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Geologia e Recursos Minerais do Sudoeste do Estado do Paraná 

ApRESENTAçãO 

O Ministério de Minas e Energia, através da Se-
cretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mine-
ral - SGM e do Serviço Geológico do Brasil - CPRM e o 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da 
Secretaria de Estado da Produção e do Turismo-SEPRO-
TUR/MS e da Empresa de Gestão de Recursos Humanos 
e Patrimônio - EGRHP/MS, têm a grata satisfação de 
disponibilizar aos sul-mato-grossenses, à comunidade 
técnico-científica e aos empresários do setor mineral, 
o estado da arte do conhecimento geológico, através 
deste produto “Geologia e Recursos Minerais do Estado 
de Mato Grosso do Sul”.

As informações do subsolo do estado foram atu-
alizadas e incorporadas ao mapa geológico e ao mapa 
de recursos minerais, escala 1:1.000.000, estruturados 
em Sistema de Informações Geográficas-SIG, e acompa-
nhados de texto explicativo em formato PDF, em forma 
digital e analógica.

Na elaboração deste produto foi desenvolvida 
compilação e integração das informações geológicas, 
geoquímicas, geofísicas, geotectônicas e de recursos 
minerais disponíveis na região, complementadas com 
verificações de campo, interpretação de imagens de 
satélite, geração de modelo digital do terreno e or-
ganização de banco de dados e de texto explicativo. 
Esse grande acervo de dados é ainda complementado 
por um robusto diagnóstico da economia mineral do 
Estado.

Com este passo, o Estado de Mato Grosso do Sul 
sistematiza e organiza o conhecimento geológico de seu 
território, compilado em um sistema digital de fácil atu-
alização, dando um salto de qualidade na infra-estrutura 
local voltada para a gestão do meio físico. Agora o Estado 
passa a contar com um poderoso instrumento de fomen-
to à pesquisa mineral, ofertando aos investidores poten-
ciais, um orientador de estratégias confiável, garantindo 
no médio e longo prazo, retorno positivo na geração de 
riquezas para o Estado. Além disso, o conhecimento 
geológico constitui indispensável ferramenta para o pla-
nejamento do ordenamento e ocupação territorial, em 

bases sustentáveis, aspecto que, por si só, sobreleva a 
importância do presente trabalho, especialmente nessa 
região do país, em que se faz tão necessário conciliar a 
exploração das riquezas naturais com a preservação de 
um dos maiores ecossistemas do planeta.

Com mais este lançamento, o Serviço Geológico 
do Brasil segue dando cumprimento à política governa-
mental de atualizar o conhecimento geológico do país, 
seja através da retomada dos levantamentos geológi-
cos básicos, nas escalas 1:250.000 e 1:100.000, seja 
através das integrações estaduais 1:1.000.000, contri-
buindo dessa forma, com o resgate da infra-estrutura 
de desenvolvimento regional, como subsídio importante 
à formulação de políticas públicas e apoio nas tomadas 
de decisão de investimentos. Em termos macropolíticos, 
este produto resulta do Programa Geologia do Brasil, do 
Plano Plurianual 2004-2007, cujo objetivo é patrocinar 
ações que incrementem o conhecimento geológico e 
hidrológico do território brasileiro.

Reconhecendo o esforço de todos os que possibili-
taram a concretização dessa obra, os parceiros enaltecem 
a importância da atuação conjunta, não só visando à 
geração de mapas estaduais, mas como ítem importante 
de uma efetiva política nacional de geologia e hidrologia, 
integrada pelos órgãos estaduais do setor e coordenada 
e articulada pela Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, 
através da CPRM-Serviço Geológico do Brasil.

Agamenon Dantas
Diretor-Presidente

do Serviço Geológico do Brasil

Geraldo Augusto da Silva
Diretor-Presidente

da Empresa de Gestão de  
Recursos Humanos e Patrimônio

do Estado de Mato Grosso do Sul - EGRHP/MS
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O projeto Mapas Geológico e de Recursos Minerais 
do Estado de Mato Grosso do Sul resulta do interesse 
comum do Governo Estadual e da União, de promover 
o conhecimento geológico e alavancar o setor mineral 
do estado.

Elaborado por convênio entre a Secretaria de 
Estado da Produção e do Turismo (SEPROTUR/MS), a 
Empresa de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio 
(EGRHP/MS) e o Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 
empresa pública vinculada à Secretaria de Geologia, Mi-
neração e Transformação Mineral, do Ministério de Minas 
e Energia, este projeto visa dotar o Estado de cartografia 
geológica atualizada, na escala 1:1.000.000.

A execução destes mapas é parte do Programa 
Geologia do Brasil -  Integração, Atualização e Difusão 
de Dados da Geologia do Brasil e ficou sob a respon-
sabilidade da Superintendência Regional de Goiânia da 
CPRM, juntamente com a Empresa de Gestão de Recur-
sos Humanos e Patrimônio do Estado de Mato Grosso 
do Sul – EGRHP/MS.

O produto consiste em 01 (um) CD-ROM com 
informações organizadas em SIG - Sistema de Informa-
ções Geográficas e contém o mapa Geológico na escala 
1.1.000.000, um mapa de integração da Geologia com 
Modelo Digital de Terreno – SRTM, o mapa de Recursos 
Minerais e o texto explicativo em formato PDF. Acompa-
nha o produto, a Nota Explicativa, impressa, dos mapas, 
com a síntese e interpretação dos resultados obtidos.

Os dados de cartografia geológica foram obtidos 
mediante a compilação, análise crítica e integração das 
informações bibliográficas disponíveis, além de trabalhos 
adicionais de geologia de campo, interpretação de ima-
gens de satélite e análises petrográficas, geocronológicas 
e litogeoquímicas.

As informações contidas no banco de dados GEO-
BANK foram geradas por reestruturação e realimentação 
das bases existentes no Serviço Geológico do Brasil 
- CPRM, bem como pela organização de novas bases. 
O Mapa Geológico contém avanços consideráveis da 
cartografia existente, com a individualização de novas 
unidades geológicas e reavaliação das anteriormente 
cartografadas, o que totaliza 64 unidades.

A análise destas informações permitirá priorizar 
a aplicação de investimentos em áreas carentes de le-
vantamentos geológicos básicos, nas escalas 1:250.000 

1. INTRODUçãO

e 1:100.000, e de detalhe para solução de problemas 
geológicos específicos. A partir destas informações 
poder-se-á estabelecer políticas públicas de desenvol-
vimento regional.

Com este novo mapa, o Estado de Mato Grosso 
do Sul passa a contar com um instrumento de fomento 
e pesquisa mineral capaz de mostrar a potencialidade 
geológica da região, necessária para atrair investimento 
de empresas interessadas na prospecção e pesquisa 
mineral.

1.1 – JUSTIfICATIvA E ObJETIvOS
O Estado de Mato Grosso do Sul situa-se no cen-

tro-oeste do país, fronteira com o Paraguai e a Bolívia 
e abrange 358.158,7 km2, o que representa 4,19% do 
território nacional e 22,21% da região centro-oeste. A 
região inclui a maior parte do Pantanal mato-grossense, 
consagrado como patrimônio Nacional e de extrema 
importância pela sua biodiversidade e beleza natural e, 
portanto, um sítio ecológico de preservação ambiental 
obrigatório e de grande interesse turístico.

A mineração, historicamente, desempenha papel 
importante no desenvolvimento político-econômico do 
Estado. As primeiras vilas surgiram com as descobertas 
de ouro e diamante, com destaque para os grandes 
depósitos de manganês e ferro da região de Corumbá, 
cuja exploração data da época da guerra do Paraguai, 
com concessões de lavra expedidas em 1876. Estes 
minérios vêm sendo extraídos há várias décadas e são 
responsáveis por expressiva parcela das exportações do 
estado. Outra importante região na economia do Estado 
é a Serra da Bodoquena, em virtude das importantes 
reservas de calcário dolomítico e calcítico, fosfato e 
rochas ornamentais (mármores).

A estes bens minerais da região se somam a extra-
ção de ouro, diamante e materiais de uso na construção 
civil e na indústria cerâmica.

A partir dos trabalhos pioneiros de levantamentos 
geológicos, o Estado experimentou grande avanço no 
conhecimento de sua geologia, principalmente pelos 
trabalhos da CPRM realizados na década de 70. Os tra-
balhos de cartografia geológica integrada que abrangem 
todo o estado surgiram a partir de 1975 com as Cartas 
Geológicas do Brasil ao Milionésimo (folhas Rio Apa e 
Corumbá), editadas pelo DNPM (1975 a 1990) e do 
projeto RADAMBRASIL (1975 a 1982), embasados prin-
cipalmente nos levantamentos realizados pela CPRM.

O primeiro mapa geológico do estado foi realizado 
em 1980 pela Companhia de Desenvolvimento da Indús-
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tria, Comércio e Mineração do Estado do Mato Grosso do 
Sul - CODEMS, na escala 1:1.000.000, com o emprego 
de dados cartográficos de mapeamentos geológicos 
realizados sobretudo na década de 70. Entretanto, nos 
últimos anos verificou-se significativo acréscimo de 
novas informações geológicas da região, oriundas de 
dissertações de mestrado e teses de doutorado, mape-
amentos geológicos efetuados pela CPRM e relatórios de 
pesquisas executados por empresas de mineração.

A partir de 2004, iniciou-se a elaboração de 
novo mapa geológico do Estado, o qual reuniu o acervo 
existente e incorporou as novas informações obtidas 
neste estudo. Os novos dados de campo, somado aos 
resultados analíticos, principalmente geocronológicos, 
foram essenciais para o entendimento da estratigrafia da 
região, até então interpretativa e suportada por dados 
pouco consistentes, o que justifica a proposta de execu-
ção deste trabalho por convênio CPRM - SEPROTUR.

Com a sua publicação, pretende-se dotar o Estado 
de Mato Grosso do Sul de informações geológicas, em 
Sistema de Informações Geográficas - SIG e permitir 
acesso rápido ao acervo de dados geológicos do Estado. 
Trata-se de um produto que dará o suporte necessário 
na formulação e implementação de políticas públicas de 
desenvolvimento regional e que deverá atrair investi-
mentos na pesquisa e prospecção mineral.

As informações cartográficas estão em formato 
digital, estruturadas em tecnologia ESRI, com entidades 
gráficas ligadas a tabelas de atributos. São suportadas 
por bases de dados geológicos, geocronológicos e de 
recursos minerais, passíveis de atualização, a depender 
da geração de novos dados geocientíficos que impliquem 
em avanços na cartografia geológica.

O acervo de bases de dados geológicos foi or-
ganizado em temas, segundo modelo relacional, em 
plataforma Oracle 9IAs (versão para Web), com arqui-
tetura cliente-servidor de forma tal a prever a implan-
tação futura de acesso, consulta e edição de dados via 
Internet.

O produto permitirá estabelecer prioridades de no-
vos trabalhos geológicos, subsidiar estudos de zoneamento 
ecológico-ambiental e ações estratégicas de preservação 
que visem ao desenvolvimento sustentável e ao crescimen-
to econômico-social, sem destruir o meio ambiente. 

1.2 – MéTODOS E pRODUTOS
Os procedimentos técnicos adotados neste traba-

lho seguiram a sistemática desenvolvida pela CPRM na 
elaboração de outros mapas geológicos estaduais, com 
a compilação e integração das informações geológicas, 
geoquímicas e geofísicas disponíveis, condensadas na 
escala 1:1.000.000.

A fase inicial constou do levantamento dos proje-
tos de mapeamento geológico, geoquímico e geofísico 
desenvolvidos no Estado, os quais foram organizados 
por escala em mapas-índice bibliográficos (Figuras 1.1 
a 1.7), o que permite ao usuário a identificação e loca-
lização rápida das principais fontes de dados.

A fase seguinte constou da interpretação de ima-
gens de satélites, compilação das informações disponí-
veis, preparação de bases cartográficas e execução do 
mapa geológico preliminar, seguida de verificações de 
campo e culminando com a elaboração dos mapas Ge-
ológico, de Recursos Minerais, Geotectônico e Geofísico, 
além do texto explicativo, e concluindo com a elaboração 
do GIS e do CD-ROM.

bASE CARTOGRÁfICA 
Esta foi obtida a partir da Base Cartográfica 

Integrada Digital do Brasil ao Milionésimo do IBGE 
(2003), com simplificação, adaptação e modificação da 
hidrografia a partir de imagens LANDSAT5, LANDSAT7 
e JERS1.

A riqueza de informação contida no material carto-
gráfico do IBGE, em especial nas regiões de maior den-
sidade demográfica, não favorecia a inserção de outras 
informações além das lá representadas. Portanto, dentre 
os diversos níveis de Informação da base cartográfica 
selecionou-se a hidrografia, transporte, localidades e 
divisões políticas.

Para introduzir a informação geológica, foi feita 
uma generalização e simplificação dos elementos carto-
gráficos, com a seleção dos mais relevantes à geologia, 
segundo critérios de estética e clareza da sua represen-
tação. Tanto quanto possível, procurou-se estabelecer 
um padrão uniforme da densidade da representação 
cartográfica, com filtragem maior da informação nas 
áreas de saturação para evitar o comprometimento da 
representação da geologia na escala de 1:1.000.000. A 
correção geométrica das imagens foi efetuada mediante 
a modelagem polinomial simples, com o emprego, em 
média, de 240 pontos de controle por imagem, com erro 
médio de 198 m, coletados a partir de pontos comuns 
entre as imagens e vetores de hidrografia e sistema vi-
ário da Carta do Brasil ao Milionésimo em meio digital.

Na elaboração desta base adotaram-se os seguin-
tes parâmetros: Sistema de Projeção Cartográfica Poli-
cônica – Meridiano Central 56oW e Sistema Geodésico de 
Referência - South American Datum of 1969 - SAD69.

MApA GEOlóGICO

A primeira versão do mapa geológico foi elabo-
rada com base nas informações disponíveis em diver-
sas escalas, condensadas no Mapa Geológico do Brasil 
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1:2.500.000 e nas Cartas do Brasil ao Milionésimo, 
elaboradas pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, 
folhas Corumbá (Lacerda Filho et al., 2004a), Campo 
Grande (Lacerda Filho et al., 2004b) e SE.22-Goiânia 
(Valente et al., 2004).

As informações foram recortadas no formato 
do limite do estado de Mato Grosso do Sul e lançadas 
sobre a base cartográfica na escala 1:1.000.000. Ao 
mapa foram adicionadas informações extraídas de ma-
pas geológicos resultantes de mapeamentos regionais 
e de dissertações de mestrado e teses de doutorado 
realizadas pelas universidades de São Paulo (USP), Bra-
sília (UnB), Rio Grande do Sul (UFRGS) e Mato Grosso 
(UFMT). Também foram utilizadas informações de ma-
pas de detalhe, realizados por empresas de mineração, 
bem como novos dados de campo e laboratório obtidos 
durante a realização deste trabalho.

Nas áreas de maior complexidade e com menor 
densidade de informações efetuou-se a interpretação 
de fotografias aéreas convencionais e de imagem de 
satélite, com a verificação em campo mediante o levan-
tamento de perfis geológicos sistemáticos.

Nas imagens de satélite foram levantadas as 
principais direções de feições estruturais locais e re-
gionais. As verificações de campo constituíram 466 
km de perfis geológicos dispostos de modo a abranger 
o maior número de unidades estratigráficas. Nestes 
perfis foram coletadas 220 amostras, das quais 116 se 
destinaram a estudos petrográficos e 26 para análises 
geocronológicas.

A partir desses novos dados, foram implementa-
das modificações cartográficas e elaborada uma nova 
hierarquização das unidades geológicas.

