A idade TDM sugere que o protólito magmático sofreu 
o fracionamento por volta de 1,80 Ga, enquanto os valores 
levemente negativos de εNd(t), indicam que estes litótipos 
sofreram contaminação de material crustal na formação do 
magma, evidenciado também pelas idades TDM de 1.80-1.60 
Ga, que indicam possível participação de ortognaisses e gra-
nitos existentes na região (Rio Novo e Pindaituba).

4.4 – Comentários 

Os diferentes corpos graníticos datados neste traba-
lho (Nova Lacerda, Nossa Senhora da Conceição, Mineiros 
e Praia Alta) foram agrupados na Suíte Intrusiva Pindaitu-
ba, anteriormente já definida por Ruiz (2005). Os resultados 
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U-Pb (ICP-MS-LA) em cristais de zircão mostraram que a 
cristalização dos granitóides associados a Suíte Intrusiva Pin-
daituba deu-se no intervalo de 1489 ± 16 Ma a 1433 ± 27 Ma, 
coincidindo com os valores obtidos previamente por Geral-
des et al. (2001) e Ruiz (2005), Tabela 4.9.

Os resultados U-Pb (ICP-MS-LA) em cristais de zir-
cão mostraram uma idade que varia de 1592 ± 17 Ma a 1587 
± 26 Ma, indicando uma idade um pouco mais antiga do que 
a previamente definida por (Ruiz 2005) para a cristalização 
dos ortognaisse Rio Novo (Tabela 4.9). 

As análises de Sm-Nd realizadas neste trabalho reve-
lam que as idades modelo TDM para os ortognaisses Rio 
Novo variam em torno de 1.76 Ga a 1.69 Ga e para os gra-
nitóides Pindaituba variando de 1.6 Ga a 1.49 Ga. Os valo-
res positivos de εNd(t), tanto para os granitóides da Suíte 
Intrusiva Pindaituba (+2,57 a +4,16) quanto para os ortog-
naisses Rio Novo (+1,74 a +3,23), indicam que os protólitos 
destas rochas apresentam uma assinatura isotópica Sm-Nd 
típica de fontes provenientes do manto ou crosta depletada. 
Os dados da literatura obtidos por Ruiz (2005) e Geraldes et 
al. (2001) são similares aos obtidos neste trabalho (Tabelas 

4.7 e 4.8).
Para a Suite Córrego Dourado não há dados geocro-

nológicos exatos do período de cristalização destas rochas, 
sendo interpretada como de idade Paleoproterozóica pelas 
relações de campo. A idade TDM obtida neste trabalho de 
3.06 Ga é tida como da época de extração do material ígneo 
do manto e os valor de εNd(t) de +5,45 mostra que a fonte 
do magma é francamente juvenil.

Os valores de εNd(t) negativos (-0,07 a -1,85) obti-
dos para os Diques de Gabro Rancho de Prata mostram a 
participação de material crustal na formação do magma.

Tabela 4.9: Quadro comparativo dos resultados geocronológicos obtidos previamente e dos dados adquiridos no Projeto Rio Novo. Bt 
= Biotita.
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5 – GEOLOGIA ESTRUTURAL E EVOLUÇÃO TECTÔNICA

5.1 – Geologia Estrutural

A Folha Rio Novo localiza-se no Sudoeste do Cráton 
Amazônico, no Terreno Jauru e apresenta uma forte estrutura-
ção tectônica de direção regional NW. Estas estruturas exerce-
ram importante papel na configuração atual da região e a maio-
ria destas prolonga-se além dos limites da folha (Figura 5.1). 

Neste capítulo serão apresentados os aspectos da geolo-
gia estrutural e considerações sobre a evolução tectônica a partir 
da descrição das feições relacionadas com o arranjo estrutural 
das rochas. Ao longo do texto serão discutidas as estruturas 
provenientes de análises das imagens de satélite, das imagens de 
geofísica e das estruturas caracterizadas em campo, detalhan-
do os aspectos geométricos e cinemáticos destas estruturas. Os 
principais elementos estruturais planares e lineares da área estão 
sintetizados na figura 5.2.

Para auxiliar a cartografia e a interpretação de parte das 
estruturas da Folha Rio Novo, especificamente nas regiões oeste, 
sudoeste, leste e nordeste cobertas por formações superficiais ce-
nozóicas e pelos sedimentos mesozóicos da Bacia dos Parecis foi 
de fundamental importância a análise dos mapas aerogeofísicos, 

principalmente os mapas magnéticos de 1ª derivada vertical, o 
qual possibilitou a representação de algumas destas estruturas 
no mapa geológico (Figura 5.2). 

Após o tratamento dos dados foi possível caracterizar 
três importantes gerações de estruturas na Folha Rio Novo. A 
estruturação mais antiga (Sn-1) está associada ao desenvolvi-
mento de lineamentos de direção geral NE-SW. Estas estruturas 
ocorrem preservadas principalmente nas rochas pertencentes ao 
Complexo Rio Galera e a paragênese mineral encontrada indica 
condições metamórficas de fácies anfibolito superior. A estrutu-
ração principal (Sn) é caracterizada por importantes lineamen-
tos de direção geral NW-SE, muito bem marcados em imagens 
de satélite e no mapa magnético de 1ª. derivada vertical. Esta 
direção estrutural esteve ativa em condições metamórficas de 
fácies anfibolito, por vezes, controlando a colocação de plútons 
graníticos da Suíte Intrusiva Pindaituba. Zonas de cisalhamen-
tos compressionais de direção NW estão presentes e reorientam 
na área praticamente toda a estruturação prévia de direção NE.
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Figura 5.1 – Quadro tectônico-estratigráfico da porção Sudoeste do Cráton Amazônico. 
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Figura 5.2 – Principais estruturas presentes na Folha Rio Novo.

A estruturação relativamente mais nova (Sn+1) é caracte-
rizada por importantes lineamentos de direção geral NNW-SSE, 
estão marcados nas imagens de satélites e no mapa magnético da 
1ª derivada e ocorre desenvolvida nas rochas do Grupo Aguapei, 
bem como, nas rochas do embasamento deste grupo. Na Folha 
Rio Novo esta estruturação está presente principalmente na por-
ção oeste e centro-sul, afetando as rochas da Formação Fortuna, 
mas tem expressão regional para sul, alcançando mais de deze-
nas de quilômetros (Figura 5.1). Nesta região, importantes zonas 

de cisalhamento compressionais obliteram/reativam a estrutura-
ção regional anterior. Estas estruturas estiveram ativas em condi-
ções metamórficas de fácies xisto verde inferior. A similaridade 
na direção entre a estruturação principal (Sn) e esta estruturação 
mais nova, ambas NW, torna-se difícil à sua separação, porém 
a mais recente (Sn+1) possivelmente comporta-se como reati-
vação de uma estruturação prévia de direção NW, como será 
discutida neste capítulo. Além destes, também são observadas 
estruturas frágeis, responsáveis pela orientação de diversas dre-
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Figura 5.3 – Estereogramas de pólos construídos com atitudes medidas nas rochas do Complexo Rio Galera, na Suíte Córrego Dourado 
e nos ortognaisses Rio Novo mostrando o efeito do redobramento da foliação Sn-1 de direção NE (no de medidas=96).

nagens, em especial, o rio Novo que dá nome a folha.
O registro do evento Dn-1 é bastante escasso e de difícil 

caracterização na Folha Rio Novo, em função da superposição 
dos eventos mais jovens (Dn e Dn+1). A estrutura observada 
em detalhe nos anfibolitos do Complexo Rio Galera, que ocor-
re na porção sudeste da folha, na fazenda do Prefeito, apresen-
ta uma foliação de baixo ângulo com atitude de N30E/40NW 
(Foto 5.1). A lineação de estiramento associada à foliação de bai-
xo ângulo tem atitude de 30/290. Esta estruturação de direção 
NE difere da direção da foliação regional NW, tendo esta por-

ção possivelmente se comportado como área de baixo strain dos 
eventos posteriores (Dn e Dn+1), com formação apenas de uma 
crenulação com plano axial de direção N30-20W (Foto 5.2). O 
estereograma de pólos construído com atitudes medidas nas ro-
chas do Complexo Rio Galera, da Suíte Córrego Dourado e nos 
ortognaisses Rio Novo destaca o efeito do redobramento desta 
foliação Sn-1 de direção NE (Figura 5.3). 
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A estruturação de direção NE-SW no mapa da 1a deri-
vada também pode ser observada, tendo sido preservada princi-
palmente nas porções NE e E (encobertos pelas rochas da Bacia 
dos Parecis) e na porção SE da folha (Figura 5.2). 

Os ortognaisses Rio Novo mostram-se frequentemente 
bandados, com composição monzogranítica a granodiorítica 
e por vezes migmatizados. O bandamento gnáissico é definido 
pela alternância de bandas félsicas constituída essencialmente 
por quartzo e feldspatos e bandas máficas constituídas por bio-
tita e anfibólio. Apresentam-se dobrados, foliação concordante 
com a estruturação regional NW-SE e a lineação de estiramento 
observada é de alto rake. Ocorrem ainda corpos de pegmatitos 

intrusivos concordantes com a foliação NW e outros cortando 
esta foliação. 

O ortognaisse Rio Novo que ocorre ao longo da BR 364, 
na pedreira São Miguel, mostra-se intensamente deformado 
com superposição de pelos menos duas foliações (Sn-1 e Sn), 
foto 5.3. Esta mesma superposição também pode ser observada 
no ortognaisse aflorante na fazenda Três Irmãos, cinco quilôme-
tros a norte da pedreira São Miguel (Foto 5.4). Exposições dos 
ortognaisses nas proximidades da sede da fazenda São Miguel 
mostram o bandamento (Sn-1) dobrado isoclinalmente, com 
superfície axial N30W, vertical, e foliações Sn-1 e Sn paralelas 
(Fotos 5.5 e 5.6). 
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Corpos graníticos relacionados à Suíte Intrusiva Pin-
daituba estão frequentemente controlados por zonas de cisa-
lhamento do evento deformacional (Dn), sendo classificados 
como sin-tectônicos. São rochas que apresentam influência 
de fluxo magmático, conjuntamente com um regime defor-
macional regional. Em alguns casos, os corpos mostram-se 
com uma trama bem marcada (ex. Nossa Senhora da Con-
ceição), dada pela orientação de fenocristais de k-feldspatos 
euedrais e enclaves máficos, concordantes com a foliação 
externa impressa nas zonas de cisalhamento regionais (Fi-
gura 5.2). Já outros corpos (ex. Nova Lacerda e Praia Alta) 
nas proximidades da borda do corpo o grau de recristalização 
nas bordas dos feldspatos aumenta, os cristais de biotita e an-
fibólio ocorrem fortemente orientados, os grãos de quartzo 
estão estirados com estruturas em ribbons bem característi-
cas, evidenciando uma deformação bem mais intensa (Foto 

5.7). A paragênese metamórfica identificada (granada+biotit
a+hornblenda+plagioclásio) evidencia deformação em fácies 
anfibolito. 

As atitudes obtidas para os granitos da Suíte Intrusiva 
Pindaituba mantém-se praticamente similares em todos os 
corpos, como demonstra o estereograma construído a partir 
de todas as medidas obtidas nesta suíte (Figura 5.4). A ati-
tude da foliação (Sn) orienta-se, principalmente, segundo a 
direção N25-40W e mergulhos normalmente elevados (60 a 
85) para os quadrantes SW e NE. O estereograma de lineação 
de estiramento e mineral indica uma grande regularidade de 
valores altos sendo frequentemente down dip e concentran-
do-se principalmente no quadrante NE, todavia valores mais 
baixos de mergulho também foram observados (Figura 5.5).

Como já exposto anteriormente, no embasamento 
da Suíte Intrusiva Pindaituba as dobras Dn são desenhadas 
pela foliação Sn-1, que comumente encontra-se concor-
dante ou paralela com a foliação Sn (Foto 5.6). As relações 
de contatos entre o granito da Suíte Intrusiva Pindaituba e 
os gnaisses/anfibolitos do Complexo Rio Galera estão bem 
expostas na porção SE da folha, na MT 473 que dá acesso a 

serra dos Parecis (Figura 5.2). Este contato é marcado por 
uma zona de cisalhamento com atitude N20W/70NE (Foto 
5.8) com indicações de cavalgamento do granito sobre o 
gnaisse/anfibolito (foliação milonítica, lineação de estira-
mento de alto rake (80/65) e assimetria de k-feldspatos).

