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GEOLOGIA ECONÔMICA/METALOGENIA

4.1 Panorama Mineral

Na Folha Rio Pardo foram cadastrados apenas
dois locais onde ocorreram lavras de ametista e
água-marinha através de garimpagem, e uma ocor-
rência de magnetita. O garimpo de ametista deno-
minado de Garimpo da Viúva localiza-se a 13,5km a
sul da linha 25, entre as linhas 196 e 200. O local
apresenta duas cavas com dimensões aproxima-
das de 30m x 20m x 3m, totalmente alagados e, as-
sim, não possibilitando o acesso a uma melhor des-
crição. Entretanto a rocha encaixante é constituída
por rocha granítica já em estágio avançado de alte-
ração, com granulação média e coloração rosada,
provavelmente um monzogranito. Pelas observa-
ções, a ametista, que ocorre em pegmatitos com di-
mensões métricas, apresenta-se com dimensões
decimétricas, hábito bipiramidal e coloração viole-
ta. Segundo moradores locais, o garimpo paralisou
em 1988 e foram lavrados mais de 100t de ametista.
O garimpo de água-marinha, localiza-se 3,5km a S
da linha 25, entre as linhas 184 e 188, foi explorado
em 1989 e desde então encontra-se abandonado.
A água-marinha, de dimensões centimétricas,
ocorre associada com columbita-tantalita e berilo,
em um veio de quartzo de coloração clara, com es-
pessura de 1m, suborizontalizado, com leve mer-

gulho para sul. Encontra-se encaixado em monzo-
granito de coloração rósea e granulação média. A
magnetita ocorre na linha 188, a 17km ao N da linha
25. Apresenta-se com dimensões decimétricas e
hábito cúbico, dispersa numa área de 30m x 50m,
de forma aleatória, no terreno com cultura de milho.
A rocha encontrada nas proximidades é um gabro
granulitizado de coloração cinza-esverdeado e
granulação média. Argila para uso em cerâmica
vermelha é explorada em pequena escala, a partir
de solos produzidos pela alteração de granulitos
básicos, em Santa Luzia, e de solos produzidos a
partir da alteração de folhelhos da Formação Pi-
menta Bueno, em Rolim de Moura. Areia para a cons-
trução civil, utilizada também em pequena escala, é
explotada em leitos e margens dos rios Palha, Bran-
co, Pardo e São Pedro.

4.2 Metalogenia Previsional

A integração da base geológica com as informa-
ções geoquímicas, geofísicas e petrológicas, alia-
das aos dados de mineralizações conhecidas na
região, permitiu caracterizar metalotectos estrutu-
rais e litológicos, os quais permitiram a delimitação
de oito áreas de interesse para a prospecção mine-
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ral. A Área I situa-se na ZTRB, a qual ocorre na por-
ção SW da folha, em forma de cunha e direção
WNW. Apresenta-se predominantemente por ro-
chas xistosas psamo-pelíticas, quartzitos e calcis-
silicáticas maciças da Seqüência Metavulca-
no-sedimentar Nova Brasilândia, e granitos da Suí-
te Rio Pardo. O potencial para ouro é justificado pri-
meiramente pela ocorrência de garimpos desse mi-
nério na Folha Paulo Saldanha, imediatamente a W,
e pela presença de anomalias de As em sedimen-
tos de corrente; em drenagem que corta a zona de
transcorrência. A caracterização de uma seqüên-
cia metavulcano-sedimentar, com remanescentes
do vulcanismo toleiítico submarino, fornece à área
grande importância do ponto de vista exploratório,
não somente com relação a depósitos auríferos,
como em relação a depósitos de sulfetos polimetá-
licos. A Área IIa apresenta potencialidade para es-
tanho e wolfrâmio, conforme sugerido por ano-
malias de sedimento de corrente destes elementos
em drenagens que cortam a Suíte Granítica Rio Par-
do, com características químicas alcalinas (grani-
to tipo “A”). A Área IIb apresenta, igualmente, po-
tencial para estanho e wolfrâmio, indicado por ano-
malias em sedimento de corrente, em drenagens
que cortam a Suíte São Pedro, também como ca-
racterísticas alcalinas (granito tipo “A”). A Área III
apresenta potencialidade para Au e sulfetos poli-
metálicos, sugerida por anomalias de As, Cu, Pb
e Zn, em sedimento de corrente em drenagens que
cortam a Seqüência Metavulcano-sedimentar Nova
Brasilândia, localmente constituída por xistos psa-
mo-pelíticos com intercalações de anfibolitos e cal-
cissilicáticas maciças, estas com pirita dissemina-
da. A Área IV apresenta potencial para Au, dado
por anomalias de As e Pb em sedimento de corren-
te, em drenagem que corta os litótipos da Forma-
ção Pimenta Bueno. Grosseiramente acompanhan-
do a bacia anômala, ocorre um nível de laterita de
espessura métrica, distribuído numa área de cerca
de 20km2, originado por processos pedogenéticos
desenvolvidos no Terciário-Quaternário, os quais
podem ter favorecido a concentração dos elemen-

tos assinalados acima. A Área V apresenta po-
tencialidade para Pt, Au e sulfetos polimetálicos,
dada por anomalias de Co, Cr, Ni e Cu em sedimen-
to de corrente, em drenagens que cortam granuli-
tos básicos do Complexo Santa Luzia, os quais
ocorrem na porção sul da Folha Rio Pardo. Além
dos valores anômalos dos elementos-guias relata-
dos acima, na área da Folha Paulo Saldanha detec-
tou-se Pt e Au, provavelmente associados a sulfe-
tos de Fe, Cu e Ni, em rochas similares aos granuli-
tos básicos descritos acima. A Área VI apresenta
potencialidade para diamante, dada pelas ocor-
rências deste bem mineral nas aluviões recentes
do rio São Pedro, bem como pela conhecida voca-
ção da região adjacente à área em estudo, em am-
bientes secundários (aluviões do rio Machado) e
primário (kimberlitos). A Área VII apresenta po-
tencialidade para brita e para rochas ornamenta-
is. As áreas foram delimitadas em função da ocor-
rência de campo de matacões de granitóides da
Suíte Granítica Rio Pardo, onde os blocos alcan-
çam cerca de 5m de diâmetro. São granitos com
granulação média a grossa, coloração rósea a
cinza, com menos de 10% de minerais máficos e
baixa freqüência de fraturas. A Área VIII apresen-
ta potencialidade para rochas ornamentais, dada
pelos gnaisses calcissilicáticos, com caracterís-
tico bandamento milicentimétrico constituído por
lâminas claras (quartzo e feldspato) e esverdea-
das (diopsídio). A coloração em geral mostra-se
esverdeada, granulação fina a média, com alta fre-
qüência de fraturas, o que dificulta a explotação de
blocos maiores que 1m3. Finalmente, após a análise
das inúmeras ocorrências de ouro de âmbito regio-
nal, verifica-se que as mesmas encontram-se no con-
texto do Cinturão de Cisalhamento Guaporé e, este,
está em parte agindo como condicionador de con-
centração aurífera. A referida região, desde Pontes e
Lacerda, em Mato Grosso, passando por Nova Brasi-
lândia e Rolim de Moura, até a região de Ariquemes,
em Rondônia, pode ser considerada como uma pro-
víncia metalogenética, doravante denominada de
“Província Aurífera Guaporé”.
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