A legenda contém as unidades estratigráficas 
representadas em boxes com a cor e o código das mes-
mas em correspondência com o mapa, acrescidos de 
breve descrição. O código está organizado na seguinte 
seqüência: A(s) primeira(s) letra(s) corresponde(m) à 
representação de eras e de períodos: MP para Mesopro-
terozóico, K para Cretáceo, etc. O número que segue a 
letra inicial, quando presente, representa, cronologica-
mente, a subdivisão de Éon, era, período ou estágio, de 
1 a 2 (Carbonífero, Cretáceo, Neógeno e Quaternário), 
de 1 a 3 (a maioria das eras e períodos), e de 1 a 4 
(Arqueano, Paleoproterozóico e Siluriano). As últimas 
letras, com dois ou três dígitos, eqüivalem ao nome de 
cada unidade. Quando a unidade é de rocha ígnea, entre 
os códigos alfanuméricos iniciais (cronoestratigrafia) e as 
letras finais (nome da unidade), inseriram-se símbolos 
que representam o tipo de magmatismo dominante:

Plutonismo félsico - g (gamma)
Vulcanismo félsico - a (alfa)
Vulcanismo máfico - β (beta)
Plutonismo máfico - δ (delta)
Plutonismo ultramáfico - µ (mu)
Vulcanismo ultramáfico - θ (teta)

Plutonismo e vulcanismo alcalino - ε (epsilon)

Quando há mais de um magmatismo, geralmente 
aplicado a rochas plutônicas félsicas (g), são acrescidos 
números que representam as idades relativas (g1, g2, 
g3, etc.). Exemplo: Em PP4gal, PP significa Paleopro-
terozóico, 4 Stateriano, g rocha plutônica félsica e al o 
nome da unidade, Granito Alumiador.

Os arquivos shape da litoestratigrafia e das es-
truturas contêm informações sobre as idades, litótipos, 
metamorfismo, magmatismo, sedimentação, tipo e 
atitude.

MApA DE RECURSOS MINERAIS 
O cadastro dos jazimentos minerais foi elaborado 

a partir das bases de dados da CPRM (GEOBANK) e do 
DNPM (SIGMETA), devidamente atualizadas e consisti-
das. A essas bases foram adicionadas as novas ocor-
rências, registradas durante este estudo, o que totaliza 
355 jazimentos minerais.

A consistência dos jazimentos foi obtida por ve-
rificação local e lançamento sobre a base geológica de 
acordo com os seguintes grupos: substâncias minerais 
metálicas; metais nobres; rochas e minerais industriais; 
rochas e materiais para a construção civil e insumos para 
a agricultura; rochas carbonáticas; rochas ornamentais; 
gemas; e água mineral. Os diferentes grupos estão 
identificados no mapa por símbolos que caracterizam a 
classe/morfologia, tamanho e status, com destaque das 
principais minas em atividade.

Com base nas relações entre as mineralizações e 
respectivos contextos geológico-geotectônicos, foram 
selecionadas áreas com potencial para a descoberta de 
novos depósitos, com destaque para as áreas com ele-
vado potencial de manganês e de rochas carbonáticas. 
Estes dados foram plotados sobre base simplificada do 
mapa geológico.

bASE DE DADOS DE RECURSOS MINERAIS 
Consiste em acervo de 355 ocorrências cadastra-

das e contempla diferentes substâncias minerais, agru-
padas em um banco de dados estruturado em sistema 
Arc Gis, de acordo com a sua classificação utilitária: 
metais ferrosos, rochas e minerais industriais, metais 
nobres, gemas e recursos hídricos. A base de dados inclui 
informações sobre a natureza e a tipologia do minério, 
segundo as bibliotecas do Sistema Classificatório de 
Metalogenia do Serviço Geológico do Brasil.

A espacialização e o modelamento dos dados de 
recursos minerais, em base geológico-geotectônica, 
constituem as ferramentas essências para interpretações 
metalogenéticas, tanto por parte de pesquisadores acadê-
micos quanto dos usuários interessados na seleção de áreas 
potenciais para investimentos em pesquisa mineral.

MApA GEOTECTôNICO 
Consiste na compartimentação dos principais am-
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bientes geológicos do estado a partir de seus ambientes 
geodinâmicos de formação e hierarquia cronológica. A 
configuração do mapa foi feita com base nas informações 
bibliográficas disponíveis, acrescidas de observações 
de campo e de dados geocronológicos recentes, que 
permitiram estabelecer um arcabouço geotectônico da 
região.

A legenda do encarte tectônico mostra, em cores, 
as unidades litotectônicas, obtidas por reclassificação 
das unidades litoestratigráficas e, em letras-símbolo, 
em negrito, a identificação e denominação usual dos 
domínios e das bacias sedimentares que compõem as 
Províncias Tectono-estruturais de Mato Grosso do Sul.

Os limites mais prováveis entre os diversos domí-
nios tectono-estruturais estão realçados, no mapa, por 
um traço preto mais espesso, assinalado por feições ge-
ológicas e estruturais ou geofísicas, respectivamente.

Estas informações estão armazenadas e com 
maior detalhe em tabelas relacionais, que foram utili-
zadas na elaboração do mapa geotectônico do Estado 
em ambiente ArcView.

MApAS GEOfíSICOS 
Os dados aeromagnéticos, aeroradiométricos e 

gravimétricos foram compilados na escala 1:1.000.000 
e disponibilizados em meio digital. Os mapas subsidia-
ram a individualização de unidades litoestratigráficas e a 
compartimentação geotectônica, constituindo ferramen-
ta eficaz de apoio ao entendimento da geologia.

Aeromagnetometria - O Mapa Aeromagnetométrico 
(Campo Total Reduzido do International Geomagnetic 
Reference Field-IGRF, com relevo sombreado) foi ge-
rado a partir de dados de projetos aerogeofísicos das 
seguintes fontes: Serviço Geológico do Brasil - CPRM; 
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM; 
Agência Nacional do Petróleo – ANP; Empresas Nucleares 
Brasileiras S. A. – NUCLEBRÁS; Comissão de Energia 
Nuclear – CNEN; e Billiton Metais S.A. Estes dados, após 
compilados e compatibilizados, auxiliaram na individu-
alização de unidades geológicas.

Detalhes sobre os vários projetos podem ser en-
contrados na margem do mapa geológico ou na home-
page da CPRM (www.cprm.gov.br). Os dados disponíveis 
foram processados separadamente e integrados median-
te emprego do software OASIS Montaj®, da Geosoft®. 
A malha utilizada na integração foi de 1.000 metros, 
com inclinação da fonte luminosa de 45o e azimute de 
0o. A unidade usada foi o nanoTesla (nT). O arquivo, 
em formato Geotiff (disponível no GIS), foi exportado 
usando o mesmo software.

Aerogamaespectrometria - O Mapa Aerogama-
espectrométrico de Contagem Total (Relevo Sombreado) 
foi gerado a partir de dados de projetos aerogeofísicos 
realizados pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM; 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM; 

Empresas Nucleares Brasileiras – NUCLEBRÁS e Comis-
são de Energia Nuclear – CNEN.

Detalhes sobre os projetos estão disponíveis na 
homepage da CPRM (www.cprm.gov.br). Os dados foram 
processados separadamente e integrados com emprego 
do software OASIS Montaj®, da Geosoft®. A malha 
utilizada na integração foi de 1.000 m, com inclinação 
da fonte luminosa de 45o e azimute de 0o.

Gravimetria - O Mapa de Anomalias Gravimétricas Bou-
guer foi gerado a partir de 1632 pontos gravimétricos 
terrestres. Os dados são do acervo de domínio público 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estastística – IBGE. 
A malha utilizada na integração foi de aproximadamente 
2.000 m, com inclinação da fonte luminosa de 45o e azi-
mute de 45o. Utilizou-se o software OASIS Montaj®, da 
Geosoft®. O arquivo em formato Geotiff, foi exportado 
usando o mesmo software.

MODElO DIGITAl DE TERRENO

Um relevo sombreado de Modelo Digital de Ter-
reno (MDT), com fonte de iluminação artificial de 350 
de elevação e 3150 de azimute, está inserido no SIG. 
O contraste da imagem final foi obtido por ampliação 
linear, com saturação de 2% nos extremos do histogra-
ma. A resolução é de 90 m. O processamento digital foi 
realizado no software ENVI.

A fonte dos dados do Modelo Digital de Terreno 
compreendeu o Shuttle Radar Topography Mission - 
SRTM (dados de domínio público, disponíveis no U. S. 
Geological Survey), e o EROS Data Center, Sioux Falls, 
SD. O mosaico do Modelo Digital de Terreno da América 
do Sul foi produzido a partir dos dados SRTM, corrigidos 
e projetados ao Datum SAD-69 pelo Prof. Dr. Carlos 
Roberto de Souza Filho (IG-UNICAMP).

IMAGENS DE SATélITE lANDSAT

O mosaico de imagens com resolução de 100 m, 
do satélite Landsat, sensores TM e ETM+, no formato 
Geotiff, está incluído no CD ROM.

INTEGRAçãO GEOlOGIA x MODElO DIGITAl DO TERRENO 
SRTM 

Uma imagem integrada do mapa geológico com 
o modelo digital do terreno também está disponível no 
CD-ROM. A integração foi realizada no software ENVI, 
pelo método HSV e obtenção de uma imagem colorida 
com resolução de 90 m, em formato JPG.

bASE DE DADOS GEOqUíMICOS 
Os dados do presente acervo foram recuperados 

a partir das Bases de Dados Geoquímicos – GEOQ e do 
GEOBANK (CPRM), e abrangem 380.000 amostras anali-
sadas para a maioria dos elementos da tabela periódica, 
por diversos métodos e procedimentos de preparação, 
disponíveis à época da amostragem.

O acervo de Mato Grosso do Sul contém 2628 
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resultados analíticos, os quais abrangem amostras de 
sedimentos de corrente, concentrados de minerais pe-
sados e solos.

Sedimentos de Corrente - Este conjunto compreende 
2198 resultados analíticos dos projetos Bonito/Aqui-
dauana (1951), Rio Apa (188) e Serra do Amolar/Ís-
sua/Mandioré (59) obtidos por Espectrografia Ótica de 
Emissão de Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, 
La, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, Pb, Sb, Sc, Sn, Sr, Ti, V, W, Y, 
Zr. Os elementos Ag, Au, Co, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn foram 
analisados por Espectrofotometria de Absorção Atômica 
e o Flúor (F), por Eletrodo de Íon Específico.

Concentrados de Minerais Pesados - Foram sele-
cionados 242 resultados analíticos de concentrados de 
minerais pesados dos projetos Bonito/Aquidauana (111), 
Rio Apa (73) e Serra do Amolar/Íssua/Mandioré (53), 
obtidos por Espectrografia Ótica de Emissão de Ag, As, 
B, Ba, Be, Bi, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, 
Ni, Pb, Sc, Sn, Sr, Ti, V, W, Y, Zr. Os elementos Ag, Au, 
Co, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn foram analisados por Espectro-
fotometria de Absorção Atômica e Flúor (F) por Eletrodo 
de Íon Específico.

Solos - Os resultados analíticos de solo restringem-se 
aos projetos Bonito/Aquidauana (185) e Serra do Amo-
lar/Íssuá/Mandioré (3), com análises de Ag, As, B, Ba, 
Be, Bi, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, Sb, 
Pb, Sc, Sn, Sr, Ti, V, W, Y e Zr por Espectrografia Ótica 
de Emissão; Ag, Au, Co, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn por Espec-
trofotometria de Absorção Atômica e Flúor (F) por Ele-
trodo de Íon Específico. Adicionalmente, são fornecidas 
informações sobre o material analisado, tais como tipo 
e horizonte do solo, situação topográfica da amostra, 
pluviosidade na época da coleta e vegetação local.

bASE DE DADOS pAlEONTOlóGICOS 
As informações paleontológicas reúnem dados 

sobre a taxonomia dos fósseis (macro e microfósseis) 
em níveis específico, genérico e supragenérico. As 
ocorrências dos fósseis são indicadas por coordenadas 
geográficas decimais e UTM (Universal Transversa de 
Mercator) e por municípios, juntamente com o modo 
de ocorrência.

As informações crono e litoestratigráficas são 
citadas segundo os dados que constam das descrições 
originais disponíveis na literatura.

bASE DE DADOS pETROGRÁfICOS 
A base de dados petrográficos contém 1243 in-

formações de projetos anteriores, acrescidas de 116 
amostras estudadas neste trabalho, representativas 
das diferentes suítes e corpos geológicos da região. As 
seções delgadas foram confeccionadas no laboratório da 
CPRM (Superintendência Regional de Goiânia) e descritas 
pela geóloga Maria Celene Barbosa Ferreira.

bASE DE DADOS lITOGEOqUíMICOS 
A partir dos dados de campo e petrográficos, 

foram selecionadas 80 amostras de rochas de diferen-
tes unidades da área para estudos litogeoquímicos. As 
amostras foram analisadas pelo Laboratório ACME do 
Brasil (Goiânia), com abertura multi-ácida e determina-
ção dos elementos maiores por ICPES e os elementos 
traço, inclusive Terras Raras, por ICP-MS. O tratamento 
dos dados foi feito com emprego do software Minpet 2.02 
visando a obtenção de diagramas litogeoquímicos de 
classificação e caracterização de ambiente tectônico.

bASE DE DADOS DE pOçOS-SIAGAS 
A base de dados contempla informações sobre 

335 poços para água subterrânea perfurados no Estado 
e abrange o numero no cadastro nacional do Sistema 
de Informações de Águas Subterrâneas da CPRM, a sua 
localização, profundidade, nível estático, nível dinâmico 
e vazão.

bASE DE DADOS GEOCRONOlóGICOS 
A base de dados geocronológicos contém cerca 

de 47 datações pelos métodos Sm-Nd - idade modelo 
(1), Rb-Sr (10), K-Ar (11) e Ar-Ar (02) disponíveis na 
literatura, acrescidas de 24 datações efetuadas neste 
trabalho, sendo 08 U-Pb SHRIMP em zircão, realizadas na 
Universidade de Camberra, Austrália, e 16 dados Sm-Nd 
(Rocha Total), obtidos no Laboratório de Geocronologia 
da Universidade de Brasília.

NOTA ExplICATIvA 
O texto está disponível na forma impressa e em 

meio digital (formato PDF) no CD-ROM.
O capítulo Descrição das Unidades apresenta, de 

forma resumida, as principais características das uni-
dades geológicas cartografadas. 

O relatório também inclui um capítulo sobre os 
recursos minerais e um dedicado à economia mineral 
do Estado que inclui o diagnóstico do setor e de sua 
importância na economia da região.

Os dados geocronológicos, litoquímicos e a lis-
tagem dos jazimentos minerais são apresentados em 
tabelas, na forma de apêndices.

ElAbORAçãO DO SIG 
Os dados dos diversos temas componentes do 

SIG foram digitalizados e/ou atualizados a partir do SIG 
– Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo (2004), pela 
Superintendência Regional de Goiânia (SUREG/GO), 
na observância dos limites da acuidade cartográfica da 
escala 1:1.000.000.

A elaboração e montagem do SIG couberam à 
Divisão de Geoprocessamento da CPRM (DIGEOP) e à 
SUREG/GO. A visualização dos dados pode ser feita com 
o emprego do software ArcExibe, de livre distribuição.
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1.3 – pRINCIpAIS fONTES DE INfORMAçãO
A maioria das informações geológicas foi obtida 

a partir de trabalhos da CPRM na região. Importantes 
contribuições foram obtidas de trabalhos executados na 
área por outros órgãos, a exemplo do Projeto Radam 
Brasil, PETROBRAS, Universidades (UnB, UFMT, UFRGS, 
UNESP e USP), bem como de relatórios de pesquisa de 
empresas de mineração.

As fontes de informação constam das figuras 
1.1 a 1.7. Na figura 1.1 estão representados os tra-
balhos de geologia básica desenvolvidos na escala 
1:1.000.000, no período de 1979 a 1999 e inclui o 

primeiro mapa geológico do Estado, executado pela 
CODESUL e revisado pela CODEMS. A figura 1.2 expõe 
os trabalhos realizados na escala 1:250.000, desde 
1976 até 1999. Da figura 1.3 constam os projetos 
executados na escala 1:100.000 e na figura 1.4 os 
levantamentos executados na escala 1:50.000, com 
destaque para o projeto Avaliação do Potencial Ge-
ológico de Fosfato na Serra da Bodoquena. A figura 
1.5 apresenta as áreas de dissertações de mestrado e 
teses de doutorado desenvolvidas na região e, as figu-
ras 1.6 e 1.7, apresentam as áreas de localização dos 
projetos de levantamento geofísico e geoquímico.

Figura 1.1 – Principais trabalhos de geologia básica desenvolvidos no Mato Grosso do Sul, no 
período de 1979 a 1999, na escala 1:1.000.000.
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Figura 1.2 - Principais trabalhos realizados no Mato Grosso do Sul, no período de 1976 a 1999, 
na escala 1:250.000.

Figura 1.3 – Projetos executados no Mato Grosso do Sul, na escala 1:100.000.
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Figura 1.4 – Principais levantamentos executados no Mato Grosso do Sul, na escala 1:50.000, com 
destaque para o projeto Avaliação do Potencial Geológico de Fosfato na Serra da Bodoquena. 