Figura 5.4 – Estereograma de pólos da foliação Sn obtida nas ro-
chas graníticas da Suíte Intrusiva Pindaituba, indicando direção 
NW para a foliação e mergulhos elevados para SW e NE (no de 
medidas=81).

Figura 5.5 – Estereograma para lineação de estiramento mineral, 
com medidas obtidas em diversos corpos graníticos da Suíte In-
trusiva Pindaituba, indicando uma concentração de mergulhos 
para NE (no de medidas=9).
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Na Folha Rio Novo, as principais feições estruturais 
relacionadas a este evento (Dn), de direção NW e caráter 
regional, são as zonas de cisalhamento compressionais Nova 
Lacerda e Rio Vermelho, que destacam-se também nas ima-
gens de satélites e nos mapas magnéticos da 1ª derivada (Fi-
gura 5.2) 

A zona de cisalhamento compressional Nova Lacer-
da está associada ao evento Dn que controla a colocação de 
alguns granitos da Suíte Intrusiva Pindaituba. O monzogra-
nito Nova Lacerda apresenta sua porção central isotrópica 
e as partes das bordas ocorre uma trama milonítica eviden-
ciando a relação de granito sin-tectônico. Porfiroclastos de 
feldspato exibem um formato amendoado (augen) assimé-
trico e encontram-se imersos em uma matriz recristalizada 
de menor granulação, sendo importantes indicadores cine-
máticos para essa faixa de cisalhamento. A atitude média 
desta zona de cisalhamento é de N25W/80NE, com uma 
lineação de estiramento associada da ordem de 75/70. A as-

simetria identificada nos cristais de feldspatos juntamente 
com a atitude da linha indica que a zona de cisalhamen-
to Nova Lacerda apresenta uma cinemática compressional 
com transporte de massa de NE para SW (Fotos 5.9 e 5.10). 

A zona de cisalhamento Rio Vermelho ocorre na 
porção NW da Folha Rio Novo, nas proximidades da fa-
zenda Ouro Verde e o padrão estrutural desta zona difere 
das demais observadas na Folha Rio Novo, pois exibe uma 
foliação contínua de direção N20-10W e mergulhos suaves 
de 20-30 para NE (Figura 5.2). A lineação de estiramento 
mineral mostra atitude média de 10/30. Esta zona de cisa-
lhamento estende-se na direção norte/noroeste nas folhas 
Vila Oeste e Pimenteiras afetando o monzogranito Praia 
Alta que varia no regime deformacional desde foliação in-
cipiente até porções milonitizadas nas bordas do corpo (Ri-
zzotto et al. 2010). 
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Há enorme dificuldade em estabelecer uma correlação 
estrutural segura entre as estruturas do embasamento (Complexo 
Rio Galera, Suíte Córrego Dourado, Ortognaisse Rio Novo e Suí-
te Intrusiva Pindaituba) e as observadas nos metassedimentos do 
Grupo Aguapeí, excetuando-se o bandamento composicional/
gnáissico (Sn-1), que claramente precede a deformação da cobertu-
ra supracrustal. Praticamente todas as demais foliações identificadas 
no embasamento apresentam direção geral NW, muito próxima à 
orientação geral das dobras e foliações descritas no Grupo Aguapeí. 
O estereograma confeccionado para as medidas obtidas na Forma-

ção Fortuna mostra a direção principal NW para a foliação Sn+1 
(Figura 5.6).

Como já visto anteriormente, a estruturação geral NW já 
estava estabelecida antes da deposição do Grupo Aguapeí, a qual 
controlou o alojamento de alguns corpos da Suíte Intrusiva Pindai-
tuba. Os grandes falhamentos que controlaram a instalação e evo-
lução do aulacógeno/rifte Aguapeí tinham preferencialmente essa 
orientação, possivelmente herdada deste evento anterior.

A taxa de deformação observada no Grupo Aguapeí 
varia em intensidade e estilo, provocando diferentes registros 
estruturais. As estruturas observadas em imagens de satélites e 
nos mapas aeromagnéticos mostram uma direção principal NW, 
concordantes com as direções obtidas no campo nas rochas mi-
lonitizadas da Formação Fortuna (Foto 5.11), porém, no setor 
do Morro Isolado a deformação observada é menos intensa e 
as dobras observadas nos arenitos da Formação Fortuna são 
expressivamente suaves (Foto 5.12). Esta relação já tinha sido 
identificada anteriormente por Scabora e Duarte (1998) que 
realizaram um estudo na jazida de ouro de São Vicente e iden-

tificaram dentro do Grupo Aguapei zonas de deformação com 
diferentes intensidades separando, por vezes, bolsões litológicos 
com pouca evidência de deformação interna ao longo da Faixa 
Móvel Aguapeí. 

A estruturação do Grupo Aguapei foi produzida por 
movimento compressivo, que resultou no progressivo encurta-
mento do pacote de rochas envolvidas, inicialmente através de 
falhamentos inversos com transporte de massa de NE para SW, 
provavelmente aproveitando planos de fraquezas preexistentes 
no embasamento. (Figura 5.2).

Figura 5.6 - Estereograma com pólos da foliação Sn+1 obtida na Formação Fortuna (Grupo Aguapeí), (no de medidas=16).
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Na Folha Rio Novo os metassedimentos do Grupo 
Aguapeí ocorrem nas porções centro-sul e noroeste da 
área estando possivelmente, parte destes, encobertos pelos 
sedimentos indiferenciados da Bacia do Guaporé. Todavia 
os mapas aeromagnéticos da 1ª derivada mostram clara-
mente esta estruturação na porção oeste da folha tendo 
sido possível seu traçado no mapa geológico (Figura 5.2).

A principal estrutura associada a esta deformação 
(Dn+1) é a zona de cisalhamento compressional São Vi-
cente, com plano de foliação Sn+1 apresentando direção 
N30-10W e altos ângulos de mergulho 60 a 85 para NE 
(Figura 5.2). A paragênese mineral associada à foliação 
Sn+1 (quartzo, muscovita e clorita) evidenciam condições 
metamórficas de baixo grau, fácies xisto verde inferior 
durante este evento correlacionado regionalmente com a 
Orogenia Sunsás. A caracterização da foliação Sn+1 (dis-
creta recristalização, fácies xisto-verde inferior) sugere que 
não há uma correlação com as foliações Sn (recristalização 
intensa associada a estiramento mineral em fácies anfibo-
lito) observadas no embasamento dos metassedimentos do 
Grupo Aguapeí.

Na porção centro-sul, associadas à Formação Fortu-
na, ocorrem as principais mineralizações auríferas da área 
do projeto (Figura 5.2). Segundo Scabora e Duarte (1998) 
a mineralização é epigenética, formada pela precipitação 
localizada de ouro junto a veios de quartzo e sulfetos, a 

partir de fluidos hidrotermais gerados durante o principal 
evento deformacional da faixa móvel Aguapeí (Orogenia 
Sunsás), possivelmente pela remobilização do ouro das ro-
chas metavulcanossedimentares do embasamento.

Na Folha Rio Novo ainda ocorre o lineamento Cór-
rego Fundo que é caracterizado por veios de quartzo de 
direção N-S, os quais foram identificados nas imagens de 
satélites e estão assinalados nos mapas aeromagnéticos 
com forte anomalia magnética N-S (Figura 5.2). A ano-
malia magnética linear que caracteriza este lineamento 
prossegue para norte na Folha Vila Oeste. Em campo estes 
veios são constituídos basicamente por quartzos leitosos 
fortemente fraturados.

As fraturas identificadas na folha foram plotadas 
no diagrama de roseta mostrando uma direção prefe-
rencial NE (Figura 5.7). Estas fraturas foram observadas 
principalmente nos arenitos da Bacia dos Parecis, tendo 
possivelmente aproveitado as descontinuidades de direção 
NE existentes desde o Paleoproterozóico, como visto nos 
mapas aeromagnéticos da 1a derivada. A maioria das dre-
nagens na Folha Rio Novo possui esta orientação, o que 
mostra o controle tectônico mais recente das mesmas.

5 2 – Evolução Tectônica

A evolução tectônica da porção Sudoeste do Cráton 
Amazônico, no Terreno Jauru, na qual está inserida a Fo-
lha Rio Novo foi discutida por diversos autores (Geraldes 
et al. 2001; Ruiz 2005, 2009; Ruiz 2009; Bettencourt et al. 
2010; Teixeira et al. 2010) a partir dos dados preexisten-
tes na literatura, das informações obtidas em campanhas 
de mapeamento geológico regional, dos dados litogeo-
químicos, estruturais e dos dados geocronológicos U-Pb, 
40Ar/39Ar e isótopos de Sm-Nd. No presente trabalho, esta 
interpretação é mantida em suas linhas gerais, devido ao 
fato que as novas informações obtidas corroboram com a 
proposta de evolução tectônica apresentada anteriormente 

por Ruiz (2009). Todavia, os novos dados geológicos re-
finaram a caracterização/cartografia dos litotipos presen-
tes na Folha Rio Novo, além de suas relações estruturais e 
temporais. Dados geocronológicos obtidos em zircão pelo 
método (U-Pb LA) foram acrescidos o que trouxe novos 
elementos que auxiliaram na interpretação da idade das 
orogenias identificadas. 

O Complexo Rio Galera constituído por xistos, 
quartzitos, gnaisses e anfibolitos, mostra o registro litoló-
gico mais antigo presente na Folha Rio Novo. Dados lito-
geoquímicos reportados por Pinho et al. (1997) para as ro-
chas vulcânicas toleíticas do vale do rio Jauru, vinculam o 
vulcanismo básico da “Faixa Jauru” (Monteiro et al. 1986) 
a ambientes geodinâmicos divergentes, típicos de dorsais 

Figura 5.7 – Diagrama de roseta mostrando direção preferencial NE para as fraturas medidas na Folha Rio Novo. 
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meso-oceânicas. Toledo (1998) identificou o caráter pri-
mitivo ou juvenil do material extrusivo a partir do índice 
positivo de εNd(t). Todos estes dados assinalam que, pro-
vavelmente, durante o Paleoproterozóico, no Estateriano, 
extensos domínios de formação de crosta oceânica, domi-
navam o ambiente geodinâmico desse fragmento crustal 
(Figura 5.8a).

Os dados litogeoquímicos obtidos neste trabalho 
indicam que a Suíte Córrego Dourado, alojada no Com-
plexo Rio Galera, apresenta um padrão litogeoquímico 
preliminar, comum aos magmas juvenis, toleíticos, com-
patíveis aos basaltos do tipo N-MORB. O caráter primitivo 
do magma é corroborado pelo índice positivo de εNd(t) 
apresentado neste trabalho.

O primeiro registro de natureza orogênica identi-
ficado refere-se aos ortognaisses Rio Novo, os quais apre-
sentam uma tendência cálcio-alcalina, como apresentado 
nas análises litogeoquímicas. As idades U-Pb (LA) obtidas 
neste trabalho para os zircões extraídos dos ortognaisses 
Rio Novo apresentam idades de cristalização entre 1592 
Ma e 1587 Ma, ambas mais antigas que as previamente de-
finidas por Ruiz (2005) para esta unidade (intervalo entre 
1568 Ma e 1552 Ma). Os índices positivos εNd(t) obtidos 
por Geraldes et al. (2001) e Ruiz (2005) para estes ortog-
naisses denotam a natureza primitiva/juvenil do magma 
parental e o início de uma acresção de material juvenil. O 
diagrama classificatório de ambiência tectônica de Pearce 
et al. (1984) revela que os ortognaisses Rio Novo foram ge-
rados em ambiente de arco vulcânico. Os dados estruturais 
e metamórficos sugerem que a foliação mais antiga Sn-1 
(bandamento, xistosidade) reflete este período orogênico, 
ao qual se associa o metamorfismo regional de fácies an-
fibolito superior. 

Desta forma, para este período do Calimiano, o ce-
nário geotectônico é caracterizado pela formação de arcos 
de ilhas e marcado pela evolução de sucessivos orógenos 
acrescionários, onde arcos vulcânicos são consecutiva-
mente amalgamados e aglutinados (Figura 5.8b).