Figura 1.5 – Áreas do estado de Mato Grosso do Sul nas quais foram realizadas dissertações 
de mestrado e teses de doutorado. 
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Figura 1.6  - Áreas de localização de projetos de levantamentos geofísicos no estado de Mato 
Grosso do Sul.

Figura 1.7 - Áreas de localização de projetos de levantamentos geoquímicos no estado de Mato 
Grosso do Sul.
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Joffre Valmório de Lacerda Filho, Maria da Glória da 
Silva, Cipriano Cavalcante de Oliveira, Augusto José 
Pedreira, Luiz Carlos Moreton, Edson Gaspar Martins

A compartimentação geotectônica do Estado de 
Mato Grosso do Sul, reflexo do atual estágio do conhe-
cimento geológico da região, visa reconstituir a evolução 
geológica dos ambientes tectônicos e dos processos de 
formação da crosta continental, desvendar e realçar as 
potencialidades metalogenéticas e, em conseqüência, 
atrair investimentos na exploração e pesquisa mineral. 
Apesar da carência de dados geocronológicos e de car-
tografia geológica atualizada, buscou-se estabelecer a 
arquitetura dos principais compartimentos a partir das 
feições estruturais, geoquímicas, geocronológicas e li-
toestratigráficas, extraídas da literatura, acrescidas de 
informações obtidas nos perfis geológicos levantados 
durante os trabalhos de campo. Os dados permitiram 
individualizar três grandes províncias (Figura 2.1):

1 – Cráton Amazônico, que reúne as unidades 
regionais mais antigas e compreende terrenos estabili-
zados antes do Ciclo Brasiliano; 

2 – Província Tocantins, estruturada durante 
o Ciclo Brasiliano, e 

3 – Bacias Sedimentares Fanerozóicas, mais 
jovens que 540 Ma.

2.1. CRÁTON AMAzôNICO 
É a maior entidade geotectônica pré-cambriana da 

América do Sul, ocupa quase toda a região noroeste do 
Brasil e se prolonga para o interior da Bolívia, Guiana, 
Suriname, Venezuela, Colômbia e Paraguai. No Mato 
Grosso do Sul, o cráton se limita a leste/nordeste com 
as faixas móveis Paraguai e Araguaia (Ruiz et al., 2005), 
as quais são representadas por terrenos proterozóicos 
da porção sudoeste do estado. No presente estudo se 
propõe que, no Mato Grosso do Sul, a área cratônica seja 
dividida nas províncias Rio Apa e Sunsás/Aguapeí.

2.1.1. pROvíNCIA RIO ApA
A Província Rio Apa compreende o segmento crustal 

paleoproterozóico, exposto em área restrita do sudoeste do 
estado, limite com o Paraguai, e constitui o embasamento 
da faixa Paraguai. Possui cerca de 220 km de comprimento 
segundo NS e 60 km de largura média, limitado a leste 
por rochas pelitico-carbonáticas do Grupo Corumbá (Serra 
da Bodoquena) e a oeste está coberto por sedimentos 
cenozóicos da bacia do Pantanal (Figura 2.2).

Os terrenos desta província compreendem rochas 

2. COMpARTIMENTAçãO GEOTECTôNICA

pré-cambrianas da região meridional do estado, repre-
sentadas pelo Grupo Alto Tererê, Complexo Rio Apa, Su-
íte Amoguijá, Intrusivas Básicas Morro do Triunfo, Suíte 
Gabro-anortosítica Serra da Alegria, diques e soleiras 
básicas. Estes terrenos não foram, ainda, estudados 
em maiores detalhes, com particular carência de dados 
geocronológicos, o que resulta em posição estratigráfica 
controversa no cenário paleoproterozóico.

De acordo com Barros et al. (1982), Del’Arco et 
al.(1982), Litherland et al.(1986), Alvarenga e Saes 
(1992), Brito Neves et al. (1995), Trompette et al. (1998), 
Alvarenga (1988) e Delgado et al. (2003), a província é um 
fragmento crustal alóctone do Cráton Amazônico, separado 
pela Faixa Tucavaca, de idade neoproterozóica. Por outro 
lado, Ruiz et al. (2005) sugerem que o Bloco Rio Apa é um 
prolongamento do Cráton Amazônico e embasamento dos 
cinturões móveis neoproterozóicos, representados pelas 
faixas Paraguai e Araguaia, e pelas rochas sedimentares do 
aulacógeno Tucavaca, na Bolívia (Grupos Boqui, Tucavaca e 
Murciélago). De acordo com os autores citados, o aulacó-
geno Tucavaca não é um cinturão móvel e os grupos Boqui, 
Tucavaca e Murciélago seriam correlacionáveis às rochas 
metassedimentares dos Grupos Jacadigo, Corumbá e Alto 
Paraguai, definidos por Alvarenga et al. (2000) e Boggiani 
(1990). A partir de dados geocronológicos, Cordani et al. 
(2005), sugerem a correlação do terreno Rio Apa com o 
Cráton Amazônico e admitem que ambos foram unidos 
antes da instalação do aulacógeno Tucavaca (Figura 2.3).

Novos dados litogeoquímicos e geocronológicos 
obtidos neste trabalho indicam que as rochas da Pro-
víncia Rio Apa, foram geradas entre 1,95 e 1,75 Ga, 
estão regionalmente dispostas segundo NS e reúnem 
granitóides e seqüências metavulcano-sedimentares 
de arcos magmáticos acrescionários do segmento mais 
meridional do Cráton Amazônico. Estas rochas estão 
metamorfisadas nas fácies xisto verde e anfibolito, com 
aumento do grau metamórfico para oeste, e foram de-
formadas e retrometamorfizadas durante as orogenias 
Rondoniana-San Inácio (1.3 Ga) e Sunsas/Aguapeí (1.0-
1.1 Ga), como indicam idades Ar-Ar de 1.060 e 1.300 
Ma, em biotita (Cordani et al. 2005).

Neste estudo, a província foi subdivida em três 
compartimentos geotectônicos distintos (Fig. 2.1), assim 
denominados:
(i) Remanescente de Crosta Oceânica (2,2 a 1,95 
Ga.);
(ii) Arco Magmático Rio Apa (1,95 a 1,87Ga); e
(iii) Arco Magmático Amoguijá (1,87-1,75Ga).
REMANESCENTE DE CROSTA OCEâNICA
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Figura 2.1 – Mapa Geotectônico do Estado de Mato Grosso do Sul.

Na porção central da província ocorrem rochas 
metavulcano-sedimentares paleoproterozóicas perten-
centes ao Grupo Alto Tererê. Seus litótipos estão orien-
tados segundo NNW-SSE e, por estarem intrudidos pelos 
granitóides do Complexo Rio Apa e da Suite Amoguijá, 
representam a unidade mais antiga do Cráton Amazônico 
na região meridional do Mato Grosso do Sul.

As rochas supracrustais compreendem metapelitos 
aluminosos e anfibolitos derivados de metavulcânicas bá-
sicas toleiíticas, deformadas e metamorfisadas na fácies 
anfibolito, com retrometamorfismo para a fácies xisto 
verde. Feições primárias, tais como a presença de almo-
fadas, e as características litogeoquímicas dos anfibolitos, 
indicam ambiente extensional de bacia oceânica. 

O regime compressivo que afetou a seqüência 
imprimiu à mesma, deformações progressivas, com 
vergência para oeste, e desenvolvimento de cinturões 
de cavalgamento de direção submeridiana, colocando-a, 
por vezes, sobre as rochas da Suíte Amoguijá por meio 
de falhas de empurrão/inversas.

ARCO MAGMÁTICO RIO ApA 
Consiste numa associação de rochas plutônicas, 

com diferentes graus de deformação, representadas 
por biotita granitos, alcaligranitos, monzonitos, 
muscovita-biotita gnaisses, hornblenda-biotita gnaisses 
e, subordinadamente, trondjemitos, tonalitos e 
granodioritos.

Dados litogeoquímicos obtidos durante este estu-
do revelaram que estas rochas possuem filiação cálcio-
alcalina, de afinidade adakítica, indicativa de ambiente 
de arco vulcânico. Datações U-Pb SHRIMP em zircão 
apontam idade paleoproterozóica (1,94 Ga). Dados 
isotópicos Sm-Nd, obtidos neste estudo, não lograram 
a obtenção de uma isócrona, mas a idade-modelo (2,57 
Ga) e os valores de εNd (≈ -6) indicam forte envolvimen-
to de material crustal mais antigo na formação dessas 
rochas. Os dados isotópicos e geocronológicos permitem 
propor a correlação dessas rochas com os granitóides do 
Arco Creporizão (1,957-1,974 Ma), do domínio Tapajós-
Parima, como descrito por Santos (2003).
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Figura 2.2 – Compartimentação Geotectônica do Cráton Amazônico.
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Figura 2.3 – Mapa geológico esquemático da porção sudoeste do Cráton Amazônico e da Faixa Paraguai-Araguaia, 
mostrando a localização das províncias Alto Guaporé e Cuiabá-Poconé e dos distritos Alto Jauru, Nova Xavantina 
e Urucum-Mutun (modificado de Trompette, 1994; Litherland et. al., 1986; Schobbenhaus et al., 1981; Tassinari 
e Macambira, 1999).

Assim como as rochas do Grupo Alto Tererê, 
as do Arco Rio Apa exibem orientação geral NNW-
SSE, com vergência para oeste, condicionada a uma 
tectônica dúctil a dúctil–rúptil, realçada por zonas de 
cisalhamento contracionais predominantemente NE-
SW, com mergulhos entre 20o e 60oSE, com inflexões 
para NS e NW-SE (Godoi et al. 1999). Articuladas com 
essas megazonas de cisalhamento, ocorrem zonas de 
cisalhamento transcorrente predominantemente NW-SE, 
subordinadamente NE-SW.

ARCO MAGMÁTICO AMOGUIJÁ 
Definido no âmbito deste estudo, o Arco Amoguijá 

compreende rochas plutônicas, subvulcânicas e vulcânicas 
félsicas de afinidade cálcio-alcalina. Do ponto de vista 
estratigráfico, esta associação pertence à Suíte Amogui-
já, composta pelo Granito Alumiador e pelas Vulcânicas 
Serra da Bocaina. As fácies plutônicas compreendem 
granitóides sin- a tardi- colisionais, de idade U-Pb SHRIMP 
em zircão paleoproterozóica (1,86 e 1,79 Ga). Dados 
isotópicos pelo método Sm-Nd não foram suficientes para 
obter uma isócrona, mas as idades-modelo do Granito 
Alumiador (TDM 2.17 Ga) e das metavulcânicas da Serra 
da Bocaina (TDM 2.26 Ga) são paleoproterozóicas, com 

valores de εNd fracamente negativos, da ordem de -0.68 
e -2.0, respectivamente. Os dados apontam para um 
arco de margem continental, do tipo andino, com pouca 
participação de reciclagem crustal. 

As rochas deste terreno estão pouco deformadas e 
foram afetadas por tectônica rúptil a rúptil-dúctil, expressa 
por zonas transcorrentes confinadas, com direção predo-
minante NW-SE, cinemática sinistral e representadas por 
filonitos formados a partir da nucleação de fraturas com 
o σ1 orientado em torno de N80oW.

As semelhanças deste terreno com os granitóides e 
vulcânicas cálcio-alcalinas do Domínio Juruena, com idade 
U-Pb em zircão de 1,85 a 1,79 Ga, (Souza et al. 2005), 
são sugestivas de uma possível correlação entre o Arco 
Magmático Amoguijá e a Província Rondônia-Juruena, 
definida por Santos (2003).

INTRUSIvAS bÁSICAS 
Corpos máficos toleiíticos continental, representa-

dos pela suíte gabro anortosítica Serra da Alegria, Gabro 
Morro do Triunfo e por enxame de diques e sills, que 
intrudem preferencialmente as rochas do Arco Amoguijá, 
mas também ocorrem no domínio do Grupo Alto Tererê e 
do Complexo Rio Apa. 
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 Estes corpos são semelhantes às intrusões noríticas 
e troctolíticas do Cinturão Pan-Africano da região Hoggae 
Central, Argélia (Cottin et al., 1998), de natureza toleiítica 
continental pós-colisional.

Datações U-Pb SHRIMP (zircão), obtidas neste tra-
balho em rochas da suíte Serra da Alegria e em diabásios 
forneceram idade paleoproterozóica de 1,78 e 1,79 Ga, 
respectivamente. Essas idades permitem propor, a priori, 
que esse magmatismo represente um evento regional 
distensivo de direção predominante NW-SE e EW.

2.1.2 - pROvíNCIA SUNSÁS/AGUApEí

A Província Sunsás/Aguapeí consiste em extensa 
faixa de terrenos mesoproterozóicos da porção sudoeste 
do Cráton Amazônico, desenvolvida no intervalo 1.450 a 
0.900 Ma, durante o ciclo orogênico Sunsás, cronologica-
mente correlacionável ao ciclo Greenville (Santos, 2003). 
Durante este ciclo, ocorreram episódios magmáticos e 
sedimentares contemporâneos, representados no extremo 
noroeste do Mato Grosso do Sul, e que se estendem para 
Mato Grosso, Rondônia e Bolívia, pelos terrenos/domínios 
Santa Helena (1,45-1,38 Ga), Faixa Colorado/Candeias 
(1,37-0,9 Ga) e Faixa Aguapeí/Sunsás (1,10-0,9 Ga). Tais 
episódios estão associados à aglutinação do superconti-
nente Rodínia (Theodorovicz e Câmara, 1991; Tassinari, 
1996; Lacerda Filho et al., 2004c; Litherland et al., 1986; 
Geraldes et al., 2001; Santos, 2003; Ruiz et al., 2005).

No Mato Grosso do Sul, a província Sunsás/Aguapeí 
é representada apenas por rochas do Domínio Amolar, 
pertencente à Faixa Aguapeí/Sunsás.

DOMíNIO AMOlAR

Este domínio ocorre como estreita faixa no extre-
mo noroeste do Estado, na região da Serra do Amolar e 
compreende as rochas metassedimentares das unidades 
Amolar e do Grupo Novos Dourados, as quais, segundo 
Theodorovicz e Câmara (1991), foram depositadas em 
ambiente costeiro, representado por fácies de canais 
entrelaçados, lagunar e fluvial. Estas rochas acham-se 
estruturadas por dobras abertas e isoclinais fechadas, 
transpostas por zonas de cisalhamento dúcteis sinistrais, 
de direção NW-SE, associadas com cavalgamentos (trans-
purrões) resultantes de deformação progressiva.

2.2 - pROvíNCIA TOCANTINS
A Província Tocantins é a entidade tectônica formada 

durante a colagem orogênica neoproterozóica (brasiliana), 
na região central do Brasil (Almeida, 1977). Compreende 
três cinturões de dobras e empurrões, denominados de 
faixas Brasília, Araguaia e Paraguai, os quais resultam da 
colisão de blocos continentais durante a amalgamação 
do Gondwana Oriental (Delgado et al., 2003). Dentre 
estas, no Mato Grosso do Sul ocorre apenas o segmento 
meridional da Faixa Paraguai, a qual margeia a porção 
sudeste do cráton Amazônico. Uma parte do cinturão se 
estende de Corumbá para o interior da Bolívia, com dire-
ção NW-SE (Figura 2.3), onde recebe a denominação de 

Cinturão Tucavaca, que é interpretado como aulacógeno 
(Alvarenga e Trompette, 1992; Alvarenga et al., 2000; 
Boggiani, 1997).

fAIxA pARAGUAI

A Faixa Paraguai é um cinturão móvel neoprotero-
zóico da porção ocidental da Província Tocantins (Almei-
da, 1977). É formado por rochas metassedimentares de 
baixo a médio grau de metamorfismo, depositadas na 
borda sul do Cráton Amazônico. A idade destas rochas 
varia do Vendiano ao Cambriano Inferior (600-540Ma), 
foram deformadas durante os estágios finais da orogenia 
Brasiliana/Pan Africana (entre 550 e 500 Ma) e às quais 
se associa um magmatismo granítico tardi-orogênico 
(500 Ma) representado pela Suíte São Vicente (Oliveira 
e Leonardos, 1943; Almeida, 1945, 1954; Maciel, 1959; 
Oliveira, 1964; Vieira, 1965; Almeida, 1964a, 1965a; 
Figueiredo e Olivatti, 1974; Ribeiro Filho et al, 1975; 
Nogueira et al., 1978; Correa et al., 1979; Luz et al., 1980; 
Schobbenhaus e Oliva, 1979; Schobbenhaus e Soares, 
1979; Araújo et al., 1982; Barros et al., 1982; Almeida, 
1984; Boggiani, 1997). 

Segundo Alvarenga et al. (2000), a Faixa Paraguai 
exibe zonalidade sedimentar, tectônica e metamórfica, 
que permite o reconhecimento de três compartimentos, 
os quais, de oeste para leste, compreendem: 1) a Zona 
Cratônica, com estratos subhorizontais; 2) a Zona Peri-
cratônica, com dobras holomórficas de grande amplitude; 
e 3) a Zona Bacinal profunda, metamórfica, com dobras 
e empurrões com vergência para oeste.

As zonas cratônica e pericratônica são representa-
das por depósitos sedimentares glácio-marinhos e turbi-
díticos, típicos de ambiente rifte e de bacias ante-país. A 
Zona Bacinal, por sua vez, é extensa e retrata ambiente 
sedimentar de margem passiva, representada pelas ro-
chas metassedimentares do Grupo Cuiabá.

A Faixa Paraguai tem importantes variações laterais 
que permitem desdobrá-la em três domínios litotectôni-
cos:

1) Remanescente de crosta oceânica, caracterizado 
por anfibolitos da Seqüência Metavulcano-sedimentar Rio 
Bacuri. Dados litogeoquímicos obtidos no âmbito desse 
trabalho indicam que os anfibolitos possuem filiação 
toleítica do tipo MORB. A estes se associam formações 
ferríferas e filitos carbonosos, interpretados como de 
ambiente de fundo oceânico;

2) Seqüência de Margem Passiva I, composta 
por uma associação QPC e turbidítica, constituída por 
depósitos de granulação fina, filitos e metassiltitos, com 
intercalações de turbiditos distais, representados por 
metaconglomerados polimíticos, quartzitos, metarritmitos 
pelito-psamíticos (Grupo Cuiabá), interpretada como de 
ambiente de plataforma profunda a transicional, e

3) Seqüência de Margem Passiva II, depositada 
inicialmente em ambiente de rifte continental, que evoluiu 
para um regime de sedimentação plataformal (sedimentos 
clástico-químicos, ricos em ferro e manganês) e, por fim, 
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durante a glaciação Vangeriana (610-590 Ma), para um 
regime glácio-marinho (Alvarenga e Trompete, 1992).

 A seqüência glacio-marinha (Grupo Jacadigo, 
Formação Puga) é sucedida por uma unidade plataformal 
transgressiva, carbonática - Grupo Corumbá (Boggiani, 
1997), que marca o final da influência glacial na bacia. 
De acordo com Alvarenga et al. (2000), o Grupo Co-
rumbá contém microfósseis de idade Vendiana Superior 
(650-590Ma) e Boggianni (1997) e Cuadros Justo (2000) 
descrevem a presença de estromatólitos com importan-
tes concentrações de fosfato. Esta unidade carbonática 
(Grupo Corumbá) ocupa, geograficamente, a região da 
Serra da Bodoquena, em disposição aproximadamente 
NS até Corumbá.

Ainda no contexto evolutivo da Faixa Paraguai, 
ocorrem rochas magmáticas, tardi-tectônicas, brasilianas, 
representadas pela Suíte São Vicente. A suíte intrude 
as rochas do Grupo Cuiabá e contém dois conjuntos de 
granitos cálcio-alcalinos de alto potássio, peraluminosos. 
Um, situado na porção centro sul do Estado, é constituído 
por granitos (Taboco, Rio Negro e Coxim) que ocorrem 
como pequenas intrusões fissurais, alongadas NE-SW, 
que acompanham a borda da Serra de Maracaju e são 
parcialmente cobertas pelas rochas sedimentares da 
Bacia do Paraná. No presente trabalho, o Granito Taboco 
foi datado pelo método U-Pb SHRIMP em zircão e gerou 
a idade de 546 Ma. Outro, situado na parte norte do Es-
tado, representado pelo granito São Vicente, também foi 
datado pelo método U-Pb em zircão e gerou a idade de 
504 ± 05Ma (Pinho, 2001).

A deformação da Faixa Paraguai resultou de vetores 
compressivos que deram origem a transcorrências de di-
reção W/NW, com maior intensidade da deformação e au-
mento do grau metamórfico em direção à zona interna da 
faixa. Nos domínios 1 (Remanescente de crosta oceânica) 
e 2 (Seqüência de Margem Passiva I) as deformações são 
marcadas por dobras inversas a isoclinais, com superfícies 
axiais de mergulhos variáveis de subverticais a suaves 
para leste, com vergência para o Cráton Amazônico, tran-
sicionando para domínio 3 (Seqüência de Margem Passiva 
II). A estruturação mais expressiva corresponde às falhas 
inversas que projetam as rochas do Grupo Cuiabá sobre 
rochas dos grupos Corumbá e Jacadigo, à oeste, num 
claro transporte de massa de leste para oeste. 

O domínio 3 (Seqüência de Margem Passiva II) é 
caracterizado por dobras abertas, com planos axiais ver-
ticais, de direção NS. Os dobramentos são antiformais e 
sinformais, de dimensão regional, com eixos suborizontais 
e subparalelos de direção submeridiana e planos axiais de 
direção N-S. Neste domínio também ocorrem estruturas 
rúpteis, extensionais, impressas nas rochas do Grupo Ja-
cadigo, responsáveis pela formação de horsts e grabens, 
balizados por falhas normais, subverticais, orientadas 
segundo N 30º-50ºE (Godoi et al. 1999).

2.3 - bACIAS SEDIMENTARES fANEROzóICAS
Grande parte do Estado de Mato Grosso do Sul é 

ocupada pelas bacias sedimentares fanerozóicas abaixo 
listadas: (i) bacia do Paraná (BPA), na porção centro leste 
do estado; (ii) bacia do Pantanal (BPT), na divisa noroeste; 
e (iii) pequeno setor da Bacia do Gran Chaco (BGC), na 
fronteira sudoeste.

Estas bacias correspondem tanto às sinéclises pale-
ozóicas de Milani e Thomaz Filho (2000), quanto a bacias 
cenozóicas, em alguns casos, superpostas às sinéclises.

2.3.1 - bACIAS pAlEO-MESOzóICAS 

bACIA DO pARANÁ

A Bacia do Paraná é uma estrutura intracratônica 
flexural, que abrange a região sul-sudeste do estado, 
prossegue para o interior dos estados de São Paulo e 
Goiás e contém unidades representativas do Paleozóico 
ao Cenozóico. Sua evolução, de acordo com Raja Gabaglia 
e Figueiredo (1990), foi policíclica, iniciada por uma fase 
de fratura interior no continente Gondwana, seguida por 
várias fases de sinéclise interior. 

No Mato Grosso do Sul, as unidades da Bacia do 
Paraná correspondem às do seu setor noroeste, as quais 
incluem seqüências da fase inicial de extensão continental 
e formação de riftes, seguida de sedimentação relaciona-
da à subsidência termal e ao ajuste isostático posterior. 
Neste setor se reconhece a existência de quatro ciclos 
de subsidência, correspondentes às superseqüências Rio 
Ivaí, Paraná, Gondwana I, Gondwana III (Neo-Jurássico 
a Eo-Cretáceo) e Bauru (Cretáceo), como definidas por 
Milani e Ramos (1998). Os quatro ciclos se ordenam da 
seguinte forma:

(i) fase inicial de preenchimento de rifte e deposição 
da Superseqüência Rio Ivaí (Teixeira, 2001);

(ii) fase sinéclise, correspondente à deposição das 
superseqüências Paraná e Gondwana I;

(iii) fase de abertura do oceano Atlântico, e 
deposição da Superseqüência Gondwana III, e 

(iv) encerramento da evolução da bacia com a 
deposição da Superseqüência Bauru.

A superseqüência Rio Ivaí (Ordoviciano-Siluriano) 
foi gerada durante um ciclo transgressivo e engloba as 
formações: (a) Alto Garças, constituída de arenitos flu-
viais, transicionais e costeiros; (b) Iapó, composta por 
diamictitos glaciais representativos do limite de seqüência 
de terceira ordem da Superseqüência Rio Ivaí; e (c ) Vila 
Maria, composta de folhelhos que registram a superfície 
de máxima inundação (Milani, 1997).

A superseqüência Paraná (Devoniano), resulta de 
um ciclo transgressivo-regressivo e é composta pela For-
mação Furnas, constituída de arenitos e conglomerados 
fluviais e transicionais, com abundantes icnofósseis, e 
pela Formação Ponta Grossa, constituída principalmente 
por folhelhos e dividida em três membros, dos quais o 
inferior, marinho, corresponde à superfície de máxima 
inundação do Devoniano.

A superseqüência Gondwana I, carbonífera-eotri-
ássica, engloba as formações que compõem os Grupos 
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Itararé, Guatá e Passa Dois. Segundo Milani (1997), 
esta superseqüência compreende uma parte basal 
transgressiva, correspondente ao Grupo Itararé (Forma-
ções Lagoa Azul, Campo Mourão, Taciba e Aquidauana), 
constituído por depósitos sedimentares glácio-marinhos, e 
ao Grupo Guatá, composto de sedimentos deltáicos, mari-
nhos e litorâneos (Formação Rio Bonito) e de sedimentos 
marinhos (Formação Palermo). A superfície de máxima 
inundação se situa na porção intermediária.

A porção superior, regressiva, está registrada nos 
depósitos marinhos e transicionais do Grupo Passa Dois 
(Formações Irati, Serra Alta, Teresina, Corumbataí e Rio 
do Rastro). 

A Superseqüência Gondwana III corresponde à fase 
que antecede a abertura do oceano Atlântico. Compreende 
a Formação Botucatu, constituída de arenitos eólicos de 
ambiente desértico, seguidos pelo extravasamento de 
grande volume de lavas basálticas continentais durante o 
Mesozóico, representados pela Formação Serra Geral.

Sobre estas rochas vulcânicas depositaram-se 
cerca de 300 m de arenitos dos Grupos Caiuá e Bauru 
de idade neocretácica. Esta seqüência associa-se a um 
vulcanismo alcalino que corresponde ao ciclo final da 
Bacia do Paraná (Schneider et al., 1974; Milani, 1997). 
Para Fernandes (1992, 1998) e Fernandes e Coimbra 
(1994, 2000), o conjunto sedimentar constitui uma bacia 
continental interior independente, separada da Bacia do 
Paraná, e denominada de Bacia Bauru. Neste estudo, os 
Grupos Caiuá e Bauru estão sendo considerados como 
integrantes da Bacia do Paraná.

bACIA DO GRAN ChACO 
Compreende uma espessa seqüência de arenitos, 

folhelhos e níveis conglomeráticos, com fósseis siluro-
devonianos, que ocorre na porção leste da Bolívia e se 
prolonga para o estado de Mato Grosso do Sul, onde é 
representada pela Formação Coimbra (Oliveira e Moura, 
1944). Esta unidade, por sua vez, é correlacionável à 
Formação El Carmen, do Grupo Santiago, na Bolívia (Go-
doi et al., 1999). Na Bolívia, a sedimentação nesta bacia 
inicia por conglomerados e arenitos de ambiente marinho 
raso (Formação Picacho do Grupo San José). Para o topo 
compreende arenitos, conglomerados, siltitos e argilitos 
do Grupo Santiago (Formações El Carmen e Limonito). 
Os registros fósseis da bacia marcam a transição, para 
leste, do Siluriano Inferior ao Devoniano Inferior. A tran-
sição é marcada pela mudança de ambiente marinho raso 
para profundo e sugere a migração do mar paleozóico de 
oeste, na Bacia Andina, para leste, na Bacia do Paraná 
(Litherland et al., 1986).

A borda leste da bacia é balizada por extensas 
falhas NS e NW que alojam intrusões alcalinas permo-
triássicas a paleógenas (225-253 Ma), as quais Livieres 
e Quade (1987) reúnem nas províncias Alto Paraguai, 
Amambay e Central. Manifestações deste magmatismo 
ocorrem no estado de Mato Grosso do Sul, nas margens 
do Rio Paraguai, onde está representado pelas rochas da 

suíte alcalina Fecho dos Morros, as quais se descatam na 
topografia por elevações de até 500 m acima da superfície 
sustentada pelos sedimentos da Formação Pantanal.

2.3.2 - bACIA CENOzóICA 

bACIA DO pANTANAl

A Bacia do Pantanal é uma das mais importantes 
bacias sedimentares cenozóicas sul-americanas. Situa-se 
na porção sudoeste do Brasil, a leste da Bolívia e parte 
norte do Paraguai, e ocupa expressiva área do noroeste 
do Mato Grosso do Sul, na bacia do alto rio Paraguai, 
com aproximadamente 135.000 km2. Trata-se de uma 
depressão com altitudes entre 80 e 190 m, circundada por 
planaltos e bordejada pelas bacias do Paraná, a leste, e 
pela Bacia do Chaco, a sudoeste. Sua evolução é atribu-
ída ao Terciário, com a deposição de espesso pacote de 
sedimentos fluviais e lacustrinos da Formação Pantanal, 
e remodelada no Quaternário. Sua espessura máxima, 
medida em poços da Petrobras, é da ordem de 412 me-
tros (Weyler, 1962 e 1964, apud Del’Arco et al. 1982). A 
formação compreende depósitos arenosos e síltico-argilo-
sos, com pouco cascalho, de leques aluviais, de talude e 
lateritos ferruginosos (Almeida, 1964a). Segundo Assine 
(2005) a sucessão, essencialmente siliciclástica, mostra 
afinamento textural para o topo. O trato de sistemas 
deposicionais é composto de extensa planície fluvial 
meandrante, com pequenos lagos marginais, coletora 
das águas de vários leques aluviais dominados por rios. 
Segundo o autor, a bacia está sob a influência de tectô-
nica moderna que tem contribuído com a modelagem da 
paisagem do Pantanal por mudanças do nível de base de 
erosão e gradientes topográficos e, assim, condicionando 
o curso do rio Paraguai na borda oeste da bacia. Evidên-
cias de neotectônica ocorrem na Serra do Maracajú e em 
outros pontos da bacia, sob a forma de falhas recentes que 
estruturam a sua borda leste. Estas falhas vêm provocando 
desníveis e erosão da borda noroeste da Bacia do Paraná, 
particularmente das rochas sedimentares do Grupo Rio Ivaí 
e das Formações Furnas, Ponta Grossa e Aquidauana, com 
a formação de leques aluviais com padrão distributário em 
direção a oeste dos quais o mais notável é o megaleque 
do Rio Taquari. As manifestações da neotectônica, em 
particular na Serra do Maracajú, derivam principalmente 
da reativação do cinturão de cisalhamento transcorrente 
Transbrasiliano de direção NE-SW.

Gesicki e Ricomini (1998) identificaram três fases 
de deformação relacionadas à neotectônica da borda 
leste da Bacia do Pantanal e que afetam tanto as rochas 
sedimentares paleozóicas da Bacia do Paraná (Formações 
Furnas e Aquidauana) que marginam a bacia, quanto 
os depósitos coluvionares e aluviais. Estas deformações 
possuem direção NE-SW a NS e NW-SE e os autores cita-
dos consideram a fase NS e NNE-SSW como responsável 
pelos abatimentos generalizados que levaram à abertura 
da bacia sedimentar do Pantanal, provavelmente no 
Pleistoceno Inferior.
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3. DESCRIçãO DAS UNIDADES

Luiz Carlos Moreton,  Edson Gaspar Martins, Ricardo 
Cunha Lopes, Maria da Glória da Silva, Cipriano Caval-

cante de Oliveira,  Joffre Valmório de Lacerda Filho 

3.1 - GRUpO AlTO TERERê

Esta unidade foi originalmente definida por Corrêa 
et al. (1976) como Associação Metamórfica Alto Tererê, 
e desdobrada em três subunidades: a) biotita gnaisses 
finos e quartzitos com micaxistos subordinados; b) 
micaxistos, quartzitos e gnaisses granadíferos; e c) 
micaxistos, quartzitos e anfibolitos. Segundo Araújo e 
Montalvão (1980), a unidade seria parte do Complexo 
Rio Apa. Já para Godoi et al. (1999), apenas os gnaisses 
representariam o complexo.