Após este estágio orogênico marcado pela produ-
ção de corpos ígneos cálcio-alcalinos, os ortognaisses Rio 
Novo, o contínuo consumo de litosfera oceânica aparente-
mente resultou em um espessamento da crosta, o que pos-
sibilitou a formação e alojamento dos corpos graníticos 
da Suíte Intrusiva Pindaituba, retomando assim, um novo 
processo orogênico evidenciado pelos registros litológi-
cos, deformacionais, geocronológicos (U-Pb e Sm-Nd) e 
litogeoquímicos (Ruiz 2005). A diferenciação destes dois 
estágios evolutivos no processo orogênico é dada princi-
palmente nos dados de campo, uma vez que os ortognais-
ses Rio Novo são multi-deformados e serviram como en-
caixantes para os granitóides da Suíte Intrusiva Pindaituba 
que apresenta apenas uma foliação tectônica. 

O segundo estágio orogênico é caracterizado pela 
intrusão de corpos graníticos cálcio-alcalinos, meta a pe-
raluminosos, monzograníticos a tonalíticos. As idades 
U-Pb (LA) em zircão, variando entre 1490 Ma e 1433 Ma, 
obtidas neste trabalho, ampliam o período de magmatismo 
desta suíte já registrada por Geraldes et al. (2001) e Ruiz 

(2005), onde este último autor atribui uma idade de cris-
talização entre o intervalo de 1465 Ma a 1425 Ma. As ca-
racterísticas geoquímicas e os índices positivos de εNd(t) 
identificados neste trabalho, corroboram com a natureza 
juvenil/primitiva do magma parental da Suite Intrusiva 
Pindaituba, similarmente ao observado por Geraldes et al. 
(2001) e Ruiz (2005). Este novo estágio orogênico retrata 
a presença de um arco magmático com formação de inú-
meros corpos graníticos correlacionados a esta suíte, que 
assinalam uma variação de ambiência tectônica sin a tardi-
-colisional, (Figura 5.8c). 

Os dados estruturais indicam um regime de es-
forços compressivos, típicos de margem de placas, com 
transporte de massas crustais de NE para SW. O registro 
estrutural Sn encontra-se bem marcado na área através do 
dobramento do bandamento (Sn-1), bem como, das zonas 
de cisalhamentos compressionais que controlam o aloja-
mento dos granitos da Suite Intrusiva Pindaituba. O grau 
metamórfico associado a estas zonas de cisalhamentos na 
Folha Rio Novo é o fácies anfibolito.

Após estes dois episódios orogênicos aqui respecti-
vamente correlacionados com a Orogenia Cachoeirinha e 
Orogenia Santa Helena, já previamente descritas na litera-
tura, há um largo período marcado pela estabilidade tec-
tônica que conduziram à formação da Bacia Aguapeí, no 
limiar entre os Períodos Ectasiano e Esteniano, como in-
dicam os resultados de 1278 Ma (U-Pb) obtido em zircão 
detrítico pertencentes aos metarenitos do Grupo Aguapeí 
(Santos et al. 2001) e de 1149 Ma (U-Pb) obtido a partir de 
xenotímio diagenético coletado em conglomerados desta 
unidade Santos et al. (2005), (Figura 5.8d).

A relativa calmaria tectônica é interrompida pela 
retomada dos processos orogênicos marcada pela implan-
tação da Faixa Móvel Aguapeí (Litherland e Bloomfield 
1981). Na Folha Rio Novo, o novo regime tectônico com-
pressivo encontra-se identificado nos metassedimentos da 
Formação Fortuna (Grupo Aguapeí) a partir dos dobra-
mentos suaves a apertados, da foliação plano axial do tipo 
xistosidade e das zonas miloníticas, cujo metamorfismo 
associado a estas zonas de cisalhamento é de fácies xis-
to-verde (Figura 5.8e). Os esforços tectônicos provocam 
transporte de massa crustais de NE para SW, provavelmen-
te uma reativação das estruturas previamente formadas 
durante a Orogenia Santa Helena. Os esforços compressi-
vos também provocaram a formação de novas estruturas 
Sn+1 e conseqüente reativação das estruturas antigas (Sn-
1 e Sn), como mostrado nos resultados das análises por 
40Ar/39Ar realizadas por Ruiz (2005). 

Segundo Ruiz (2005) a etapa final da evolução 
tectono-metamórfica do Cinturão Orogênico Aguapeí, 
ocorre por volta de 930 a 910 Ma, como atestam a maioria 
dos resultados 40Ar/39Ar obtidos em sericitas relacionadas 
às zonas de cisalhamentos desenvolvidas nos metassedi-
mentos do Grupo Aguapeí. Esse pulso orogênico final é 
acompanhado da implantação de zonas de cisalhamentos 
dúcteis, com cinemática normal (Zona de Cisalhamento 
Indiavaí-Lucialva, Piratininga e Corredor), sugerindo um 
regime extensional, comum ao colapso orogênico. Em 
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conseqüência do colapso orogênico desenvolve-se uma 
atividade ígnea bimodal caracterizada pelo enxame de di-
ques máficos Rancho de Prata (Ruiz et al. 2005) e pela Suí-
te Intrusiva Guapé (Geraldes 2000; Ruiz et al. 2003), figura 
5.8e. Análises de Sm-Nd realizadas nos diques mostraram 
valores levemente negativos de εNd(t), indicando partici-
pação de material crustal na formação do magma.

Os diabásios/gabros Rancho de Prata encontram-se 
presentes na Folha Rio Novo sendo caracterizados por um 
enxame de diques máficos que se estende por uma faixa 
de direção N30º-40ºW, com ocorrência principal na região 
norte da cidade de Nova Lacerda. Dados geoquímicos, ob-
tidos neste trabalho, identificam este magmatismo máfico 

como toleítico, com enriquecimento em ferro, sendo clas-
sificados como basaltos toteíticos continentais intraplaca.

Figura 5.8 – Modelo esquemático da evolução tectônica das unidades que compõem a Folha Rio Novo.
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6 - RECURSOS MINERAIS

A Folha Rio Novo possui em sua extensão 14 ocor-
rências (Figura 6.1), das quais seis estão situadas na porção 
sul/sudoeste da área e são classificadas na condição de me-
tais nobres, com destaque para o elemento ouro, onde se 
observa cavas garimpeiras em atividade e também vestígios 
de garimpos abandonados. A extração do ouro se concentra 
em aluviões e em rochas metassedimentares da Formação 

Fortuna. Os demais recursos minerais observados estão 
enquadrados na condição de materiais de uso na constru-
ção civil, dos quais podemos destacar as britas, extraída de 
rochas de natureza ígnea e metamórfica, as areias retiradas 
em aluviões, e os cascalhos provenientes da desagregação de 
crostas lateríticas ferruginosas (Tabela 6.1). 

Figura 6.1 - Mapa com a distribuição das ocorrências minerais na Folha Rio Novo (SD.21-Y-A-I), Estado do Mato Grosso/MT.
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6.1 – Metais Nobres 

6.1.1 – Ouro

A Folha Rio Novo encontra-se inserida na Província 
Aurífera do Alto Guaporé (Saes et al. 1991) caracterizada 
pela expressiva formação de mineralizações auríferas em 
um conjunto de rochas que foram submetidas, durante o 
Mesoproterozóico, a uma deformação tectônica compres-
sional.

O potencial metalogenético do sudoeste do Estado 
do Mato Grosso é conhecido desde 1736, a partir da desco-
berta de ouro pelos portugueses na região de São Francisco 
Xavier, São Vicente, Santana e Nossa Senhora do Pilar (Mi-
randa 1997). Estes depósitos se caracterizaram, na época, 
como importantes depósitos auríferos trazendo desenvolvi-
mento para esta porção do estado, principalmente para a 
cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Já no século 
XVIII, ocorreu uma forte atuação garimpeira dos bandei-
rantes no Mato Grosso, com registros na região de Vila Bela 
da Santíssima Trindade.

No inicio da década de 80 e princípios de década de 
90 do século passado, a exploração do ouro foi retomada 
após um longo período de inatividade. Esta retomada deu-
-se a partir dos altos preços do ouro no mercado mundial, 
favorecendo a economia local e a movimentação econômica 
de toda a região. Durante este período de exploração foram 
registradas mais de 20 ocorrências auríferas, localizadas ao 
longo dos 200 km da Faixa Móvel Aguapeí, as quais foram 
trabalhas por empresas constituídas e por atividades garim-
peiras.

A Folha Rio Novo apresenta uma produção aurífera 
com atividades de exploração em garimpos ativados. Ainda 
ocorrem outros garimpos que se encontram com as ativida-
des paralisadas, tendo sido exaustivamente trabalhados nas 
décadas de 80 e 90. A Cooperativa dos Produtores de Ouro 
de Pontes e Lacerda (COOPROPOL) está coordenando, na 
região, a exploração de ouro primário em pequenas frentes 
de lavras, bem como, lavando o material de rejeito de alguns 
garimpos que encontravam-se inativos. Atualmente, o gru-
po Venturex, desenvolve atividades de pesquisa mineral no 
extremo sul da área da Folha Rio Novo. Este grupo disponi-
bilizou em pres realeses, os resultados obtidos em testemu-
nhos de sondagem rotativa e reverse circulation, mostrando 
que estes furos interceptam espessuras significativas de mi-
neralizações auríferas. A uma distância de aproximadamen-
te 4 km a sul da folha ocorrem atividades de extração aurí-
fera na Mina São Vicente pela Companhia Aura Minerals. 

6.1.2 - Ocorrências auríferas na Folha Rio Novo

As ocorrências encontradas na folha Rio Novo estão 
situadas no município de Nova Lacerda, na porção sul/su-
doeste da folha, onde se observam vestígios de atividades 
garimpeiras, relacionadas a ouro de origem secundaria (alu-
vião) lavrado no leito das drenagens (Foto 6.1), bem como, 
ouro de origem primária explorado em camadas de meta-
renito/metapelito da Formação Fortuna, através de peque-

nas cavas (Fotos 6.2 e 6.3). Foi identificado um total de seis 
ocorrências de ouro sendo quatro associadas à rocha pri-
mária e duas relacionadas a aluviões. Destes seis garimpos 
apenas dois estão sendo atualmente explorados, os demais 
as atividades estão paralisadas. 

Recentemente, garimpeiros da região reativaram o 
garimpo Grota da Raimunda (Foto 6.2), onde a extração do 
ouro dar-se na rocha primária. A rocha encaixante da mine-
ralização é o metarenito/metapelito, que se encontra afetado 
por uma zona de cisalhamento N30W, com veios de quartzo 
associados possivelmente de colocação tardi-tectônica, na 
transição de deformação dúctil-rúptil. Os veios de quartzo 
ocorrem em diferentes direções e, em geral, encontram-se 
brechados. Os metarenitos/metapelitos da Formação Fortu-
na sofreram processos de silicificação, sericitização e sulfe-
tação. A origem dos veios de quartzo sulfetados e auríferos é 
aqui relacionada à presença de fluídos hidrotermais. No ga-
rimpo Grota da Raimunda os garimpeiros removeram uma 
camada de 6-7 m de solo/saprólito para poder atingir os 
veios de quartzo mineralizados. A produção diária do ouro 
neste garimpo é de 50 a 60 gramas, estando um total de 20 
garimpeiros em atividade diária. O processo de retirada do 
ouro se dá a partir da utilização de duas dragas. 

Os demais garimpos desenvolvidos na rocha primá-
ria encontram-se desativados, porém a mineralização tam-
bém ocorre associada a veios de quartzo sulfetados (Foto 
6.4). A maioria está desativado devido à limitação do mé-
todo de extração utilizado pelos garimpeiros (dragas) que 
limita uma profundidade de até 10-15 m de profundidade, 
ficando inviável o aprofundamento do garimpo devido ao 
perigo de desabamento das paredes laterais, bem como, 
maior gasto para remoção do material.

O garimpo denominado pelos garimpeiros locais de 
Área Velha também foi recentemente reativado pela coope-
rativa COOPROPOL (Cooperativa de Produtores de Ouro 
de Pontes e Lacerda). Este garimpo está associado à aluvião 
e os garimpeiros da cooperativa estão lavando o material já 
previamente lavrado (Foto 6.5). No local existem duas dra-
gas em funcionamento, com um total de dez garimpeiros 
em atividade diária.