Lacerda Filho et al. (2004b), adotaram a proposta 
de Godoi et al. (1999) e denominaram a unidade de 
Grupo Alto Tererê, como considerado neste trabalho, 
o qual compreende rochas Metavulcano-sedimentares 
reunidas em uma unidade metavulcânica básica e outra 
metassedimentar.

As rochas desse grupo ocorrem em uma faixa 
norte-sul, de relevo rebaixado e estão parcialmente 
cobertas pelos sedimentos da Formação Pantanal. Distri-
buem-se entre os contrafortes da Serra da Bodoquena, 
a leste, e a Serra da Alegria, a oeste, onde sustentam 
morros em cristas alinhadas.

3.1.1 – UNIDADE METAvUlCâNICA bÁSICA (pp3ATv)
Compreende anfibolitos de grau metamórfico 

variável da fácies xisto verde a anfibolito, com foliação 
predominante NNW/SSE.

Áreas-tipo dos anfibolitos são a fazenda Primavera 
(Córrego da Primavera e corte na BR-262) e as margens 
do rio Branco (sul da serra da Alegria), município de Por-
to Murtinho. Na fazenda Primavera, o anfibolito é verde 
escuro, possui textura nematobástica, subordinadamente 
granoblástica e é constituído de hornblenda, plagioclásio, 
titanita, opacos e quartzo, associação esta típica da fácies 
anfibolito, mas está superposta por minerais retrometa-
mórficos tais como clorita e epidoto. Localmente, como 
no leito do Córrego Primavera, a unidade contém dobras 
mesoscópicas assimétricas de eixo 30ºN60oE. Xenólitos de 
anfibolitos da unidade ocorrem em granitos deformados 
do Complexo Rio Apa (Fotografia 3.1). Estas rochas tam-
bém possuem vênulas de quartzo e feldspato dispostas 
em dobras intrafoliais (Fotografia 3.2).

Exposições restritas de anfibolitos também ocor-

rem a sul e leste da Serra da Alegria, em lentes de 10 
a 20 m de largura, intercaladas em xistos e quartzitos 
da unidade metassedimentar. São compostos por horn-
blenda e actinolita, subordinadamente clorita. No leito do 
rio Branco, junto ao retiro Barroquinha (Fazenda Santa 
Otília), Silva (1998) descreve a presença de amígdalas 
e pillows (Fotografia 3.3) nos anfibolitos.

Fotografia 3.1 – Corte na rodovia BR-267, Fazenda Pon-
to da Primavera que mostra xenólito de anfibolito bio-
titizado (Grupo Alto Tererê) englobado por granitóide fo-
liado do Complexo Rio Apa (UTM - 475616/7592145).

Fotografia 3.2 – Lajedo de anfibolito das rochas su-
pracrustais do Grupo Alto Tererê, com vênula quartzo-
feldspática dobrada. Fazenda Ponto da Primavera, cór-
rego Primavera, município Porto Murtinho, próximo da 
BR-267 (UTM - 475573/7590963).
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Fotografia 3.3 – Lajedo de anfibolito do Grupo Alto 
Tererê, com estrutura de tipo pillow. Leito do Rio 
Branco, Fazenda Santa Otília (Fotografia reproduzida 
de Silva, 1998).

 

Estudos litogeoquímicos preliminares, realizados 
no âmbito deste trabalho com amostras destes anfiboli-
tos, revelaram tratar-se de rochas sub-alcalinas (Figura 
3.1), de filiação toleiítica (Figura 3.2), com diferentes 
graus de diferenciação magmática (Figura 3.3). As fei-
ções primárias, como derrames com pillows, apontam 
para possível ambiente de fundo oceânico, o que é 
corroborado pelo comportamento dos elementos traço, 
em particular os Elementos Terras Raras (ETR). Como 
mostram as figuras 3.4 a 3.6, as amostras de anfibolito 
plotam no campo das rochas de fundo oceânico. Sua 
posição no campo de toleiitos de arco na figura 3.6 tem 
correspondência com o seu padrão na figura 3.7, no qual 
a significativa anomalia negativa de Nb é característi-
ca de rochas de ambientes de subdução ou de bacias 
marginais a um arco.

O padrão de ETR normalizado ao condrito (Figu-
ra 3.8) é levemente fracionado nos ETRL e plano, não 
fracionado, nos ETRP, compatível com o de rochas de 
ambientes de fundo oceânico.

O comportamento litogeoquímico destes meta-
basitos, somado à presença de feições primárias de 
ambiente subaquoso (lavas almofadadas), permite, 
a priori, interpretá-los como gerados em ambiente 
extensional (bacia oceânica). Contudo, alguns dados 
litogeoquímicos, como os da figura 3.9, apontam para 
possível ambiente de back-arc.

Figura 3.1 - Diagrama TAS dos anfibolitos da Unidade 
Metavulcânica Básica. 

Figura 3.2 - Diagrama AFM dos anfibolitos da Unidade 
Metavulcânica Básica. 
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Figura 3.3 - Diagrama MgO/(MgO+FeOT) (% Peso) que 
mostra o espectro de diferenciação dos anfibolitos da 
Unidade Metavulcânica Básica.

Figura 3.4 - Diagrama Zr versus Zr/Y de Pearce e 
Norry (1979) que mostra a posição dos anfibolitos da 
Unidade Metavulcânica Básica no campo de rochas de 
fundo oceânico.

Figura 3.5 - Diagrama Ti (ppm)/1000 versus V (ppm) 
de Shervais (1982) que mostra a posição dos anfiboli-
tos da Unidade Metavulcânica Básica no campo de ro-
chas de fundo oceânico (MORB).

Figura 3.6 - Diagrama TiO2 (%peso) X 10*MnO (%peso) 
X 10*P2O5 (%peso) de Muellen (1983) que mostra a 
posição dos anfibolitos da Unidade Metavulcânica Bási-
ca no campo de rochas de ambientes de subdução
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Figura 3.8 - Diagrama de Elementos Terras Raras, 
normalizadas ao condrito, dos anfibolitos da Unidade 
Metavulcânica Básica.

Figura 3.9 - Diagrama Nb/Yb versus Th/Yb de Pearce 
e Peate (1995), que mostra os anfibolitos do Grupo 
Alto Tererê no campo de rochas de ambientes de sub-
ducção.

Figura 3.7 - Aranhograma de amostras dos anfiboli-
tos da Unidade Metavulcânica Básica que destaca a 
anomalia negativa de Nb.

Apesar dos resultados, a abordagem litogeoquí-
mica deve ser considerada preliminar e seu emprego na 
interpretação do ambiente geodinâmico deve merecer 
uma amostragem mais sistemática e representativa dos 
anfibolitos, acompanhada de estudos petrográficos para o 
controle de qualidade dos dados analíticos e da influência 
das transformações metamórficas/metassomáticas.

3.1.2 – UNIDADE METASSEDIMENTAR (pp3ATS)
A unidade é composta de rochas metassedimentares 

psamo-pelíticas, representadas por micaxistos granadí-
feros, muscovita-quartzo xistos, biotita-quartzo xistos, 
quartzitos e, subordinadamente, sillimanita-cianita–es-
taurolita xistos, com intercalações de anfibolitos (Silva, 
1998). Composicionalmente os xistos ocorrem em diversas 

variedades, caracterizadas pelas proporções de muscovita, 
biotita e clorita, mas são freqüentemente granadíferos.

Os quartzitos ocorrem em camadas espessas ou 
em lentes finas intercaladas nos micaxistos e são, em 
geral, cinza claros, de granulação fina a média e comu-
mente micáceos e granadíferos.

As paragêneses minerais destes litótipos indicam 
metamorfismo da fácies xisto verde na parte leste, próximo 
aos contrafortes da serra da Bodoquena, e fácies anfibolito 
alto a sul e a oeste da Serra da Alegria. Na zona da fácies 
anfibolito, destaca-se a presença de cianita, sillimanita 
e estaurolita, com evidências de retrometamorfismo. Os 
fenoblastos de granada são tardi- a pós-tectônicos em 
relação à foliação principal e foram submetidos a fratura-
mento/cisalhamento tardio (Silva, 1998).

Os xistos possuem foliação NNW bem desenvol-
vida, com mergulhos para sudeste/nordeste. A unidade 
possui dobras apertadas, às vezes com flancos rompidos 
por falhas inversas, foi cortada por zonas de milonitos 
e ultramilonitos relacionados a falhas de empurrão de 
baixo ângulo e de vergência oeste.

Por outro lado, a unidade foi intrudida pelos grani-
tos Alumiador e do Complexo Rio Apa. As intrusões são, 
em geral, centimétricas a decamétricas e concordantes 
(estratóides) com a foliação o que confere a estas ro-
chas aspecto gnáissico bandado. Xenólitos desses xistos 
ocorrem nos granitóides Alumiador.

3.2 – COMplExO RIO ApA (pp3RA)
O complexo é composto por granitos e gnais-

ses que Almeida (1965) inclui no Complexo Cristalino 
Brasileiro. Sua área de ocorrência se localiza entre os 
contrafortes da serra da Bodoquena, a leste, e o rio 
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Paraguai a oeste.
Corrêa et al. (1976) subdividiram este terreno 

em duas unidades, uma denominada de Complexo 
Basal (Pré-Cambriano Inferior a Médio) e outra de 
rochas supracrustais, denominada Alto Tererê. Se-
gundo os autores, a primeira seria constituída por 
rochas granito-gnáissicas, metamorfisadas na fácies 
anfibolito, e as rochas supracrustais Alto Tererê se-
riam mais jovens, metamorfisadas na fácies xisto 
verde e representadas por micaxistos granadíferos, 
quartzitos, anfibolitos, biotita gnaisses e gnaisses 
com granada.

O termo Complexo Rio Apa foi proposto por Araújo 
e Montalvão (1980) para reunir as rochas do Complexo 
Basal e da Associação Metamórfica Alto Tererê de Corrêa 
et al. (1976). 

Godoi et al. (1999) restringiram a designação do 
Complexo Rio Apa, para representar apenas as rochas 
do Complexo Basal de Corrêa et al. (1976).

Neste estudo, o Complexo Rio Apa engloba os 
granitos, granodioritos e tonalitos foliados, miloníticos 
a protomiloníticos, expostos em batólitos e plútons me-
nores na região dos rios Perdido e Apa, nos municípios 
de Porto Murtinho e Caracol.

Os granitóides são cinza a róseos, finos a mé-
dios, freqüentemente com porfiroblástos de K-feldspato 
estirados e em forma de augens (Fotografia 3.4). Os 
porfiroblastos de K-feldspato estão envelopados por 
lamelas de biotita, cristais de hornblenda e quartzo re-
cristalizado. Algumas fácies desses granitóides contêm 
granada e magnetita.

Também fazem parte do Complexo Rio Apa pe-
quenos corpos isolados de granitóides com muscovita, 
biotita e granada, bem como veios quartzo-feldspáticos, 
pegmatóides e diques de aplito. Rochas deste complexo 
intrudem as rochas supracrustais do Grupo Alto Tererê, 
como exposto nas fazendas Primavera e São João (mar-
gem do rio Branco) e exibem contatos tectônicos com os 
granitos Alumiador. Estão cobertas por rochas do Grupo 
Corumbá/Puga (formações Cerradinho e Bocaina) e por 
sedimentos quaternários da Formação Pantanal.

Essas rochas estão deformadas por extensas zo-
nas de cisalhamento dúctil, transcorrentes e oblíquas, 
balizadas por milonitos de direção geral NNW-SSE.

Del’Arco et al. (1982) obtiveram uma isócrona Rb-
Sr de 1726 ± 38 Ma., com razão inicial de 0,705 ± 0,001, 
nos granitóides desse Complexo, a qual foi considerada 
por Tassinari (1981) como a idade mínima desta unidade. 
Datações U-Pb SHRIMP em zircão e Sm-Nd em rocha 
total, realizadas durante este trabalho, forneceram ida-
de de cristalização de 1,94 Ga e idade-modelo (TDM) de 
2,57Ga com valores de εNd(T), negativos (-4,5 e -5,8) 
(Tabelas 3.1 e 3.2). Estes dados indicam que a formação 
destes granitóides teve forte participação crustal, o que 
justifica a presença de granada em algumas fácies.

Dados litogeoquímicos obtidos no âmbito desse 
trabalho revelam que estas rochas são sub-alcalinas, de 

Fotografia 3.4 - Aspecto textural e estrutural do 
granitóide protomilonítico do Complexo Rio Apa (UTM 
– 513954/7597829).

Figura 3.10 - Diagrama AFM de amostras de granito-
gnaisses do Complexo Rio Apa

afinidade cálcio-alcalina (Figura 3.10). O padrão de ETR tem 
forte enriquecimento em ETRL e empobrecimento em ETRP 
(Figura 3.11), muito similar ao padrão comumente exibido 
por suítes do tipo TTG. Em diagramas discriminatórios de 
ambientes de formação de rochas graníticas (Pearce et al., 
1984), as amostras ocupam o campo de plútons sin-coli-
sionais de arcos vulcânicos (Figuras 3.12 a e b).

Em geral, essas rochas possuem teores de SiO2 
de 58 a 63% e de Al2O3 entre 13,8 e 17,06%, baixos 
teores de Y (6 a 12 ppm) e altas razões La/Yb (20 a 70), 
o que lhes confere tendência adakítica. Esta tendência 
é igualmente observada no diagrama da Figura 3.13, 
com dados normalizados ao MORB.
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Tabela 3.1 - Dados U-Pb SHRIMP, em zircão, obtidos em diferentes rochas de Mato Grosso do Sul

Figura 3.13 - Aranhograma de amostras de granito-
gnaisses do Complexo Rio Apa, normalizado ao MORB.

Figuras 3.12 a,b - Diagramas de Pearce et al (1984) 
que mostra a posição das amostras de granito-gnais-
ses do Complexo Rio Apa

A

B

Figura 3.11 - Diagrama de ETR normalizado ao condrito 
que mostra o padrão de amostras de granito-gnaisses 
do Complexo Rio Apa
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Tabela 3.2 – Dados Sm-Nd (Rocha Total) obtidos em diferentes rochas do Estado de Mato Grosso do Sul.

3.3 - SUíTE AMOGUIJÁ
As primeiras referências às rochas graníticas e 

vulcânicas da região de Porto Murtinho devem-se a 
Hussak (1894 apud Lisboa, 1909) e Oliveira e Moura 
(1944, apud Oliveira e Leonardos, 1943). Almeida 
(1965) denominou de Quartzo-Pórfiros de Amoguijá 
as rochas vulcânicas das margens da rodovia BR-267, 
cerca de 32 km a leste de Porto Murtinho, na serra da 
Bocaina. Corrêa et al. (1976) agruparam as rochas 
vulcânicas, granitos e microgranitos, não deformados 
e intrusivos no Complexo Basal sob a denominação de 
Intrusivas e Extrusivas Ácidas. Já Nogueira et al. (1978) 
individualizaram corpos de granitos da borda oeste da 
serra do Bodoquena e os denominaram de Intrusivas 
Ácidas. Schobbenhaus et al. (1979) englobaram grani-
tos e rochas vulcânicas sob a denominação de Complexo 
Amoguijá e Araújo et al. (1981) propuseram termo 
Suíte Intrusiva Alumiador para designar as rochas 
graníticas que sustentam as serrarias da cordilheira do 
Alumiador, área-tipo da unidade. Olivatti e Correia Filho 
(1981) propuseram o termo Complexo Amoguijá para 
reunir quartzo-pórfiros, rochas piroclásticas, granitos, 
granófiros e aplitos. Já Godoi e Martins (1999) reuniram 
estas rochas sob a Supersuíte Amoguijá, composta por 
rochas vulcânicas (Suíte Vulcânica Serra da Bocaina) e 
plutônicas (Suíte Intrusiva Alumiador).

Considerando as relações de cogeneticidade das 
rochas vulcânicas com as plutônicas, neste trabalho 
adota-se a proposta de Godoi e Martins (1999), com a 
substituição do termo Supersuíte por Suíte Amoguijá e 
subdividindo-a nas unidades Granito Alumiador e Vul-

cânicas Serra da Bocaina.

3.3.1 – GRANITO AlUMIADOR (pp34gAl)
No presente trabalho se propõe a unidade Granito 

Alumiador para englobar biotita granitos, monzogranitos 
com autólitos de tonalito, micromonzogranitos, grano-
dioritos, magnetita-biotita sienogranitos, sienogranitos 
granofíricos e granófiros. Essas rochas estão pouco 
deformadas (deformação rúptil) e são cogenéticas com 
as rochas da unidade Vulcânicas Serra da Bocaina. 

Os granitos ocorrem em uma faixa com cerca de 
150 km de comprimento e 15 km de largura que se es-
tende desde o rio Apa, com pequenas interrupções, até 
pouco ao sul do rio Aquidabã. A faixa compreende as ser-
ras do Alumiador, São Miguel, São Paulo e Paraguai, bem 
como algumas ocorrências isoladas da borda ocidental 
da serra da Bodoquena e na região de Corumbá.

Os granitóides são maciços, homogêneos e são 
aproveitados como rocha ornamental, como na Fazenda 
Marajá, município de Porto Murtinho. Constituem bató-
litos aglutinados, dispostos aproximadamente segundo 
N-S, com contato tectônico e/ou intrusivo nos granitói-
des do Complexo Rio Apa e nas rochas supracrustais 
do Grupo Alto Tererê. Estas rochas estão localmente 
milonitizadas e filonitizadas em decorrência de tectônica 
rúptil a rúptil-dúctil NW-SE (Fotografia 3.5).

As características dos seus principais litótipos 
compreendem: 

(i) Granitos – São róseos a esverdeados, desde finos 
a grossos, isotrópicos, por vezes porfiríticos, com feno-
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cristais de microclínio e plagioclásio em matriz quart-
zo-feldspática. Algumas amostras possuem alteração 
hidrotermal dada por sericitização incipiente a moderada 
dos feldspatos e cloritização da biotita. Os acessórios 
são magnetita, titanita, apatita e zircão. Na serra do 
Alumiador, os biotita granitos gradacionam para fácies 
de sienogranitos granofíricos e granitos gráficos.
 
(ii) Granodioritos - São cinza esbranquiçados a esverde-
ados, de textura granular hipidiomórfica média, por vezes 
porfirítica. Os fenocristais são de plagioclásio anédrico, às 
vezes alterado para epidoto e sericita, envolto por matriz 
de quartzo e microclínio. Biotita ocorre em palhetas lar-
gas, sem orientação preferencial, e está incipientemente 
alterada para clorita. Na fazenda Marajá (Porto Murtinho) 
há uma pedreira da Marajá Mineração, onde o granodiorito 
foi extraído como pedra ornamental.

(iii) Monzogranitos – São cinza rosados, de textura 
inequigranular porfirítica, impressa por fenocristais de 
K-feldspato em matriz fanerítica média composta de K-
feldspato, pla¬gioclásio, quartzo e biotita.

O K-feldspato ocorre em fenocristais subédricos de 
tamanho médio entre 0,5 a 1 cm, mas podendo atingir 
até 4 cm. O plagioclásio é subédrico, intersticial, de 
0,2-1,5 mm, por vezes incipientemente epidotizado e 
saussutitizado. O quartzo é intersticial, de 0,2 a 3 mm, 
com extinção ondulante moderada. A biotita ocorre em 
lamelas castanho claro a verde, entre 0,5 e 1,5 mm. Os 
acessórios são magnetita, titanita e zircão. 

Xenólitos de tonalito, entre 20 e 30 cm, por vezes 
alinhados na direção do fluxo magmático de um corpo de 
monzogranito, ocorrem na pedreira da fazenda Marajá, 
em Porto Murtinho (Fotografia 3.6).

Fotografia 3.6 – Monzogranito pórfiritico da Suíte Amo-
guijá (Granito Alumiador), com xenólitos de tonalito. 
Pedreira Fazenda Marajá, município Porto Murtinho 
(UTM - 466881/7587123).

(iv) Microgranitos – São isotrópicos, equigra-
nulares a porfiríticos, constituídos por quartzo, micro-
clínio e biotita. Ocorrem ao longo de extensa faixa N-S, 
principalmente na borda leste das serras do Alumiador 
e Papagaio, e em contato intrusivo ou tectônico com as 
rochas supracrustais do Grupo Alto Tererê. São local-
mente foliados por cisalhamento. Quando porfiríticos, os 
fenocristais são de microclínio pertítico, mais raramente 
de plagioclásio, imersos em matriz quartzo-feldspática. 
A biotita está parcialmente cloritizada. Essas rochas se 
destacam das demais da área pelo elevado nível radio-
métrico, com valores de 90 a 125 CPS. 

(v) Granófiros – Situam-se na zona de transição entre 
os granitos e as rochas vulcânicas da unidade Serra da 
Bocaina. São róseo-esbranquiçados a acastanhados, ma-
ciços e homogêneos, finos a médios, por vezes microporfi-
ríticos, e possuem intercrescimento granofírico de quartzo 
e K-feldspato pertítico. São compostos por quartzo, 
K-feldspato, plagioclásio e biotita, e seus acessórios são 
zircão, apatita e fluorita. Localmente, como nas fazendas 
Santo Antônio e Curiango, município de Porto Murtinho, 
possuem disseminação de sulfetos limonitizados.

3.3.2 – vUlCâNICAS SERRA DA bOCAINA (pp34aSb)
Essa unidade ocorre em faixa mais ou menos 

contínua, de direção aproximada N-S, com cerca de 45 
km de comprimento e largura variável, que sustenta às 
serras da Bocaina e São Francisco. Também ocorre em 
faixas menos expressivas desde as proximidades do rio 
Apa, no sul, até o curso médio do rio Tererê, no norte. 
A área-tipo situa-se nas margens da BR-267, na serra 
da Bocaina, cerca de 32 km a leste de Porto Murtinho, 
onde a unidade tem cerca de 6 km de largura.

Fotografia 3.5 – Zona de cisalhamento em biotita 
granodiorito da Suíte Amoguijá (Granito Alumiador). 
Pedreira Mineração Marajá, Fazenda Marajá, município 
Porto Murtinho (UTM - 459040/7595039).
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Compõe-se de riolitos porfiríticos e microporfiríticos, 
riodacitos e dacitos, com intercalações de rochas piro-
clásticas e brechas vulcânicas. Os derrames ocorrem, em 
geral, como camadas pouco espessas, com estrutura de 
fluxo magmático, como exposto na Fazenda Santo Antônio, 
extremo sul da Serra Bocaina (Correia et al., 1981). Con-
tudo, também ocorrem horizontes de lava sem evidências 
de fluxo, como nas fazendas Santo Antônio e Curiango, no 
prolongamento norte da Serra da Bocaina. Além das rochas 
vulcânicas, a unidade também contém corpos subvulcâni-
cos, representados por microgranitos e micromonzonitos. 
A deformação destas rochas é marcada apenas por falhas 
predominantemente NW-SE e diáclases. 

Os riolitos são róseos, maciços, de textura porfi-
rítica dada por fenocristais de até 3 mm de K-feldspato, 
plagioclásio e quartzo, em matriz quartzo-feldspática. 

Os dacitos são maciços, cinza-escuros a róseos, 
e contém fenocristais euédricos a arredondados (reab-
sorvidos?) de plagioclásio, por vezes muito sericitizados, 
em matriz afanítica. 

Os riodacitos são róseo-pardacentos e possuem 
fenocristais de K-feldspato, quartzo, plagioclásio e horn-
blenda, com até 4 mm de comprimento, em matriz fina 
quartzo-feldspática.

As rochas piroclásticas são tufos de cristal, lapilli 
tufos e brechas vulcânicas de composição riolítica a 
riodacítica (Fotografia 3.7). Tufos riodacíticos, bem ex-
postos em corte na BR-267 (Fotografia 3.8), são cinza 
a róseos e compostos por matriz fina recristalizada de 
quartzo, plagioclásio, K-feldspato e fragmentos líticos de 
rocha granítica fina, riolito e riodacito de 0,5-1,5 mm. 
Os fenocristais destas rochas são predominantemente 
de quartzo límpido e com golfos de corrosão, subordi-
nadamente de plagioclásio e K-feldspato. 

3.3.3 lITOGEOqUíMICA E GEOCRONOlOGIA DA SUíTE  
AMOGUIJÁ

Dados litogeoquímicos destas rochas, obtidos por 
Araújo et al. (1982), revelam filiação cálcio-alcalina de 
médio a alto potássio. 

Neste trabalho, foram selecionadas, com base nas 
descrições petrográficas, amostras das unidades Granito 
Alumiador e Vulcânicas Serra da Bocaina para estudos 
litogeoquímicos. Os resultados revelam rochas sub-alcali-
nas, de afinidade cálcio-alcalina (Figuras 3.14 e 3.15). Os 
padrões de ETR dessas rochas mostram enriquecimento 
em ETRL (Sm/La<1) e ETRP planas a levemente empobre-
cidas e anomalia negativa de európio (Figura 3.16). Neste 
diagrama fica evidente a cogeneticidade entre as rochas 
vulcânicas Serra da Bocaina e Granito Alumiador. 

Os resultados litogeoquímicos apontam para 
ambiente de arco magmático, o que é corroborado pelo 
diagrama Nb versus Y (Figura 3.17), no qual as rochas 
da Suite Amoguijá plotam no campo de granitóides de 
arco (sin-colisionais). O ambiente de arco é corroborado 
pelo diagrama da Figura 3.18a, no qual o padrão das 
rochas da Suíte Amoguijá exibe pronunciada anomalia 
negativa de Nb, similar ao de rochas vulcânicas e sub-
vulcânicas de margem continental ativa, a exemplo dos 
Andes (Figura 3.18b).

Os granófiros, por seu turno, considerados por 
Silva (1998) como pertencentes à Suíte Serra da Ale-
gria, possuem padrão de ETR que, se comparado ao 
das rochas da Suíte Amoguijá (Figura 3.19), não deixa 
dúvidas quanto à sua cogeneticidade.

Datações Rb-Sr (rocha total) realizadas nas 
Vulcânicas Serra da Bocaina por Araújo et al. (1982), 
forneceram a idade de 1.650 ± 63Ma (isócrona de refe-
rência), com valor inicial de Sr baixo (87Sr/86Sr = 0,702 

Fotografia 3.8 – Afloramento do tufo riodacítico da uni-
dade Vulcânicas Serra Bocaina. Corte vertical na serra 
da Bocaina, rodovia BR-267, cerca de 30 km ESE de 
Porto Murtinho, (UTM - 438757/7596257).

Fotografia 3.7 – Aspecto de tufo riodacítico da unidade 
Vulcânicas Serra Bocaina. Corte na rodovia BR-267, 
serra da Bocaina (UTM - 438587/7596370).
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± 0,004). Esses mesmos autores obtiveram, para os 
granitóides Alumiador, uma idade Rb-Sr (rocha total) 
de 1.600 ± 40Ma. (isócrona de referência), com razão 
87Sr/86Sr de 0,707 ± 0,004. 

Por outro lado, datações Rb-Sr realizadas por Cor-
dani et al. (2005), em granitóides da unidade Granito 
Alumiador, da região de Porto Murtinho, forneceram idades 
de 1650 a 1700Ma. Pelo mesmo método, em um granitóide 
porfirítico indeformado similar ao Granito Alumiador, na 
região do Paraguai, obtiveram a idade de 1730 Ma.

Figura 3.14 - Diagrama TAS de amostras das rochas 
vulcânicas Bocaina (triângulos azuis) e de granitos Alu-
miador (esferas vermelhas) 

Figura 3.15 - Diagrama AFM de amostras das rochas 
vulcânicas Bocaina (triângulos azuis) e de granitos Alu-
miador (esferas vermelhas)

Figura 3.16 - Diagrama de ETR normalizados ao con-
drito de amostras de rochas vulcânicas Bocaina (triân-
gulos azuis) e de granitos Alumiador (esferas vermel-
has)

Datações U-Pb SHRIMP em zircão, realizadas 
neste trabalho (Tabela 3.1), de amostra de monzogra-
nito porfirítico da unidade Granito Alumiador (amostra 
CC-09, pedreira da Fazenda Marajá) forneceu a idade de 
1.867 Ma e de amostra de riodacito (JV-04) da unidade 
Vulcânicas Serra da Bocaina a idade de 1.794 Ma.

Dados isotópicos Sm-Nd (rocha total), também 
realizados neste trabalho (Tabela 3.2), revelaram idade-
modelo (TDM) do Granito Alumiador de 2,17 Ga e de rochas 
vulcânicas Serra da Bocaina de 2,26 Ga. Em ambas as 
unidades os valores de εNd(T) são levemente negativos 
(-0,68 e -2,0, respectivamente), sugestivos de pouco 
envolvimento de material crustal na sua gênese.

Determinações Ar-Ar realizadas por Cordani et al. 
(2005) revelaram 05 idades concordantes em biotita de 
1300 Ma, interpretadas como evidências de que a área 
foi aquecida (metamorfismo) durante o evento oroge-
nético Rondoniano-San Ignácio. Apenas uma amostra 
de biotita forneceu a idade de 1060 Ma, a qual sinaliza 
aquecimento da área durante a orogênese Sunsás-
Aguapeí.

3.4 – INTRUSãO GAbRO-ANORTOSíTICA SERRA 
DA AlEGRIA (ppδSA)

Descrito originalmente por Silva (1998), o corpo 
gabro-anortosítico Serra da Alegria situa-se na Fazenda 
Santa Otília, município de Porto Murtinho e é intrusivo 
em rochas da Suíte Alumiador. Trata-se de corpo cumu-
lático, constituído por anortositos, leucogabros, gabros 
e melagabros.

Os anortositos são cinza escuros a pretos, maci-
ços, grossos, e ocorrem em camada com cerca de 20 a 
30 m de espessura aparente, e são cortados por veios 
milimétricos, esbranquiçados de quartzo, epidoto e clori-
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Figura 3.18a - Aranhograma normalizado ao 
MORB das rochas vulcânicas Bocaina (triângulos azuis) 
e de granitos Alumiador (esferas vermelhas) 

Figura 3.18b - Aranhograma normalizado ao MORB de 
rochas vulcânicas e subvulcânicas cálcio-alcalinas dos 
segmentos norte, central e sul da cadeia andina. Fon-
te: Winter (2001)

Figura 3.17: Diagrama Nb versus Y de Pearce et al. 
(1984) das rochas vulcânicas Bocaina (triângulos azuis) 
e de granitos Alumiador (esferas vermelhas) 

Figura 3.19 - Diagrama de ETR normalizados ao con-
drito de amostras das vulcânicas Bocaina (triângu-
los azuis), granitos Alumiador (esferas vermelhas) e 
granófiros (losangos lilás).

ta (Fotografia 3.9). Seu constituinte principal é andesina-
labradorita, subordinadamente piroxênio parcialmente 
transformado em actinolita e clorita, acompanhados de 
apatita, titanita, rutilo e opacos como acessórios. Mine-
rais de alteração compreendem leucoxênio, a partir de 
fases ricas em titânio, e quartzo, epidoto e clinozoisita, 
a partir do plagioclásio. Uma partição ou clivagem de 
fratura subhorizontal (Fotografia 3.10) supostamente se 
relaciona ao acamamento magmático (S0). 

Os gabros também são cumuláticos e possuem 
acamamento ígneo. Silva (1998) identificou várias 
fácies, as quais variam de melagabro a leucogabro. O 

Fotografia 3. 9 – Aspecto textural do anortosíto da In-
trusão Gabro-Anortosítica da Serra da Alegria. Fazenda 
Santa Otília, município de Porto Murtinho.
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plagioclásio e piroxênio estão parcialmente transforma-
dos em actinolita, clorita, biotita, epidoto, clinozoisita 
e quartzo. Os acessórios compreendem magnetita, 
titanita, apatita e opacos. 

Neste trabalho, dados litoquímicos de amostras de 
gabro e anortosito, devido a sua natureza cumulática e 
ausência de dados de química mineral, não permitiram 
determinar a natureza do magma-fonte. Contudo, o 
padrão de ETR (Figura 3.20) sugere que ambos litotipos 
sejam cogenéticos.

Datação de amostra anortosito (JV-14) realizada 
neste trabalho (Tabela 3.1), pelo método U-Pb SHRIMP 
em zircão, gerou a idade de 1790 Ma.

Dados isotópicos Sm-Nd de 05 amostras de anor-
tosito e gabro, também obtidos neste trabalho (Tabela 
3.2), geraram idade-modelo (TDM) de 2,51Ga, com 
valores negativos de εNd (-2,89 a -4,32), sugestivos 
de forte contaminação crustal.