A região apresenta outras drenagens com indicação 
de presença de ouro, como mostrado nas análises de pros-
pecção geoquímica deste trabalho, porém o preço do ouro 
é um fator controlador na exploração devido o alto custo 
para exploração.
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Foto 6.1 - Garimpo atualmente inativo desenvolvido em área de 
drenagem. A foto ainda apresenta uma draga abandonada que era 
utilizada para extração do ouro, município de Nova Lacerda-MT.

Foto 6.3 - Cava garimpeira expondo rochas metassedimentares da 
Formação Fortuna, com o ouro concentrado em veios de quartzo 
associados a zonas de cisalhamento, município de Nova Lacerda-
MT.

Foto 6.5 - Vista geral do garimpo Área Velha em atividade, com 
exploração do ouro em material previamente lavrado, município 
de Nova Lacerda-MT.

Foto 6.2 - Vista geral do garimpo Grota da Raimunda em ativi-
dade, com exploração do ouro na Formação Fortuna, município 
de Nova Lacerda-MT.

Foto 6.4 - Detalhe dos veios de quartzo aurífero brechados, mu-
nicípio de Nova Lacerda-MT.
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A empresa de mineração Santa Elina Desenvol-
vimento Mineral S/A começou a exploração de ouro na 
região WSW do Mato Grosso a partir do ano de 1983. A 
empresa explorou tanto o ouro contido nos aluviões quan-
to o ouro contido na rocha primária. Em 2003 a empresa 
Yamana Gold adquiriu a mineração da Santa Elina e após 
diversas pesquisas a mina São Vicente, localizada a 4 qui-
lômetros do limite sul da Folha Rio Novo foi colocada em 
atividade de exploração, com um teor de 0,58g/t e uma 
vida útil aproximada de 5 anos. Atualmente a Aura Mine-
rals adquiriu os direitos minerários da Yamana Gold Inc. 

Recentemente a empresa CMG Mineração LTDA 
(subsidiária da Venturex Resources Limited) realizou um 
programa de perfuração na área da Folha Rio Novo (por-
ção centro sul) para identificação de prospectos de ouro. 
Esta sondagem identificou diversas zonas de veios de 
quartzos mineralizados. No total foram realizadas 6 son-
dagens com broca diamantada e 21 furos de RC (reverse 
circulation drilling) em quatro alvos distintos. Os resul-
tados preliminares obtidos nas sondagens mostraram um 
range de 0.2g/t – 7g/t de Au (Venturex Resources Limited 
2009). Estes prospectos encontram-se aproximadamente a 
5-6 quilômetros a norte da mina de São Vicente e apresen-
tam similaridades litológicas e estruturais. A empresa está 
estudando a possibilidade de adensar a pesquisa na área 
do projeto.

6.1.3 – Metalogênese do Ouro

Rocha hospedeira e ambiente tectônico

Para os depósitos auríferos da Faixa Móvel Aguapeí 
são reconhecidos dois conjuntos litológicos que se encon-
tram associados com a mineralização: 1) seqüências do 
embasamento (Rio Galera, Pontes Lacerda) e 2) os me-
taconglomerados/metarenitos/metapelitos da Formação 
Fortuna (Grupo Aguapeí). 

Saes (1999) define o embasamento do Grupo Agua-
peí como sendo formado pela amalgamação de terrenos 
tectono-estratigráficos distintos, constituídos por com-
plexos metamórficos e intrusivas de naturezas diversas, 
ambos de idade Proterozóica. Segundo este autor, a Bacia 
Aguapeí iniciou seu desenvolvimento pela reativação dis-
tensional e ruptura da porção sul do Cráton Amazônico, 
com dois braços evoluindo para um limite divergente de 
placas (Margem Passiva Sunsás), e o terceiro braço regis-
trando a evolução do Rift Intracontinental (Aulacógeno 
Aguapeí).

Após a deposição do Grupo Aguapeí (Ectasiano/Es-
teniano) ocorreu a retomada dos registros tectônicos com 
a orogenia Sunsás-Aguapeí. Esta orogenia produziu as 
faixas Móveis Sunsás e Aguapeí, cuja deformação dúctil-
-rúptil afetou as rochas do embasamento (Complexo Rio 
Galera) e as rochas metassedimentares da Formação For-
tuna, que estão associadas às mineralizações (Ruiz 2005). 

De acordo com Scabora e Duarte (1998), a configu-
ração final da Orogenia Sunsás-Aguapeí foi produzida por 
movimentos compressivo oblíquo de E para W, com pro-

gressivo encurtamento, iniciados por falhamentos inver-
sos. A deformação também gerou dobramentos apertados 
e dobramentos holomórficos, evoluindo para movimentos 
direcionais de caráter sinistral, que produziram zonas de 
cisalhamentos concentradas principalmente ao longo dos 
contatos litólogicos e planos de empurrão. O evento defor-
macional gerou um metamorfismo em fácies xisto-verde 
que afetou este conjunto litológico.

Scabora e Duarte (1998) caracteriza cinco principais 
estruturas mineralizadas neste evento: i) zonas sericíticas 
com comportamento tipo stratabound, com espessura va-
riando de milimétrica até 1m, ocorre pirita disseminada e 
veios de quartzo ribbon, concentrando a maior parte do 
ouro fino/ultrafino da jazida; ii) zona quartzosas filona-
res, subverticais, com espessura de até 10m, localizadas em 
zona de cisalhamento, e associadas à pirita e arsenopiri-
ta, contendo teores elevados de ouro predominantemen-
te grosso; iii) zonas de bolsões de quartzo inter-boudins, 
configura uma zona tabular com presença de ouro grosso 
associado a pirita e arsenopirita, é a parte mais rica da ja-
zida; iv) fraturas de baixo ângulo preenchidas por veio de 
quartzo, com espessura variando de centimétricas a deca-
métricas, concentra principalmente ouro grosso associado 
a pirita; v) fraturas subverticais, perpendiculares ou oblí-
quas  a estruturação das rochas, preenchidas por óxidos 
de ferro, o ouro ocorre em pepitas milimétricas, princi-
palmente associadas a lixiviação e precipitação de água 
meteórica.

Alteração hidrotermal

As mineralizações auríferas no Grupo Aguapeí 
ocorrem diretamente associadas a fluidos hidrotermais 
metamórficos aquosos e aquo-carbônicos com elevada ra-
zão H2O/CO2, baixa salinidade e alta atividade de enxofre 
(Fernandes et al. 2005a). Foram gerados provavelmente 
pela desvolatilização das pilhas de rochas do embasamen-
to durante a orogenia Sunsás-Aguapeí (Fernandes et al. 
2005b). 

A alteração hidrotermal das rochas metassedimen-
tares milonitizadas sugere que fluidos hidrotermais foram 
canalizados pelas diversas zonas de cisalhamento nos de-
pósitos estudados. A ocorrência do ouro nas zonas de de-
formação, somada à ausência de orientação da maioria dos 
minerais hidrotermais, indica que a percolação de fluidos 
ocorreu nos estágios finais da deformação Fernandes et al. 
(2005a). 

Na borda oriental da Serra de São Vicente, a zona 
aurífera (Mina São Vivente) está inserida numa faixa de 
rochas intensamente deformadas, com largura local em 
torno de 1 km e orientação N40ºW, posicionada entre 
blocos pouco deformados (Scabora e Duarte 1998). Nesta 
zona mineralizada, segundo (Fernandes et al. 2005a) as ro-
chas da Formação Fortuna foram submetidas às seguintes 
alterações: silicificação, sericitização, sulfetação e oxida-
ção. Nesta zona são reconhecidos dois tipos de minérios: 
(i) supergênico, composto por óxidos de Fe, Mn e Ti, mica 
branca, quartzo e ouro nativo; (ii) sulfetado, constituído 
de pirita, arsenopirita, mica branca, caolinita e quartzo, 
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6.2.2 – Cascalho 

Dois pontos de extração de cascalho foram ca-
dastrados na área; o primeiro encontra-se localizado na 
porção centro-oeste da folha, e o segundo na extremidade 
noroeste, sendo ambos formados a partir da desagregação 

de crostas lateríticas ferruginosas. Os depósitos possuem 
poucos metros de espessura, porém abrange áreas relati-
vamente extensas. Os cascalhos extraídos são utilizados 
especialmente para pavimentação asfáltica e de rodovias 
secundárias (Fotos 6.8 e 6.9).

que corresponde às porções mais profundas da mina, onde 
o intemperismo é menos intenso (Fernandes et al. 2005a). 

Modelo Geológico-Genético

Saes et al. (1991) descrevem as inúmeras concentra-
ções auríferas na região do Alto Guaporé, destacando os 
depósitos aluvionares, oriundos da desagregação das rochas 
do Grupo Aguapeí, os depósitos lateríticos provenientes de 
mobilização química ou mecânica, e os depósitos hidroter-
mais. Estes autores propuseram que os depósitos que ocor-
rem nas rochas metassedimentares do Grupo Aguapeí são 
resultados da remobilização hidrotermal do metal presente 
nas seqüências vulcanossedimentares sotopostas, provoca-
do pelo intenso tectonismo na Orogenia Sunsás (1.0 G.a).

Fernandes et al. (2005c) levantam a discussão sobre 
a origem dos depósitos do Grupo Aguapeí, com dados co-
letados na região dos depósitos Pau-a-Pique, Japonês Jair/
Lavrinha, Pombinha e Ernesto, considerando três hipóte-
ses: (i) singenéticopaleoplacer, (ii) paleoplacer modificado 
e, (iii) epigenéticos. Os dados obtidos através do estudo de 
inclusões fuídas, comparado a temperatura de homogenei-
zação do fluído hidrotermal (130 a 125°C), aliados a dados 
petrográficos e geoquímicos e somados às idades K-Ar em 
muscovitas (964±42 Ma e 918±10 Ma) obtidas por Geral-
des et al. (1997) na região da Lavrinha, foi possível para o 
autor classificar os depósitos como epigenéticos, marcan-
do uma importante idade metalogenética para a porção 
sudoeste do Cráton Amazônico.

6.2 – Materiais de Uso na Construção Civil

6.2.1 - Brita

Na área que abrange a Folha Rio Novo foram cadas-
tradas três pedreiras para a obtenção de brita, das quais 
somente duas encontram-se em operação; a primeira está 
situada na porção sudeste da Folha (Pedreira Serrana), e 
suas britas provem da moagem de rochas graníticas (mon-
zogranito) da Suíte Intrusiva Pindaituba (Foto 6.6), já a 
Pedreira São Miguel encontra-se localizada na porção cen-
tro-leste, sendo a brita extraída proveniente de rochas peg-
matíticas e gnáissicas (biotita-gnaisse) da Suíte Intrusiva 
Pindaituba e dos Ortognaisses Rio Novo, respectivamente 
(Foto 6.7). 

A produção de brita atende parte da demanda da 
construção civil, sendo utilizada como parte integrante 
do concreto e na pavimentação asfáltica, principalmente 
nos municípios de Nova Lacerda, Comodoro, Conquista 
D’oeste e nas regiões circunvizinhas.

Foto 6.6 - Vista geral da frente de lavra da pedreira Serrana, mu-
nicípio de Nova Lacerda-MT.

Foto 6.7 Vista geral da frente de lavra da pedreira São Miguel, 
município de Nova Lacerda-MT. 
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Foto 6.8 - Escavação expondo cascalhos retirados de coberturas 
lateríticas, município de Comodoro-MT.

Foto 6.10 - Vista geral da extração de areia no rio Novo, município 
de Nova Lacerda-MT.

Foto 6.9 - Vista geral do cascalho utilizado para aterro em obras 
de pavimentação asfáltica e aterro de áreas pantanosas, município 
de Nova Lacerda-MT.

Foto 6.11 - Detalhe da peneira utilizada para obtenção de areia, 
margem do rio Novo, município de Nova Lacerda-MT.