3.5 – INTRUSIvA bÁSICA MORRO DO TRIUNfO 
(pp4δMT)

Intrusivas máficas da região de Porto Murtinho 
foram reunidas por Araújo et al. (1982) sob a denomina-
ção de Gabro Morro do Triunfo. O corpo situa-se 50 km a 
nordeste de Porto Murtinho, na fazenda Amadicá, 20 km 
a norte da sede, nas proximidades do curso médio do rio 
Tererê. Segundo os autores, o corpo de gabro é um maciço 
de cerca de 6 km por 3 km, com área aproximada de 18 
km2, topograficamente saliente em relação aos sedimentos 
circundantes da Formação Pantanal. Os autores descrevem 
que o contato da intrusão com as rochas do bloco Rio Apa 
está em grande parte coberto pelos sedimentos da Forma-
ção Pantanal e que, na porção oeste, o contato é por falha 
com as rochas vulcânicas da Suíte Serra da Bocaina.

Segundo descrição de Araújo et al (1982), estas 
rochas são olivina gabros cinza escuros, médios, de tex-
tura coronítica, com cristais anédricos, arredondados de 
olivina serpentinizada ao longo de fraturas, com coroas 
de clino e/ou ortopiroxênio. O plagioclásio é anédrico, 
zonado, por vezes com coroas de clinopiroxênio.

3.6 – DIqUES E SillS bÁSICOS (pp4Db)
Diques e sills máficos indeformados cortam a 

maioria das unidades paleoproterozóicas do Bloco Rio 
Apa. Predominam gabros e diabásios cinza escuros a 
esverdeados, com textura subofítica. A sua presença 
marca uma fase distensiva regional, associada às rea-
tivações de importantes falhas NW-SE, E-W e, subordi-
nadamente, NE-SW.

Apenas duas amostras desses diques foram sub-
metidas a análises litogeoquímicas. Ambas possuem 
afinidade toleiítica (Figuras 3.21 e 3.22). O seu padrão 
de ETR é similar ao de toleiitos intraplaca continental, 
(Figuras 3.23a e 3.23b). Os diagramas das figuras 3.24a 
e 3.24b mostram que as rochas dos diques exibem pa-
drão muito semelhante ao de rochas vulcânicas e diques 

Fotografia 3.10 – Afloramento do anortosíto da In-
trusão Gabro-Anortosítica da Serra da Alegria, exibindo 
clivagem de fratura subhorizontal, supostamente para-
lela ao acamamento magmático. Fazenda Santa Otília, 
município de Porto Murtinho.

Figura 3.20 - Padrão de ETR normalizados ao condrito de 
amostras de gabro e anortosito da Suíte Serra da Alegria
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máficos toleiíticos de ambiente intraplaca continental de 
várias partes do mundo.

Datação pelo método K-Ar, em plagioclásio de um 
dique de monzogabro, revelou a idade de 914 ± 9Ma 
(Araújo et al., 1982). Esta idade sugere a ocorrência de 
extensão crustal naquela época, possivelmente relacio-
nada ao evento Gondwana-Rondoniano. Magmatismo 
cronocorrelato é relatado também na região de Rondônia 
e norte do Estado de Mato Grosso (Teixeira, 1978).

3.7 - UNIDADE AMOlAR (MpA)
A unidade ocorre a norte da cidade de Corumbá, 

nas margens do rio Paraguai, em estreitas e irregulares 
faixas de orientação NW-SE. Corresponde a uma parte 
dos terrenos anteriormente cartografados como perten-
centes à Formação Urucum, Grupo Jacadigo, aflorantes 
a norte e a noroeste de Corumbá, conforme Corrêa et 
al. (1976) e Del’Arco et al. (1982). No presente trabalho 
adota-se a proposta de Theodorovicz e Câmara (1991), 
que propõem a individualização da unidade em cinco 
subunidades, as quais diferem em ambiente deposicional 
e nas características texturais e estruturais.

3.7.1 - SUbUNIDADE 1 (MpA1)
Ocorre ao longo dos vales dos córregos do Fundão 

e da Chapada, no sopé das morrarias de Santa Tereza, 
Bonfim e do Castelo, e em morros isolados conhecidos 
como Morrinho, Grande e Bacuri (Theodorovicz e Câma-

Figura 3.21 - Diagrama de Jensen (1976) com a posição 
das amostras de diques máficos no campo toleiítico. Th 
= campo de toleiitos; CA = campo de rochas cálcio-al-
calinas; K = campo de komatiitos

Figura 3.22 - Diagrama AFM com a posição de amostras 
de diques máficos

Figuras 3.23 - Padrões de ETR normalizados ao condri-
to de amostras: (a) dos diques máficos da área; (b) de 
diques máficos selecionados de outras áreas com mag-
matismo intraplaca continental (Fonte: Winter 2001).
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ra, 1991). É composta por metagrauvacas feldspáticas, 
metagrauvacas quartzosas e metarcóseos, localmente 
conglomeráticos. 

Nas zonas menos deformadas a geometria 
desses litotipos é lenticular e contém estratificação 
cruzada acanalada e tangencial, localmente acama-
mento gradacional normal (Theodorovicz e Câmara, 
1991). Em zonas mais deformadas adquirem foliação 
protomilonítica a milonítica, com veios, filmes e fitas 
de quartzo, concordantes ou discordantes com a fo-
liação. Nesses casos, os litótipos estão cisalhados, o 
acamamento está transposto e possuem paragêneses 
da fácies xisto verde.

Segundo Theodorovicz e Câmara (1991), a pre-
sença de estratificação cruzada acanalada e a ausên-
cia de pelitos de planície de inundação indicam que a 
subunidade foi depositada por fluxos unidirecionais de 
ambiente fluvial de canais entrelaçados.

3.7.2 - SUbUNIDADE 2 (MpA2)
As melhores exposições dessa subunidade situ-

am-se ao longo da bacia do córrego da Penha e seus 
afluentes da margem esquerda (Theodorovicz e Câmara, 
1991). É composta por sericita xistos e quartzo-sericita 
xistos, cujas feições primárias foram obliteradas pela 
deformação. 

3.7.3 - SUbUNIDADE 3 (MpA3)
A subunidade aflora em estreita faixa NW-SE, com 

cerca de 18 km de comprimento por 600 m de largu-
ra média, disposta ao longo da zona de cisalhamento 
da Penha, região da Serra do Amolar. É composta de 
quartzito impuro, com intercalações de quartzo-xisto 
fino, por vezes carbonoso e localmente biotita-xisto, 
com magnetita. Theodorovicz e Câmara (1991) suge-
rem que esta subunidade foi depositada em ambiente 
costeiro-praial.

3.7.4 - SUbUNIDADE 4 (MpA4)
A subunidade aflora em faixas irregulares orien-

tadas segundo NW-SE na serra do Amolar e na morraria 
Santa Tereza. É composta por metarenitos ortoquarzíti-
cos, por vezes sericíticos, de granulometria variada. 

3.7.5 - SUbUNIDADE 5 (MpA5)
Ocorre principalmente na serra do Amolar e na 

morraria Santa Tereza. Compreende ortoquartzitos 
brancos e/ou rosados, finos e bem selecionados. De 
acordo com Theodorovicz e Câmara (1991), apesar de 
muito afetados pela deformação, a pureza, a seleção dos 
grãos e a presença de prováveis sand-waves indicariam 
ambiente costeiro-praial.

3.8 - GRUpO NOvOS DOURADOS 
Esta unidade foi proposta por Theodorovicz e 

Câmara (1991) para definir terrenos cartografados por 
Corrêa et al. (1976) e Del’Arco et al. (1982), como per-
tencentes ao Grupo Jacadigo (Formação Urucum). Sua 
evolução, segundo Theodorovicz e Câmara (1991), de-
corre de sedimentação sinorogênica, em bacias frontais, 
relacionadas a frentes de cavalgamento, em contraste 
com a Unidade Amolar e ao Grupo Jacadigo, ambos de 
ambientes distensivos. Segundo esses autores, esta 
unidade é subdividida nas formações Mandioré e Córrego 
do Palmital. Os contatos do Grupo Novos Dourados com 
a Unidade Amolar são tectônicos e marcados por intensa 
imbricação. Por outro lado, o contato com o Grupo Jaca-
digo é interpretado pelos autores como falha normal.

3.8.1 - fORMAçãO MANDIORé (MpMD)
Theodorovicz e Câmara (1991) a descrevem como 

constituída de pacote com no mínimo 600 m de espessu-
ra de metaconglomerados petromíticos, desorganizados 
e suportados por clastos. Localmente são suportados 
por matriz, quando se assemelham a metadiamictito. 
Os clastos variam em forma e tamanho (seixos até 

Figuras 3.24 – Aranhogramas com normalização ao 
MORB de amostras (a): dos diques máficos da área 
e (b): de amostras selecionadas de basaltos e diques 
máficos toleiíticos de outras áreas com magmatismo 
intraplaca continental. Fonte: Winter (2001).
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matacões de 1,5 m de diâmetro) e sua provável fonte 
é a Unidade Amolar. A matriz é grossa, quartzítica, de 
grãos mal selecionados e diferentes graus de arredon-
damento. 

Nas zonas de cisalhamento, a matriz é sericítica, 
esverdeada e os seixos estão estirados e a foliação tem 
direção N20oW. 

Os autores interpretam os metaconglomerados 
como gerados sob regime de leques aluviais depositados 
ao sopé de escarpas instaladas na Unidade Amolar, com 
esporádicas corridas de lama.

3.8.2 - fORMAçãO CóRREGO pAlMITAl (MppM)
A área-tipo da unidade situa-se no flanco oes-

te da serra do Amolar, principalmente no segmento 
sul, proximidades do bairro do Palmital. Compreende 
expressivo pacote de metapsamitos e metapelitos 
dispostos em níveis de 2 cm a 3 m de espessura. Os 
metapsamitos compreendem quartzitos, metarenitos 
arcoseanos e metagrauvacas, em geral silicificados, 
lenticulares, médios a grossos (conglomeráticos), de 
grãos subarredondados a subangulosos e bem selecio-
nados (Theodorovicz e Câmara, 1991). Os metapelitos 
estão sobrepostos aos metapsamitos, e são compostos 
por filitos e metargilitos e, subordinadamente, metas-
siltitos sericíticos.

É muito comum a presença de veios de quartzo, 
concordantes e/ou discordantes com o acamamento. 

Segundo Theodorovicz e Câmara (1991), as 
características desta unidade são de fácies turbidítica, 
proximal a zonas de grande instabilidade tectônica, tais 
como frentes de cavalgamento. 

3.9 – SEqüêNCIA METAvUlCANO-SEDIMENTAR 
RIO bACURI (NpRb)

A unidade, anteriormente considerada como 
pertencente ao Grupo Cuiabá (Nogueira et al., 1978; 
Del’Arco et al., 1982) teve sua posição tectono-estra-
tigráfica revista neste trabalho, face aos novos dados 
litogeoquímicos e geocronológicos. 

Essa unidade é reinterpretada como um seg-
mento de crosta oceânica da Faixa Paraguai-Ara-
guaia, possivelmente correlacionável à Seqüência 
Metavulcano-sedimentar Nova Xavantina, que ocorre 
em situação homóloga no limite sudeste do estado de 
Mato Grosso. Além dos dados obtidos neste trabalho, 
a cartografia da unidade foi reinterpretada a partir 
dos levantamentos geológicos resultantes do Projeto 
Bonito-Aquidauana (Nogueira et al., 1978), na escala 
1:50.000, do Programa Levantamentos Geológicos 
Básicos do Brasil, Folha Aquidauana (Godoi, 1999), 
do Projeto Radam, Folha SE.21-Corumbá e parte da 
Folha SE.20 (Del’Arco et al., 1982) e do GIS Brasil 
(2005), escala 1:1.000.000 (CPRM). A seqüência 
comporta duas subunidades, uma vulcânica e outra 
sedimentar.

3.9.1 - SUbUNIDADE vUlCâNICA (NpRAx)
A subunidade é representada por anfibolitos e 

clorita xistos, distribuídos em cinco faixas irregulares de 
orientação principal N-S. A área de ocorrência principal 
dista cerca de 30 km a nordeste de Bonito, e suas me-
lhores exposições situam-se nas fazendas Morro Grande 
e Santo Antônio. 

Os anfibolitos são verde acinzentados, maciços ou 
foliados, finos a médios e em geral foram submetidos à 
alteração hidrotermal e desenvolvimento de paragêneses 
ricas em carbonato, sericita e clorita. Várias amostras 
também contêm de 1 a 2% de granada. 

Apenas duas amostras desta subunidade foram 
quimicamente analisadas durante este trabalho. Ape-
sar do reduzido número, os dados foram comparados 
com os de rochas metavulcânicas máficas do Grupo 
Alto Tererê. Ambas amostras situam-se no campo 
de toleiitos (Figuras 3.25 e 3.26) de fundo oceânico 
(Figuras 3.27 e 3.28). A ausência de fracionamento 
dos ETR (Figura 3.29) mostra que estas amostras 
possuem padrão similar ao de MORB enriquecido (tipo 
E), o que se repete no diagrama Nb/Yb versus Th/Yb 
(Figura 3.30).

Figura 3.25 - Diagrama TAS das rochas vulcânicas má-
ficas do Grupo Alto Tererê (quadrados verdes) e da 
Seqüência Metavulcano-sedimentar Rio Bacuri (semi-
quadrados azuis)

3.9.2 - SUbUNIDADE SEDIMENTAR

É composta por xistos filitosos (NPrbx), xistos 
grafitosos (NPrbgx), filitos hematíticos e quartzitos 
ferríferos bandados (NPrbgfh). Foi cartografada em 
duas áreas que totalizam 37 km2, das quais a de maior 
expressão se situa 27 km a nordeste de Bonito.

Os xistos filitosos são dominantes e compreen-
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dem carbonato-clorita-muscovita- quartzo xistos cinza-
esverdeados, finos, dobrados e crenulados. Os xistos 
grafitosos (grafita-sericita-quartzo xistos), são cinza 
a pretos, subordinados e ocorrem como intercalações 
métricas a decamétricas nos xistos filitosos. 

Os quartzitos ferríferos bandados e os filitos 
hematitícos são raros e compostos basicamente por 
quartzo, hematita e sericita.

Figura 3.26 - Diagrama AFM das rochas vulcânicas má-
ficas do Grupo Alto Tererê (quadrados verdes) e da 
Seqüência Metavulcano-sedimentar Rio Bacuri (semi-
quadrados azuis)

Figura 3. 27 - Diagrama Zr versus Zr/Y de Pearce e 
Norry (1979) das rochas vulcânicas máficas do das ro-
chas vulcânicas máficas do Grupo Alto Tererê (quadra-
dos verdes) e da Seqüência Metavulcano-sedimentar 
Rio Bacuri (semi-quadrados azuis

Figura 3.28 - Diagrama Ti (ppm)/100 versus V(ppm) de 
Shervais (1982) das rochas vulcânicas máficas do Grupo 
Alto Tererê (quadrados verdes) e da Seqüência Metavul-
cano-sedimentar Rio Bacuri (semi-quadrados azuis

Figura 3.29 - Diagrama de ETR normalizados ao con-
drito, com a posição das amostras da unidade vulcâni-
ca máfica da Seqüência Metavulcano-sedimentar Rio 
Bacuri

3.10 – GRUpO CUIAbÁ (NpCU)
As primeiras referências sobre as ocorrências das 

rochas atribuídas ao Grupo Cuiabá devem-se a Evans 
(1894), na região de Cuiabá (MT), e a Derby (1895), ao 
longo do leito do rio Miranda. Posteriormente, Almeida 
(1945) denominou as rochas metassedimentares que 
ocorrem entre as localidades de Aquidauna, Miranda e 
Bodoquena, de Série Cuiabá. O termo Grupo Cuiabá foi 
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utilizado primeiramente por Hennies (1966) e, poste-
riormente, por Almeida (1965) em substituição à Série 
Cuiabá. Nogueira et al., (1978) cartografaram e descreve-
ram rochas Metavulcano-sedimentares em mapeamento 
geológico realizado na região de Bonito-Aquidauana.

Sua principal área de ocorrência localiza-se na região 
centro-sudoeste do estado, mas outras localidades situam-
se na borda das escarpas da Serra de Maracajú, na borda 
da Bacia do Paraná, onde ocorre em estreita e descontinua 
faixa com 2 km de largura média e direção nordeste.