6.2.3 – Areia 

Os três depósitos de areia encontrados são do tipo 
aluvionar, e localizam-se nos rios Novo e Galera. Dois 
destes depósitos estão situados nas margens do rio Novo, 
porção centro-norte da folha, e o terceiro no rio Ga-
lera, na porção sudeste. Os depósitos relacionados ao 
rio Novo encontram-se situados no leito do rio onde a 

sedimentação é acentuada ((Foto 6.10).
A areia extraída, coberta pela lâmina d’água, é la-

vrada utilizando pequenas dragas, flutuantes e não flu-
tuantes, e o material retirado é peneirado (Foto 6.11), 
sendo separada a areia do cascalho. Este material é ba-
sicamente utilizado na construção civil, principalmente 
na composição de concretos.
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7.1 – Introdução

Este é o primeiro levantamento geoquímico siste-
mático executado nesta folha. Neste levantamento foram 
coletadas 145 amostras de sedimentos de corrente (SC) e 
68 amostras de concentrados de bateia (CB), em aproxima-
damente 2.686 km2, obtendo-se uma densidade média de 
1 (uma) amostra/18km2 para SC e 1 (uma) amostra/38km2 
para CB. A cobertura da amostragem geoquímica foi calcula-
da subtraindo-se da área total da Folha Rio Novo a área das 
bacias de drenagens que sofrem influência direta da reser-
va indígena Vale do Guaporé, onde não foram coletadas 
amostras (Figura 7.1).

As coletas foram realizadas preferencialmente nas 
estações previamente planejadas no escritório. Nos casos 
em que os locais de coleta, por diversas razões, não foram 

favoráveis ou acessíveis, cancelou-se ou mudou-se o pon-
to de coleta para o melhor local possível. A malha final de 
amostragem foi heterogênea (Figura 7.1).

7.2 – Métodos de Trabalho

7.2.1 – Sedimento de Corrente (SC)

A amostragem de sedimento de corrente foi do 
tipo composta. Foram coletadas de três a cinco porções 
da fração fina, depositada na calha principal da drenagem, 
com uma pá plástica. Ainda no campo, o sedimento foi 
peneirado a 1mm com uma peneira de náylon e, por fim, o 
material foi acondicionado em saco plástico devidamente 
identificado (Fotos 7.1 e 7.2).

7 – PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA
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Figura 7.1 - Área de cobertura geoquímica com as estações de amostragem da Folha Rio Novo.
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Foto 7.1 - Procedimento de coleta de sedimento de corrente. Co-
leta do sedimento em leito ativo.

Foto 7.2 - Procedimento de coleta de sedimento de corrente. Pe-
neiramento a 1mm.

A fração fina foi destinada para análise química de 
53 elementos (Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, 
Cu, Cr, Cs, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, 
Na, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, 
Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr) no ACME Analytical Labo-
ratories Ltd., Vancouver, Canadá, onde as amostras foram 
secas a 60ºC e peneiradas a 80 mesh, pulverizadas e digeri-
das com água régia (0,5 g com 3 ml 2-2-2 HCl-HNO3-H2O 
a 95°C por uma hora, diluída para 10 ml) e analisada por 
ICP-MS. Os resultados de sedimento de corrente constam 
no Sistema de Informações Geográficas-SIG do Projeto 
Rio Novo, na forma de Shape File.

7.2.2 – Concentrado de Bateia (CB)

Os concentrados de bateia foram coletados prin-
cipalmente nos leitos ativos das drenagens, contudo, fo-
ram coletadas amostras em drenagens com leitos secos, 

estas amostras foram peneiradas no local e bateadas em 
córregos próximos (Fotos 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6). Em todas as 
amostras lavou-se 20 litros de material e foi utilizada uma 
peneira com 5mm de abertura. O material também foi 
acondicionado em saco plástico devidamente identificado.

O oversize é composto predominantemente por 
areia média a grossa, bem selecionada. No entanto, em rios 
que drenam a Serra de São Vicente (a sul da folha) este 
material apresenta baixo grau de seleção, e é composto por 
seixos de quartzo leitoso e metarenitos da Formação For-
tuna, estes seixos possuem um tamanho de até 5cm (Foto 
7.6). Sempre que possível, tentou-se coletar as amostras 
em concentradores naturais, tais como, curva interna dos 
rios, pé de cachoeira, “sombra” de matacões (Foto 7.5) e/
ou antigos troncos de árvores.

Foto 7.3 - Procedimento de coleta de concentrado de bateia. Etapa 
de bateamento da amostra.

Foto 7.4 - Procedimento de coleta de concentrado de bateia. 
Análise visual do oversize.
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Foto 7.5 - Procedimento de coleta de concentrado de bateia. Co-
leta de amostra em sombra de matacão.

Foto 7.6 - Procedimento de coleta de concentrado de bateia. Co-
leta de amostra em leito seco de drenagem.

As amostras de concentrado de bateia foram pre-
paradas e analisadas no laboratório de sedimentologia da 
SUREG de Porto Alegre e no laboratório de apoio a pes-
quisa de diamante (LAPD) da SGSGEOSOL. Nos dois la-
boratórios as amostras sofreram análise mineralométrica 
semi-quantitativa em lupa binocular. Em todas as amos-
tras houve a contagem de pintas de ouro e exame com a 
lâmpada ultravioleta (mineralight). Os resultados de con-
centrado de bateia constam no Sistema de Informações 
Geográficas-SIG do Projeto Rio Novo, na forma de Shape 
File.

A análise mineralométrica foi reportada de forma 
semi-quantitativa nos seguintes intervalos:

< 1% reportado como 1
1 – 5 % reportado como 3
5 –25 % reportado como 15
25 – 50 % reportado como 40
50 – 75 % reportado como 60
> 75 % reportado como 85

7.3 – Resultados Obtidos

7.3.1 – Sedimentos de Corrente

Os dados de sedimentos de corrente obedeceram a 
um processo de tratamento estatístico sequencial, realiza-
do segundo as seguintes etapas:

1- Utilização de estatística univariada (Sumário dos 
Estimadores e Histogramas). Análise da distribuição espa-
cial dos elementos, cálculo e consistência das anomalias;

2- Utilização de estatística multivariada básica (ma-
triz de correlação, análise de agrupamento). Consistência 
com as anomalias definidas através da estatística univa-
riada;

3- Interpretação dos dados tratados sobre uma base 
geológica com ênfase na litologia e no arcabouço estrutu-
ral.

7.3.1.1 – Sumário dos Estimadores e Histogramas 

(Estatística Univariada)

A análise estatística das 145 amostras da Folha Rio 
Novo considerou os dados como uma população única re-
presentante da área total do projeto.

Os elementos B, Ta e Pd não foram detectados nas 
amostras analisadas neste projeto. Os teores de Au, Cd, 
Na, W, S, Hg, Se, Te, Ge, In, Re e Pt possuem cerca de 70% 
ou mais dos dados, abaixo dos respectivos limites de de-
tecção. Eles não serão considerados nos tratamentos esta-
tísticos que exijam correlações de valores (estatística mul-
tivariada). Para estes elementos que se encontram abaixo 
do limite de detecção é recomendável verificar a situação 
geológica dos locais onde estes teores ocorrem, para corre-
lacioná-los com os resultados obtidos. O Pb, Y e Ce foram 
detectados em todas as amostras.

Existe um grupo de 34 elementos (Mo, Cu, Zn, Ni, 
Co, Mn, Fe, As, U, Th, Sr, Sb, Bi, V, Ca, P, La, Cr, Mg, Ba, 
Ti, Al, K, Sc, Tl, Ga, Cs, Hf, Nb, Rb, Sn, Zr, Be e Li) que 
possui até 30% dos dados, abaixo dos respectivos limites 
de detecção. Nestes casos, seguiu-se a padronização téc-
nica da empresa, que recomenda que os teores abaixo do 
limite de detecção com qualificador L (menor do que) se-
jam transformados pela multiplicação do limite inferior de 
detecção por 0,667. Este fator foi utilizado na construção 
dos histogramas de frequência, na análise de agrupamento 
e na matriz de correlação, devido estes processos estatísti-
cos exigirem o mesmo número de amostras. Para a cons-
trução do sumário estatístico (Tabela 7.1) e da definição 
dos limiares, não se utilizou o fator de correção, o limiar 
foi definido por MGxDG2 (MG=média Geométrica, DG= 
desvio Geométrico).

Dentre as 145 amostras analisadas, 35 amostras 
aleatórias, e suas duplicatas, foram submetidas ao teste de 
variância (Tabela 7.2). Adotou-se o teste t-student ou teste 
das pequenas amostras para estabelecer a confiabilidade 
dos resultados analíticos. De acordo com os resultados ob-
tidos, a hipótese nula para as populações originais e répli-
cas serem iguais foi aceita a um nível de significância de 
95% para a maioria dos elementos. 
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Os elementos Sr, Sb, Bi, Ca, Mg, K, Tl, Hf, Sn, Be, 
Cd, B, Na, W, S, Hg, Se, Te, Ge, Ta, In, Re e Pt tiveram o 
cálculo do t-student prejudicado pelo elevado número de 
amostras com concentrações abaixo do limite inferior de 
detecção, não sendo aceitas ou tornando a realização do 
teste impossível. Entretanto, os elementos onde foi pos-
sível a realização do teste serão utilizados no tratamento 
estatístico.

Foram elaborados histogramas para 37 elemen-
tos (anexo 01). Na elaboração dos histogramas calculou-
-se o número de classes através da fórmula de Sturges 
(1+3,3Log10N), admitindo-se então 8 intervalos para as 
145 amostras. Na análise dos histogramas destaca-se a ten-
dência de distribuição lognormal para 25 elementos (Mo, 
Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, U, Th, Bi, V, P, La, Cr, Ba, Ti, Al, Sc, 
Hg, Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Zr, Y e Ce). Os demais elementos 
(Cd, Sb, Se, Cs, Ni, Co, In, Be e Li) apresentam outro tipo 
de distribuição.

O tratamento estatístico univariado revelou 32 
pontos de anomalias (Tabela 7.3). Através da verificação 

da distribuição geográfica das anomalias, delimitaram-se 
quatro zonas anômalas, ou seja, anomalias que represen-
tem duas ou mais bacias contíguas. Estas são: Cr±Fe±V, 
As±Sb±S, La±Ce±U±Th e Mn (Carta geoquímica, anexo 
02). As demais anomalias foram interpretadas como ano-
malias pontuais.

A zonas anômalas As±Sb±S e Mn não aparecem na 
estatística multivariada.

A zona anômala em Mn que ocorre também na par-
te central da folha, é composta por bacias que drenam áre-
as onde afloram principalmente rochas do Complexo Rio 
Galera, da Suíte Intrusiva Córrego Dourado, da Suíte In-
trusiva Pindaituba e da Suíte Intrusiva Rio Novo. Destaca-
-se que o ponto CC-4072-102 com 732ppm de Mn drena 
somente a Suíte Intrusiva Rio Novo. 
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Tabela 7.1 - Sumário estatístico dos 53 elementos selecionados.
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Tabela 7.2 - Variância e t-student para os 53 elementos analisados.
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Tabela 7.3 - Relação dos pontos anômalos de sedimento de corrente.

A zona anômala As±Sb que ocorre na parte sul da 
folha, é composta por bacias que drenam áreas onde aflo-
ram sedimentos indiferenciados e os metarenitos e meta-
conglomerados da Formação Fortuna. Esta anomalia não 
aparece na estatística multivariada provavelmente por não 
constituir a mesma fase mineral.

Segundo Boyle (1974), as anomalias em sedimen-
to de corrente dos elementos As, Sb são comumente uti-
lizados em pesquisas para se identificar zonas auríferas. 
Scabora e Duarte (1998) relatam que a arsenopirita é um 
indicador d as zonas mais ricas da jazida de São Vicente, 
ocorrendo exclusivamente nelas. O As nos sedimentos de 
corrente provavelmente provém da arsenopirita. O back-
ground do As na Folha Rio Novo é de 7,4 ppm, nesta zona 
anômala detectou-se um teor máximo de 18,1 ppm de As 
no ponto CC-4072-67. Este ponto localiza-se no córrego 
Ariranha e foi detectado também 3,5 ppb de Au, sendo o 
maior teor registrado em toda a amostragem geoquímica.

Na área ocorrem cinco estações anômalas em Prata 
(Ag). As duas estações com os maiores teores (37 e 35 ppb 
de Ag) ocorrem na parte sul da folha. Ocorre associada à 
zona anômala As±Sb e a anomalias de Au. Os três pon-
tos restantes ocorrem na parte noroeste da folha em dois 
afluentes do rio Piolhinho. Nestes pontos o teor variou de 
32 a 21 ppb de Ag. As suas bacias de captação drenam ex-
clusivamente rochas do Complexo Rio Galera.

A platina foi detectada em 25 dos 145 pontos, o seu 
teor na folha variou de 6 a 2 ppb. Os pontos CC-4072-22 
e 26 localizam-se na parte noroeste da folha no córrego 
Pionho, as suas bacias de captação drenam exclusivamen-
te rochas do Complexo Rio Galera. Ocorrem ainda cinco 

pontos em que suas bacias de captação drenam exclusi-
vamente os arenitos arcoseanos da Formação Utiariti, os 
teores nestes pontos variam de 4 a 2 ppb.

Detectou-se W em quatro pontos, em três deles 
as bacias de drenam o monzogranito da Suíte Intrusiva 
Pindaituba, o teor variou de 0,3 a 0,1 ppm. O ponto CC-
4072-108 localizado no Corpo Nova Lacerda indica uma 
possível potencialidade para mineralização em wolframi-
ta, neste corpo foram cartografados alguns corpos pegma-
títicos.

7.3.1.2 – Correlação e Análise de Agrupamentos (Es-
tatística Multivariada)

Utilizou-se a correlação linear com o índice de Pe-
arson (r) para estudar as relações dos 37 elementos sele-
cionados. Na matriz de correlação (Figura 7.2) adotaram-
-se os intervalos de correlação sugeridos por Andriotti 
(2003), são estes:

 Correlação linear r
 Correlação perfeita  1
 Muito forte [0,9-1)
 Forte [0,6-0,9)
 Regular [0,3-0,6)
 Fraca (0-0,3)
 Correlação nula zero
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Quando estes valores apresentam-se negativos in-
dicam uma correlação inversa. Na matriz de correlação 
foram destacadas somente as correlações perfeitas, muito 
fortes e fortes, permitindo assim, um melhor entendi-
mento da figura.

Nota-se na matriz de correlação que o Mn e o Fe 
apresentam uma fraca correlação com os elementos Cu, 
Pb e Zn. Contudo, isto não indica um processo de adsorção 
de íons metálicos por parte destes elementos. O compor-
tamento do Fe reflete uma afinidade geoquímica em fases 

minerais Liotófilos.
Outras correlações que se destacam na matriz são: 

associação Fe-V-Cr (> 0,90); associação Zn-Mg-K-Li-Rb-Tl 
(>0,91); Ce-La (0,99); U-Y (0,92); Hf-Zr (0,96).

A partir da matriz de correlação aplicou-se a aná-
lise de agrupamento utilizando o índice de Pearson (r) 
como fator. Elaborou-se um dendograma com os 37 ele-
mentos selecionados (Figura 7.3) e um com os 15 ele-
mentos Figura 7.4) que  mostraram forte correlação.

Figura 7.3 - Dendograma dos 37 elementos selecionados da Folha Rio Novo.

Figura 7.4 - Dendograma dos 15 elementos com correlação muito forte da Folha Rio Novo.
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7.3.2.1 – Minerais-Minério

O ouro foi identificado em 7 amostras com o diâ-
metro do grão variando, de menor do que 0,5mm a maior 
do que 1,0mm. Destaca-se a área mais ao sul da folha, com 
três pontos, onde o ponto CC-4072-02 apresentou 64 pin-
tas. Os rios onde se localizam estes três pontos drenam os 
metarenitos e metaconglomerados da Formação Fortuna, 

na parte norte da Serra de São Vicente, no Morro Isolado.
Nos pontos CC-4072-7, 36 e 86 foi detectado uma 

pinta de ouro, estes pontos não drenam rochas da Forma-
ção Fortuna. A sua geração possivelmente está relacionada 
a veios de quartzo em anfibolitos e metagabros da Suíte 
Intrusiva Córrego Dourado e Complexo Rio Galera.

A prata foi identificada apenas no ponto CC-4072-
75 no córrego Roxinho, com teor menor que 1%.

A associação Cr-Fe-V (> 0,90) também ocorre na 
estatística univariada como a zona anômala Cr±Fe±V 
na porção sudeste da folha. As bacias representadas pe-
los pontos anômalos drenam principalmente áreas onde 
afloram rochas do Complexo Rio Galera (hornblenda 
anfibolitos), o Granito Ouro Verde e os arenitos arco-
sianos da Formação Utiariti. A assinatura geoquímica de 
Cr±Fe±V indica a presença de rochas máficas associa-
das ao Granito Ouro Verde e hornblenda anfibolitos do 
Complexo Rio Galera.

As correlações entre La-Ce (0,99) e U-Y (0,92) 
aparece na estatística univariada como a zona anômala 
La±Ce±U±Th que ocorre na parte central da folha. As 
bacias representadas pelos pontos anômalos drenam prin-
cipalmente áreas onde afloram rochas do Complexo Rio Ga-
lera, Suíte Máfica Intrusiva Córrego Dourado, Rio Novo e 
da Suíte Intrusiva Pindaituba. Esta anomalia provavelmente 
reflete a mineralogia acessória do monzogranito perten-
cente ao Corpo Nova Lacerda, constituído por minerais de 
fosfato ricos em terras raras como: monazita, xenotímio e 
apatita. Destaca-se a ocorrência de monazita (em concen-
trados de bateia) que nesta área possui no ponto CC-B-010, 
concentração entre 1-5%. Esta zona anômala sugere a ocor-
rência de mais corpos graníticos não cartografados na área.

A associação Zn-Mg-K-Li-Rb-Tl aparece na estatís-

tica multivariada, contudo assim como a correlação entre 
Hf-Zr (0,96), também não é expressiva geograficamente 
para gerar uma zona anômala.

7.3.2 – Concentrados de Bateia (destaques mineraló-
gicos)

Os minerais foram divididos em quatro grupos: os 
minerais-minério (Grupo I), minerais metamórficos (Gru-
po II), minerais acessórios (Grupo III) e minerais de altera-
ção (IV). Um mineral pode pertencer a mais de um grupo, 
nestes casos colocou-se o mineral no seu grupo mais pro-
vável de ocorrência e o número do outro possível grupo ao 
lado (Tabela 7.4). Neste relatório utilizou-se um tratamento 
reduzido para os resultados mineralógicos pelo fato de que 
a interpretação de grande quantidade de minerais fugiria ao 
escopo do nível de detalhamento deste trabalho.

Considerou-se destaque mineralógico os pontos 
com minerais minérios e os pontos com grandes concen-
trações de minerais metamórficos, acessórios e de altera-
ção (Carta Geoquímica, anexo 02).

Tabela 7.4 - Divisão dos minerais em grupos.
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A cromita foi identificada em 10 pontos bem dis-
tribuídos pela folha. Todos os pontos apresentaram teores 
menores que 1%.

A hematita foi identificada 46 pontos bem distribu-
ídos pela folha, quase todos os pontos apresentaram teores 
menores que 1%. Os pontos CC-4072-32, 48 e 145 desta-
cam-se por apresentarem teores de 25 a 50% de hematita.

A magnetita foi identificada em 43 pontos. O mine-
ral possui maior concentração na porção sul da folha com 
17 pontos. Os pontos CC-44072-66, 75, 91 e 130 possuem 
teores de 25 a 50% de magnetita.

7.3.2.2 – Minerais Metamórficos

A cianita está presente em 30 amostras, somente 
sete possuem concentrações acima de 1%. Normalmente 
estes pontos apresentam-se em drenagens maiores que de 
segunda ordem. Os pontos CC-4072-82 e 107 destacam-se 
por conterem de 25 a 50% de cianita.

A sillimanita está presente em 8 amostras. Os pon-
tos CC-4072-86 e CC-4072-97, que ocorrem na parte nor-
te da folha, destacam-se por conter de 5 a 25% do mineral, 
o restante dos pontos possui de 1 a 5%. Assim como a cia-
nita, os pontos com maior concentração de sillimanita lo-
calizam-se em drenagens maiores que de segunda ordem.

A estaurolita está presente em 33 amostras espa-
lhadas pela folha, em quantidades normalmente menores 
que 1%. Na parte leste da folha ocorrem três pontos (CC-
4072-110, CC-4072-123 e CC-4072-133) com 5 a 25% do 
mineral, estes pontos drenam exclusivamente a Formação 
Utiariti, pertencente ao Grupo Parecis. Segundo Mange e 
Maurer (1992), a estaurolita é um mineral comum em se-
dimentos clásticos devido a sua resistência ao intemperis-
mo químico, explicando-se assim, a grande concentração 
de estaurolita nestes pontos.

Provavelmente a estaurolita deve ocorrer como mi-
neral resistato dentro dos níveis conglomeráricos da For-
mação Utiariti e não nos arenitos arcoseanos. Nos pontos 
que drenam esta unidade a presença de estaurolita não in-
dica grau metamórfico.

A granada, provavelmente a almandina, está pre-
sente em 38 amostras, na grande maioria em quantidades 
inferiores a 1%. A amostra CC-4072-36 merece destaque 
com uma quantidade que varia entre 25 e 50%.

A mica está presente em 47 amostras espalhadas 
pela folha, em quantidades normalmente menores que 
1%. Em sete pontos a concentração de mica ficou entre 5 
e 50%, provavelmente devido a contribuição dos biotita-
-moscovita xistos do Complexo Rio Galera e dos Monzo-
granito da Suíte Intrusiva Pindaituba.

O anfibólio está presente em 38 amostras espalha-
das pela folha, em quantidades normalmente menores que 
1%. Em cinco pontos a concentração de anfibólio ficou 
entre 25 e 50%. As bacias dos pontos CC-4072-15 e 118 
drenam o Complexo Rio Galera e possivelmente são com-
postos por hornblenda e tremolita. Os pontos CC-4072-
35, 37 e 39 a sudeste da folha que ocorrem na mesma bacia 
de drenagem. Possivelmente estes pontos refletem a mine-
ralogia de anfibolitos associados ao Complexo Rio Galera. 

Na mesma bacia ocorre a presença de ouro, possivelmente 
tendo sua fonte de geração associado ao cisalhamento des-
tes anfibolitos e não ao grupo Aguapeí.

O epidoto está presente em 46 amostras, em quan-
tidades normalmente menores que 1%. Nas análises pe-
trográficas realizadas nas rochas que compõe a Suíte In-
trusiva Pindaituba este mineral ocorre sempre associado a 
retrometamorfismo como mineral acessório.

O rutilo está presente em 68 amostras quase sempre 
em quantidades menores que 1%. Destaca-se a bacia do 
córrego Ariranha, a sul da folha, com cinco pontos com te-
ores de 5 a 25% de rutilo. Esta bacia drena uma cobertura 
laterítica sobre os metassedimentos da Formação Fortuna. 
Scabora e Duarte (1998) afirma que o rutilo é o óxido mais 
frequente nos metassedimentos da Formação Fortuna, 
confirmando a proveniência do rutilo. Assim como o ru-
tilo, o seu polimorfo anatásio possui maior ocorrência de 
pontos ao sul da folha, com mais da metade dos 20 pontos 
em que foi detectado.

O piroxênio, provavelmente o diopsídio, está pre-
sente em 32 pontos quase sempre em quantidades inferio-
res a 1%. Sete amostras merecem destaque por conterem 
uma quantidade entre 5 e 25% do mineral. Estas amostras 
apresentam-se bem distribuídas pela folha e provavelmen-
te concentram o mineral proveniente das rochas do Com-
plexo Rio Galera.

O zircão está presente em 69 amostras. Nos pontos 
CC-4072-124 e 125 atinge uma quantidade de que varia 
entre 50 e 75% de zircão. Estes dois pontos drenam ex-
clusivamente a formação Utiariti, pertencente ao Grupo 
Parecis.

7.3.2.3 – Minerais Acessórios

A picroilmenita foi identificada e está presente em 
34 amostras. Ocorrem principalmente a sul e a sudeste da 
folha. Todos os pontos apresentaram teores inferiores a 
1%.

A granada piropo foi identificada em dois pontos 
com teores inferiores a 1%. O ponto CC-4072-94 localiza-
-se na bacia do córrego Fundo, no centro-norte da área e 
o ponto CC-4072- 117 localiza-se a sul da folha, em um 
afluente do rio Galera.

Através da ocorrência que picroilmenita e granada 
piropo delimitou-se quatro áreas potencias para ocorrên-
cia de kimberlitos. Duas áreas, uma a sul e a outra a su-
deste, foram definidas pela presença de picroilmenita sem-
pre em teores menores que 1%. A ocorrência de granada 
piropo em dois pontos, também com teores menores que 
1%, delimitou as outras duas áreas potenciais, uma a sul e 
outra na parte centro-norte da folha (Carta Geoquímica, 
anexo 02).

A monazita está presente em 28 amostras, a grande 
maioria em quantidades inferiores a 1%, em apenas três 
atinge um máximo de 5%.

O xenotímio está presente em apenas 4 amostras, 
em quantidades inferiores a 1%.

A Turmalina está presente em 66 amostras, na gran-
de maioria em quantidades inferiores a 1%. Destaca-se o 
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ponto CC-4072-117 com quantidade que varia entre 25 e 
50%.

A ilmenita está presente em 69 amostras espalhadas 
pela folha. Destas, 52 amostras possuem teores que variam 
de 5 a 75%.

A ghanita está presente em apenas 4 amostras, em 
quantidades inferiores a 1%.

O espinélio está presente em apenas 2 amostras, em 
quantidades inferiores a 1%.

7.3.2.4 – Minerais de Alteração

A pirita-limonitizada está presente em três amos-
tras com teores inferiores a 1%. Todas as ocorrências dre-
nam exclusivamente os metarenitos e metaconglomerados 
da Formação Fortuna. Por compor a mineralogia acessória 
da mineralização de ouro, estes três pontos são considera-
dos destaques mineralógicos. Segundo Scabora e Duarte 
(1998), a pirita ocorre em duas zonas (zonas quartzosas 
filoneares e zonas sericitizadas) mineralizadas na Mina 
São Vicente. Por compor a mineralogia acessória da mi-
neralização de ouro os três pontos onde ocorre pirita-li-
monitizada é uma importante evidência de uma possível 
mineralização nos metarenitos e metaconglomerados da 
Formação Fortuna.

A limonita está presente em 62 amostras espalhadas 
pela folha. Destas, 33 amostras possuem teores com mais 
de 1%. Destaca-se o ponto CC-4072-33 que possui de 75 a 
100% de limonita.

O leucoxênio está presente em 33 amostras, em 
quantidades inferiores a 1%.

7.4 - Considerações Finais

Na Folha Rio Novo identificou-se duas gerações de 
ouro, uma associada aos metassedimentos da Formação 
Fortuna e outra possivelmente associada ao cisalhamen-
to de anfibolitos e metagabros do Complexo Rio Galera e 
Suíte Intrusiva Córrego Dourado. A zona anômala As±Sb 
que ocorre na parte sul da folha, delimita uma área poten-
cial para mineralização de ouro nos metarenitos e meta-
conglomerados da Formação Fortuna.

A falha de cisalhamento compressional localizada 
na parte sul da folha é um importante metalocteto estru-
tural para mineralizações auríferas associadas a Formação 
Fortuna.

Os três pontos anômalos em Ag e os dois anômalos 
em Pt que ocorrem na parte noroeste da folha, no córrego 
Piolho e nos afluentes do rio Piolhinho, dão uma vocação 
metalogenética ao Complexo Rio Galera.

Na Folha Rio Novo também se identificou quatro 
áreas potencias para ocorrência de kimberlitos.

Por fim, embora as anomalias normalmente apre-
sentem uma boa correlação com a geologia é importante 
que sejam realizados levantamentos geoquímicos em uma 
escala maior nas áreas anômalas, principalmente nas áreas 
onde afloram rochas da Formação Fortuna devido a sua 
vocação metalogenética para mineralização de ouro.
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O mapeamento geológico da Folha Rio Novo efetua-
do na escala 1:100.000, combinado com os dados geofísicos, 
petrográficos, litogeoquímicos, geocronológicos e com as in-
formações disponíveis na literatura permitiram um avanço 
na cartografia geológica da porção sudoeste do Cráton Ama-
zônico no Estado do Mato Grosso, principalmente no que se 
refere à geocronologia, estrutura e prospecção geoquímica, 
bem como, no entendimento da evolução geológica/tectônica 
das unidades constituintes da folha. Informações geocrono-
lógicas U-Pb (LA) inéditas contribuíram para uma melhor 
definição do quadro crono-estratigráfico e tectônico da re-
gião.

Os mapas aeromagnéticos utilizados neste trabalho 
auxiliaram na análise das estruturas, principalmente em áre-
as cobertas pelos sedimentos mais recentes, bem como, no 
traçado das diversas anomalias magnéticas, em boa parte, 
relacionadas às formações ferríferas bandadas e às lateritas 
(apenas em alguns locais foi possível a identificação da rocha 
original, sendo em geral, de difícil caracterização). 

O mapeamento geológico da Folha Rio Novo permitiu 
a individualização das seguintes unidades lito-estratigráficas, 
em ordem cronológica decrescente: 

Complexo Rio Galera, caracterizada pela intercalação 
de xistos, hematita/magnetita quartzitos, paragnaisses e an-
fibolitos sendo correlacionados a ambientes geodinâmicos 
divergentes, típicos de dorsais meso-oceânicas;

Suíte Córrego Dourado, alojada no Complexo Rio 
Galera e constituída por anfibolitos e metagabros. Os dados 
litogeoquímicos obtidos neste trabalho indicam um padrão 
litogeoquímico preliminar, comum aos magmas juvenis, to-
leíticos, compatíveis aos basaltos do tipo N-MORB. Os isó-
topos de Sm-Nd forneceram idade TDM bastante antiga de 
3,06 Ga, tida como da época de extração do material ígneo 
do manto. O valor εNd(t) calculado foi de +5,45, estimando 
uma idade de 1750 Ma (Paleoproterozóica) para esta suíte. O 
valor fortemente positivo sugere que o magma gerado pro-
vém de fontes com características isotópicas e geoquímicas 
primitivas, indicando uma origem juvenil;

Ortognaisses Rio Novo, magmatismo juvenil, defini-
do por ortognaisses cinza, granodioríticos, cálcio-alcalino de 
médio potássio, meta a peraluminoso. Datações realizadas 
neste trabalho mostraram idades de alojamento dos ortog-

naisses entre 1592 Ma e 1587 Ma, provavelmente formados 
em ambiente típico de arcos vulcânicos, sendo, portanto, 
correlatos a Orogenia Cachoeirinha previamente descrita na 
literatura. Análises Sm-Nd realizadas neste trabalho revelam 
que as idades modelo TDM variam em torno de 1.76 Ga a 
1.69 Ga. Os valores positivos (+1,74 a +3,23) de εNd(t) in-
dicam que os protólitos destas rochas apresentam uma assi-
natura isotópica típica de fontes juvenis oriundas do manto;

Suíte Intrusiva Pindaituba, caracterizada por granitói-
des que apresentam uma variação composicional desde mon-
zogranitos a tonalitos, sub-alcalinos, meta-peraluminosos, 
cálcio-alcalinos de alto potássio. Similarmente ao ortognaisse 
Rio Novo apresentam εNd(t) positivo (+2,57 a +4,16) típico 
de magmas primitivos/juvenis. Idades modelo TDM varia-
ram desde 1.6 Ga a 1.49 Ga. As análises litogeoquímicas e 
geocronológicas realizadas neste trabalho revelam que a Suíte 
Pindaituba foi alojada em ambiente de arco magmático, no 
intervalo entre 1490 Ma e 1433 Ma, tendo sido correlacio-
nadas com a Orogenia Santa Helena previamente descrita na 
literatura; 

Grupo Aguapeí (Formação Fortuna), caracteriza-
da pela intercalação de metarenitos/metapelitos/metacon-
glomerados depositados no intervalo Ectasiano/Estenia-
no e deformados em fácies xisto verde, durante a orogenia 
Sunsás-Aguapeí. A deformação que afeta esta unidade está 
associada a uma acentuada alteração hidrotermal e a gera-
ção de depósitos auríferos presentes em veios de quartzo. 
Atualmente importantes companhias de exploração de ouro 
encontram-se explorando a Formação Fortuna na região SW 
do Estado de Mato Grosso, com destaque para as minas São 
Vicente e São Francisco na serra da Borda (Aura Minerals);

Diques de Diabásio/Gabro Rancho de Prata, constitu-
ída por um enxame de diques de gabros e diabásios de dire-
ção principal noroeste. Os dados geoquímicos, obtidos neste 
trabalho, identificam este magmatismo máfico como toleíti-
co, com enriquecimento em ferro, sendo classificados como 
basaltos toteíticos continentais intraplaca. Análises de Sm-
-Nd realizadas nesta suíte mostraram valores levemente ne-
gativos de εNd(t), indicando participação de material crustal 
na formação do magma;

Grupo Parecis (Formação Utiariti), constituída por 
quartzo-arenitos, fortemente silicificados, com estratificação 

8 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
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cruzada tabular e acanalada, interpretado como típicos de 
ambiente fluvial; 

Cobertura Laterítica Planalto dos Parecis, caracteri-
zada por um perfil de intemperimo laterítico desenvolvido 
na superfície elevada (cotas entre 730 e 650 m) que constitui 
a Superfície do Planalto dos Parecis. São perfis que apresen-
tam uma espessura estimada de até 150 m e as exposições 
presentes na folha permitem reconhecer a presença de todos 
os horizontes do perfil (ferricrete, zona mosqueada, saprólito 
e o saprock). Uma feição comum observada neste perfil é a 
forte cimentação por sílica supergênica. A formação do per-
fil de intemperismo do Planalto dos Parecis apresenta idade 
máxima Cretáceo Superior, baseada no fato que este perfil 
ocorre desenvolvido sobre os arenitos da Formação Utiariti. 
Baseando-se nas idades sugeridas para as coberturas lateríti-
cas correlacionadas a Superfície Sul-Americana na Amazônia 
(Vasconcelos et al. 1994; Ruffet et al. 1996; Costa et al. 2005) 
e na correlação feita da Superfície dos Parecis também com 
a Sul-Americana de King (1956), reporta-se, neste trabalho, 
ao Paleógeno a formação do perfil de intemperismo laterítico 
desenvolvido na Superfície do Planalto dos Parecis; 

Cobertura Laterítica Depressão do Guaporé, que 
ocorre na Depressão do Guaporé, em cotas variando de 350 a 
200 m, com presença de todos os horizontes do perfil de in-
temperismo laterítico, porém a espessura deste perfil presente 
na superfície rebaixada do Guaporé é bem menor (estimada 
em 50 m) e os horizontes silicificados estão ausentes. Não se 
dispõe de dados geocronológicos para esta unidade na Folha 
Rio Novo, porém a partir de correlações regionais, observa-
ções texturais dos perfis, estratigrafia do intemperismo, pro-
fundidade do perfil, análises geomorfológicas, observações 
de campo, este trabalho reporta o perfil de intemperismo da 
Depressão do Guaporé ao Neógeno; 

As Coberturas sedimentares indiferenciadas, os De-
pósitos Aluvionares e os Depósitos Pantanosos, que repre-
sentam os sedimentos recentes inconsolidados presentes na 
Folha Rio Novo.

Em relação à estruturação da Folha Rio Novo foi 
possível identificar três importantes gerações de estruturas. 
A estruturação mais antiga (Sn-1) está associada ao desen-
volvimento de lineamentos de direção geral NE-SW. Estas 
estruturas ocorrem preservadas principalmente nas rochas 
pertencentes ao Complexo Rio Galera e a paragênese mineral 
encontrada indica condições metamórficas de fácies anfibo-
lito superior. A estruturação principal (Sn) é caracterizada 
por importantes lineamentos de direção geral NW-SE, bem 
marcados no mapa magnético de 1ª. derivada vertical. Esta 
estruturação esteve ativa em condições metamórficas de fá-
cies anfibolito, por vezes, controlando a colocação de plútons 
graníticos da Suíte Intrusiva Pindaituba. Zonas de cisalha-
mentos compressionais de direção NW estão presentes e re-
-orientam na área praticamente toda a estruturação prévia de 
direção NE. A estruturação relativamente mais nova (Sn+1) 
é caracterizada por importantes lineamentos de direção geral 
NNW-SE, estão marcados nas imagens de satélites e no mapa 
magnético da 1ª derivada e ocorre desenvolvida nas rochas 
do Grupo Aguapei, bem como, nas rochas do embasamento. 
As principais estruturas formadas são dobras suaves a aperta-
das, foliação milonítica e xistosidade, todas desenvolvidas em 

condições metamórficas de fácies xisto verde inferior. Além 
destes, também são observadas estruturas frágeis, responsá-
veis pela orientação de diversas drenagens, em especial, o Rio 
Novo que dá nome a folha.

Foram cadastradas 14 ocorrências minerais na Folha 
Rio Novo, sendo seis de ouro, três de brita, três de areia e 
duas de cascalho. A extração do ouro se concentra em alu-
viões e nas rochas metassedimentares da Formação Fortuna. 
Os jazimentos primários estão relacionados à mineralização 
epigenética, formada pela precipitação de ouro junto a veios 
de quarto e sulfetos, a partir de fluidos hidrotermais gerados 
durante o evento deformacional da Faixa Móvel Aguapeí. 

A partir das análises prospectivas de geoquímica na 
Folha Rio Novo foi possível identificar duas gerações de ouro; 
uma associada aos metassedimentos da Formação Fortuna e 
outra possivelmente relacionada ao cisalhamento de anfibo-
litos e metagabros do Complexo Rio Galera e da Suíte Cór-
rego Dourado. A zona anômala As + Sb que ocorre na parte 
sul da folha, delimita uma área potencial para mineralização 
de ouro nos metarenitos e metaconglomerados da Forma-
ção Fortuna. Os pontos anômalos em Ag e Pt que ocorrem 
na parte noroeste da folha, no Córrego Piolhinho e nos seus 
afluentes, dão uma vocação metalogenética ao Complexo Rio 
Galera. Na Folha Rio Novo também se identificou quatro áre-
as potencias para ocorrência de kimberlitos.

Embora as anomalias normalmente apresentem uma 
boa correlação com a geologia é importante que sejam re-
alizados levantamentos geoquímicos em uma escala maior 
nas áreas anômalas, principalmente nas áreas onde afloram 
rochas da Formação Fortuna devido a sua vocação metaloge-
nética para mineralização de ouro.

A título de recomendações, sugere-se a investigação 
de anomalias magnéticas bipolares em áreas de cobertura 
sedimentar da Depressão do Guaporé, anomalias estas, se-
melhantes às produzidas pelos serpentinitos mineralizados 
a níquel da porção sudeste da Folha Pimenteiras (noroeste 
da Folha Rio Novo). Adicionalmente, sugere-se a datação 
por 40Ar/39Ar e por (U-Th)/He dos perfis de intemperismo 
lateríticos das Folhas Rio Novo, Vila Oeste e Serra da Borda 
que juntas constituem o Projeto Sudoeste do Mato Grosso/
MT, bem como, um levantamento geoquímico sistemático 
nos perfis de intemperismo laterítico das três folhas acima 
citadas, para possível identificação de áreas favoráveis a mi-
neralizações supergênicas, como já presentes na região.
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ANEXO 01
Histogramas elaborados para 37 elementos (Fórmula de Sturges - 1+3,3Log10N)
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0

0,64

1,28

1,92

2,56

3,2

Log�10�Ni�(ppm)

Frequência.10
-1

-2,71 -2,1 -1,49 -0,88 -0,27 0,34 0,95 1,56 2,17 2,78 3,39
0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

Log�10�Co�(ppm)

Frequência.10
-1

-2,71 -2,13 -1,56 -0,98 -0,4 0,17 0,75 1,32 1,9 2,47 3,05
0

0,66

1,32

1,98

2,64

3,3

Log�10�Mn�(ppm)

Frequência.10
-1

-0,4 0,3 1 1,7 2,4 3,1 3,8 4,5 5,2 5,9 6,6
0

0,64

1,28

1,92

2,56

3,2

Log�10�Fe�(%)

Frequência.10
-1

-5,01 -4,37 -3,73 -3,08 -2,44 -1,8 -1,16 -0,52 0,12 0,77 1,41
0

0,48

0,96

1,44

1,92

2,4

Log�10�As�(ppm)

Frequência.10
-1

-2,71 -2,15 -1,59 -1,03 -0,47 0,09 0,65 1,21 1,78 2,34 2,9
0

1,66

3,32

4,98

6,64

8,3

Log�10�U�(ppm)

Frequência.10
-1

-2,71 -2,09 -1,47 -0,86 -0,24 0,38 1 1,61 2,23 2,85 3,47
0

0,8

1,6

2,4

3,2

4
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-110- -111-

Log�10�Th�(ppm)

Frequência.10
-1

-2,71 -1,88 -1,05 -0,22 0,61 1,45 2,28 3,11 3,94 4,77 5,6
0

0,76

1,52

2,28

3,04

3,8

log�10�Sr�(ppm)

Frequência.10
-1

-1,1 -0,65 -0,2 0,25 0,69 1,14 1,59 2,04 2,49 2,93 3,38
0

1

2

3

4

5

Log�10�Sb�(ppm)

Frequência.10
-1

-4,32 -3,98 -3,65 -3,31 -2,98 -2,64 -2,31 -1,97 -1,64 -1,3 -0,97
0

1,88

3,76

5,64

7,52

9,4

Log�10�Bi�(ppm)

Frequência.10
-1

-4,32 -3,94 -3,56 -3,19 -2,81 -2,43 -2,05 -1,68 -1,3 -0,92 -0,54
0

1,48

2,96

4,44

5,92

7,4

Log�10�V�(ppm)

Frequência.10
-1

0,29 0,78 1,27 1,76 2,25 2,75 3,24 3,73 4,22 4,71 5,2
0

1,04

2,08

3,12

4,16

5,2

Log�10�Ca�(%)

Frequência.10
-1

-5,01 -4,63 -4,25 -3,87 -3,49 -3,11 -2,73 -2,35 -1,97 -1,58 -1,2
0

1,94

3,88

5,82

7,76

9,7

Log�10�P�(%)

Frequência.10
-1

-7,31 -6,82 -6,33 -5,84 -5,35 -4,85 -4,36 -3,87 -3,38 -2,89 -2,4
0

0,78

1,56

2,34

3,12

3,9

Log�10�La�(ppm)

Frequência.10
-1

-1,1 -0,32 0,45 1,23 2,01 2,78 3,56 4,34 5,11 5,89 6,67
0

0,78

1,56

2,34

3,12

3,9

Log�10�Cr�(ppm)

Frequência.10
-1

-1,1 -0,44 0,21 0,87 1,52 2,18 2,83 3,49 4,14 4,8 5,45
0

0,7

1,4

2,1

2,8

3,5

Log�10�Mg�(%)

Frequência.10
-2

-5,01 -4,59 -4,17 -3,75 -3,33 -2,9 -2,48 -2,06 -1,64 -1,22 -0,8
0

0,2

0,41

0,61

0,82

1,02
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-112- -113-

Log�10�Ba�(ppm)

Frequência.10
-1

-1,1 -0,45 0,21 0,86 1,51 2,17 2,82 3,47 4,13 4,78 5,43
0

0,64

1,28

1,92

2,56

3,2

Log�10�Ti�(%)

Frequência.10
-1

-7,31 -6,79 -6,27 -5,75 -5,22 -4,7 -4,18 -3,66 -3,13 -2,61 -2,09
0

0,66

1,32

1,98

2,64

3,3

Log�10�Al�(%)

Frequência.10
-1

-5,01 -4,47 -3,93 -3,39 -2,85 -2,31 -1,76 -1,22 -0,68 -0,14 0,4
0

0,86

1,72

2,58

3,44

4,3

Log�10�K�(%)

Frequência.10
-2

-5,01 -4,58 -4,14 -3,71 -3,28 -2,84 -2,41 -1,97 -1,54 -1,11 -0,67
0

0,21

0,41

0,62

0,82

1,03

Log�10�Sc�(ppm)

Frequência.10
-1

-2,71 -2,2 -1,7 -1,19 -0,69 -0,18 0,32 0,83 1,33 1,84 2,34
0

0,72

1,44

2,16

2,88

3,6

Log�10�Tl�(ppm)

Frequência.10
-1

-4,32 -3,95 -3,58 -3,21 -2,84 -2,47 -2,1 -1,73 -1,36 -0,99 -0,62
0

1,78

3,56

5,34

7,12

8,9

Log�10�Ga�(ppm)

Frequência.10
-1

-2,71 -2,25 -1,79 -1,33 -0,87 -0,41 0,05 0,51 0,97 1,43 1,89
0

0,64

1,28

1,92

2,56

3,2

Log�10�Cs�(ppm)

Frequência.10
-1

-4,32 -3,8 -3,29 -2,77 -2,25 -1,74 -1,22 -0,71 -0,19 0,33 0,84
0

0,64

1,28

1,92

2,56

3,2

Log�10�Hf�(ppm)

Frequência.10
-1

-4,32 -4,05 -3,79 -3,52 -3,25 -2,99 -2,72 -2,46 -2,19 -1,93 -1,66
0

1,38

2,76

4,14

5,52

6,9

Log�10�Nb�(ppm)

Frequência.10
-1

-4,32 -3,65 -2,99 -2,32 -1,65 -0,99 -0,32 0,34 1,01 1,67 2,34
0

1,1

2,2

3,3

4,4

5,5
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-112- -113-

Log�10�Rb�(ppm)

Frequência.10
-1

-2,71 -2,05 -1,38 -0,72 -0,06 0,6 1,26 1,92 2,58 3,24 3,91
0

0,68

1,36

2,04

2,72

3,4

Log�10�Sn�(ppm)

Frequência.10
-1

-2,71 -2,43 -2,15 -1,87 -1,59 -1,31 -1,03 -0,75 -0,47 -0,18 0,1
0

1,16

2,32

3,48

4,64

5,8

Log�10�Zr�(ppm)

Frequência.10
-1

-2,71 -2,23 -1,76 -1,28 -0,8 -0,33 0,15 0,63 1,1 1,58 2,05
0

0,8

1,6

2,4

3,2

4

Log�10�Y�(ppm)

Frequência.10
-1

-3,51 -2,71 -1,91 -1,11 -0,31 0,5 1,3 2,1 2,9 3,7 4,5
0

0,8

1,6

2,4

3,2

4

Log�10�Ce�(ppm)

Frequência.10
-1

-2,3 -1,34 -0,39 0,57 1,53 2,49 3,45 4,41 5,37 6,32 7,28
0

0,96

1,92

2,88

3,84

4,8

Log�10�Be�(ppm)

Frequência.10
-1

-2,71 -2,41 -2,11 -1,82 -1,52 -1,22 -0,93 -0,63 -0,33 -0,03 0,26
0

1,86

3,72

5,58

7,44

9,3

Log�10�Li�(ppm)

Frequência.10
-1

-2,71 -2,11 -1,5 -0,9 -0,3 0,3 0,9 1,51 2,11 2,71 3,31
0

0,66

1,32

1,98

2,64

3,3
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PROJETO 
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A elaboração do mapa Geológico e de Recursos 
Minerais da Folha Rio Novo na escala 1:100.000, 
resulta de uma ação de governo por intermédio do 
Serviço Geológico do Brasil – CPRM, empresa 
pública vinculada à Secretaria de Geologia, 
Mineração e Transformação Mineral do Ministério de 
Minas e Energia.

O projeto executado pela Residência de Porto Velho 
– REPO, no âmbito do Programa Geologia do Brasil 
– Projeto Rio Novo, possui o objetivo de atualizar e 
difundir o conhecimento geológico do território 
matogrossense, envolvendo compilação e integração 
de dados em meio digital, de todas as informações 
geológicas, geoquímicas, geofísicas e de recursos 
minerais disponíveis na região.

Esse produto deverá auxiliar o governo do estado de 
Mato Grosso e seus respectivos municípios no 
estabelecimento de políticas públicas de 
desenvolvimento regional, na medida em que serve 
de base para novos estudos mais detalhados de 
prospecção e exploração mineral e outros temas 
correlatos ao meio físico.

O conhecimento geológico e a divulgação de áreas 
potencialmente favoráveis à presença de substâncias 
minerais de valor econômico deverão atrair 
investimentos por parte de empresas de prospecção 
e pesquisa mineral, com vistas a contribuir e 
alavancar a atividade de mineração no país. GE
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