Os contatos com os grupos Alto Paraguai e Corumbá 
são por falhas inversas, e com as formações Bauxi, Puga, 
Aquidauana, Botucatu, Furnas, Ponta Grossa e sedimentos 
quaternários das formações Xaraiés, Araguaia e Pantanal o 
contato é erosivo e por discordância angular (Ribeiro Filho 
et al.,1975; Nogueira et al., 1978; Pinho, 1990).

As melhores exposições do Grupo Cuiabá ocorrem 
ao longo das rodovias de Aquidauana a Guaicurus e de 
Aquidauana a Bonito, além das situadas no limite da 
Bacia do Paraná (Serra de Maracajú).

A associação de sedimentos pelíticos, psamíticos e 
psefíticos foi interpretada por Almeida (1964a) e Luz et 
al. (1980), como uma seqüência de turbiditos depositada 
em ambiente marinho redutor e profundo, possivelmente 
em posição de talude, e distal em relação à margem da 
plataforma. Alvarenga (1985) e Alvarenga e Trompette 
(1989) interpretaram-na como glácio-marinha.

Hasui e Almeida (1970) dataram, pelo método K-
Ar, ardósias coletadas em testemunho de sondagem da 
fazenda Bodoquena e obtiveram a idade de 693 Ma. Tas-
sinari (1981) obteve uma isócrona Rb-Sr de 484 ± 19Ma 
em filitos, e a interpretou como correspondente ao último 

evento orogenético que afetou estas rochas. Alvarenga & 
Trompette (1989) atribuiu-lhes uma provável associação 
ao período glacial Varangiano (670-630Ma.).

Neste trabalho propõe-se a divisão do grupo em 
quatro subunidades denominadas de conglomerática, 
psamítica, pelítica e carbonática.

3.10.1 - SUbUNIDADE CONGlOMERÁTICA (NpCUCG)
A subunidade ocorre em pequena área loca-

lizada 20 km a nordeste da cidade de Bonito e é 
constituída de quartzitos conglomeráticos e metacon-
glomerados. Os conglomerados são compostos por 
seixos e grânulos de quartzo, quartzito, mármore, 
granito e gnaisses em matriz xistosa e filitosa (No-
gueira et al., 1978).

 3.10.2 - SUbUNIDADE pSAMíTICA

Essa subunidade ocorre em diversas faixas 
estreitas, descontínuas e de direção (NNW-SSE) e 
é constituída de quartzitos, subordinadamente fili-
tos e xistos (NPcuqt), quartzitos e filitos grafito-
sos (NPcuqtfl), quartzitos ferruginosos, quartzitos 
grafitosos (NPcuqtgf), metagrauvacas e quartzitos 
(NPcugqt). 

Os quartzitos são predominantes e os filitos e xis-
tos subordinados. Os quartzitos são creme-amarelados, 
finos a médios e são compostos por mais de 90% de 
quartzo, com muscovita, biotita e clorita subordinados 
e rara magnetita. Estes passam gradacionalmente para 
filitos, metarenitos e metagrauvacas.

3.10.3 - SUbUNIDADE pElíTICA

Compreende xistos, filitos e quartzitos, com 
intercalações subordinadas de mármore (NPcuxt), 
filitos com quartzitos, xistos, metarenitos e mármores 
subordinados (NPcufl), xistos quartzíticos (NPcuxtqt) 
e filitos quartzíticos e metagrauvacas subordinadas 
(NPcuflqt).

É a unidade com maior área cartografada, com 
cerca de 5.000 km2, e ocorre nas regiões de Bonito, 
Bodoquena e Miranda, e em estreita faixa que acom-
panha a borda da Bacia do Paraná, desde o oeste de 
Aquidauana, até o limite estadual, a norte.

Os termos mais abundantes são micaxistos que, 
quando frescos são esverdeados a cinza claros e, quando 
intemperizados, são marrons a avermelhados. Dentre 
estes predominam sericita-quartzo xistos, intercalações 
subordinadas de quartzo-sericita xistos e clorita-quartzo 
xistos.

As faixas de ocorrência dessa subunidade são 
balizadas por falhas de empurrão e/ou inversas, de ver-
gência para NNW. A deformação imprimiu nestas rochas 
uma foliação irregular, a qual está dobrada em isocli-
nais fechadas (Fotografia 3.11), com flancos rompidos 
(Fotografia 3.12), e de mergulhos variáveis entre 40º a 
60º para leste. Veios e vênulas de quartzo preenchem 
as superfícies da foliação (Fotografia 3.13).

Figura 3.30 - Diagrama Nb/Yb versus Th/Yb de Pearce 
e Peate (1995) com a posição das amostras de rochas 
vulcânicas máficas do Grupo Alto Tererê (quadrados 
verdes) e da Seqüência Metavulcano-sedimentar Rio 
Bacuri (semi-quadrados azuis)
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3.10.4 – SUbUNIDADE CARbONÁTICA (NpCUM)
A subunidade ocorre entre o sul da cidade de Bo-

nito até o norte da cidade de Bodoquena, limitada por 
falhas de empurrão e/ou inversas de vergência NNW.

Compreende mármores calcíticos e dolomíti-
cos, com filitos subordinados. Segundo Nogueira et 
al. (1978), os termos calcíticos predominam sobre os 
dolomíticos. Os mármores calcíticos possuem foliação 
metamórfica milimétrica e dobras isoclinais, o que os 
distinguem dos mármores dolomíticos, que são maciços, 
intensamente fraturados silicificados. Ambos são finos 
a médios.

3.11 – fORMAçãO pUGA (NppU)
Essa formação foi descrita por Maciel (1959) no 

Morro do Puga, margem direita do Rio Paraguai, 6 km 
a sudoeste de Porto Esperança, município de Corumbá 
(MS). Esta formação ocorre também nas serras das 
Araras, do Tombador, e do Padre Inácio, no Alto do rio 
Santíssimo, no córrego Figueirinha e na borda oeste da 
serra da Bodoquena, onde tem espessura da ordem de 
80 a 100 m (Vieira, 1965; Figueiredo e Olivatti, 1974; 
Corrêa et al., 1976).

Compreende diamictitos, paraconglomerados, 
arenitos, siltitos e folhelhos (Alvarenga et al., 2000). Os 
paraconglomerados contêm blocos e seixos de quartzito, 
calcário, gnaisse, anfibolito, granito e riodacito, de até 
10 cm de diâmetro, caoticamente dispersos em matriz 
argilo-silto-arenosa, incipientemente carbonática, com 
clorita e sericita (Ribeiro Filho et al., 1975). Segundo 
Maciel (1959), os seixos possuem forma, marcas de 
percussão, compressão e estrias, características de 
clastos glaciais. As camadas são cinza na base e roxas, 
no topo. A matriz varia de arenosa a argilosa. 

Em afloramento situado no Morro do Conselho, 
localizado ao sul do Morro do Puga, ocorrem clastos 
isolados de quartzito em arenitos, com deformação de 
lâminas subjacentes, o que evidencia possíveis seixos 
pingados, desprendidos de blocos flutuantes de gelo 
(Boggiani e Coimbra, 2002).

Segundo Barros e Pastore Jr. (1974) e Ribeiro 
Filho et al. (1975), as relações de contato com o Grupo 
Cuiabá e com as formações Bauxi e Diamantino, são por 
falha e por discordância angular e erosiva. 

Nogueira et al. (1978) constataram que essa 
formação, no Mato Grosso do Sul, está sotoposta às ro-
chas sedimentares das formações Cerradinho e Bocaina 
(do Grupo Corumbá), em contato gradacional e/ou por 
falhas inversas.

Figueiredo e Olivatti (1974) posicionam essa 
formação na base do Grupo Alto Paraguai. Alvarenga 
(1988 e 1990) denominou-a de Unidade Média, Tur-
bidítica Glaciogênica, a excluiu do Grupo Alto Paraguai 
e a situou na porção inferior da zona externa da Faixa 
Paraguai. Neste trabalho adotou-se a proposta de Alva-
renga (1988, 1990).

Alvarenga e Trompette (1992) propõem que, 

Fotografia 3.11 – Dobras isoclinais em quartzo–sericita-
clorita xisto do Grupo Cuiabá. Garimpo de Ouro Pé 
de Serra, Fazenda Sofia, município de Bonito (UTM 
– 570101/7709201).

Fotografia 3.12 – Transposição generalizada da folia-
ção, Subunidade Pelítica do Grupo Cuiabá.

Fotografia 3.13 – Falha de empurrão, com veios de 
quartzo alojados preferencialmente na foliação da Sub-
unidade Pelítica do Grupo Cuiabá.
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nas regiões de Cáceres, Cuiabá e Província Serrana, os 
sedimentos glacio-marinhos plataformais foram parcial-
mente retrabalhados por fluxos de gravidade na borda 
do Cráton Amazônico. Isto teria resultado na acumulação 
de sedimentos down slope (conglomerados, arenitos e 
diamictitos) ao longo de um canal submarino. 

Segundo Alvarenga (1990) e Alvarenga e Trom-
pette (1992), os sedimentos da Formação Puga são 
correlacionáveis à glaciação Varanger ocorrida entre 
670 a 630Ma.

3.12 - GRUpO JACADIGO
As primeiras informações sobre os depósitos de 

óxido de ferro e manganês em Urucum, próximo à cidade 
de Corumbá (MS), devem-se a Fonseca (1980) apud 
Godoi et al. (1999). Lisboa (1909) empregou o termo 
Série Jacadigo para distinguir as rochas sedimentares 
clásticas dos depósitos ferromanganesíferos a elas 
associadas. Diversos autores estudaram estas rochas, 
destacando-se Oliveira e Moura (1944), Almeida (1945), 
Dorr II (1945), Corrêa et al. (1976), Barbosa e Olivei-
ra (1978), Del’Arco et al. (1982), Godoi et al. (1999), 
dentre outros. Alguns autores relacionam esta unidade 
com o Grupo Corumbá, admitindo-o como mais jovem 
(Lisboa, 1909; Dorr II, 1945; Barbosa e Oliveira, 1978). 
Outros consideraram a existência de uma interdigitação 
desta unidade com o Grupo Corumbá (Walde e Oliveira, 
1980; Ferran, 1980; Del´Arco et al., 1982;) 

Para Walde e Moraes (1981) o Grupo Corumbá é, 
pelo menos em parte, posterior às rochas ricas em Fe 
e Mn do Grupo Jacadigo. Neste trabalho será adotada a 
proposta de Godoi et al. (1999), que subdivide o Grupo 
Jacadigo nas formações Urucum e Santa Cruz.

3.12.1 - fORMAçãO URUCUM (NpU)
Esta unidade, basal do Grupo Jacadigo, tem 

seção-tipo localizada na Morraria do Urucum, a sul de 
Corumbá. Também ocorre ao norte de Corumbá, na serra 
do Amolar, e no extremo NW do estado, na região de 
Porto Índio, fronteira com a Bolívia. Ao sul, assenta-se 
discordantemente sobre as rochas do Complexo Rio Apa, 
do Grupo Alto Tererê e da Suíte Amoguijá. Em menor 
escala, ocorre na região de Porto Murtinho, a exemplo 
da Serra Esperança, onde rochas da Formação Urucum 
estão cavalgadas pelos granito-gnaisses do Complexo 
Rio Apa e cavalgam granitóides da Suíte Intrusiva Alu-
miador. 

É sotoposta à Formação Santa Cruz, com a qual 
possui contatos gradacionais, e está parcialmente cober-
ta pelos sedimentos cenozóicos das formações Xaraiés 
e Pantanal e por depósitos aluvionares recentes.

Consiste em cerca de 100 a 500 m de espessura 
de sedimentos clásticos (Corrêa et al., 1976), com lentes 
de calcário.

As rochas dominantes são conglomerados, arcó-
seos conglomeráticos, arenitos arcoseanos e grauvacas 
(NPug) e, mais restritamente, arenitos e siltitos. Os 

conglomerados são petromíticos, com seixos e mata-
cões de granito, calcário, gnaisse, xisto, anfibolito e 
quartzo de veio (Barbosa e Oliveira, 1978). Os seixos 
são angulosos a arredondados, pouco trabalhados e a 
matriz é de arenito fino a grosso. Os conglomerados 
gradacionam para arcóseos, em geral grossos, com 
níveis de conglomerados finos, por vezes com cimento 
calcífero. Os arenitos arcoseanos são, em geral, cinza 
escuros ou esverdeados, médios a grossos. Esses li-
totipos possuem freqüente estratificação gradacional, 
paralela ou cruzada.

Próximo ao topo da unidade, transição para a 
Formação Santa Cruz, o cimento calcífero passa a fer-
ruginoso e/ou manganesífero. Paraconglomerados são 
freqüentes na base da unidade, principalmente próximos 
ao contato com o Complexo Rio Apa.

As intercalações de calcários ocorrem principal-
mente na Serra do Jacadigo, como lentes com poucos 
decímetros de espessura (Barbosa e Oliveira, 1978).

A imaturidade dos litótipos detríticos da unidade 
evidencia sedimentação rápida, continental, possivel-
mente de leques aluviais, com breves incursões ma-
rinhas indicadas pelas lentes de calcário (Godoi et al., 
1999).

3.12.2 - fORMAçãO SANTA CRUz (NpCz)
É uma das unidades litoestratigráficas mais impor-

tantes do Mato Grosso do Sul, devido às jazidas de Fe 
e Mn da região de Urucum. Os primeiros relatos sobre 
estes depósitos datam do final do século 19 (Evans 1894) 
e trabalhos de sua caracterização datam dos meados do 
século 20 (Dorr II, 1945; Almeida, 1945; Putzer, 1959). 
O nome da unidade foi proposto por Almeida (1945), 
em referência a sua localização na serra de Santa Cruz, 
próxima a Corumbá. 

Seus litotipos compreendem arcóseos ferrugino-
sos e manganesíferos, lentes e camadas de óxidos de 
manganês e de formações ferríferas bandadas e lentes 
de calcário.

Na região de Corumbá a unidade é aqui conside-
rada indivisa devido à escala de trabalho. Já a norte, a 
partir dos dados de Theodorovicz e Câmara (1991), foi 
possível individualizar os membros Córrego das Pedras 
e Band’Alta, definidos por Dorr II (1945). 

A formação Santa Cruz se estende por aproxima-
damente 130 km2, dos quais 86%, (112 km2) ocorrem 
a sul das cidades de Corumbá e Ladário. Suas rochas 
sustentam as morrarias da região de Corumbá (morra-
rias do Urucum, da Tromba dos Macacos, do Jacadigo, 
de Santa Cruz, São Domingos, Grande e do Rabichão), 
sob a forma de morros residuais de bordas escarpadas 
e topos aplainados. No restante da área, situada a NE 
daquelas localidades, sustentam baixas elevações que 
sobressaem na planície pantaneira.

A formação está, em geral, sobreposta à Formação 
Urucum, sua espessura máxima é ordem de 350 m e é 
constituída por arcóseos ferruginosos e manganesíferos, 
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arenitos arcoseanos, conglomerados, formações ferríferas 
bandadas (jaspilitos e hematita fitada) e camadas de 
óxido de manganês. Na seção-tipo, o Morro do Urucum 
(Dorr II, 1945; Barbosa e Oliveira, 1978; Walde e Oli-
veira, 1980; Trompette et al., 1998), a base é composta 
por camadas de arenito arcoseano, manganesíferos ou 
ferruginosos. Segue-se a primeira camada de óxidos de 
manganês, com 1 a 6 m de espessura, a qual está so-
breposta por arcóseos ferruginosos sobre os quais ocorre 
a segunda camada de óxidos manganês. Em direção do 
topo ocorrem vários níveis de formações ferríferas ban-
dadas em meio a espesso pacote de arcóseos ferrugino-
sos, localmente não ferruginosos. O topo da unidade é 
marcado por formações ferríferas bandadas compostas 
de camadas alternadas de jaspilito avermelhado e níveis 
de minério de ferro hematítico preto, o que lhe confere 
aspecto de um ritmito químico (Fotografia 3.14). Seixos 
e blocos (> 1m3) pingados (dropstones) de granito ocor-
rem nas camadas de minério de ferro (Fotografia 3.15), 
evidenciando o ambiente e deposição glacial a periglacial 
(Dorr I, 1945; Barbosa e Oliveira, 1978; Walde e Oliveira, 
1980; Alvarenga e Trompette, 1992).

Membro Córrego das Pedras (NPczcp) - Segundo 

Theodorovicz e Câmara (1991), este membro da For-
mação Santa Cruz ocorre a norte-noroeste da cidade 
de Corumbá (Morro Pedro II), em blocos e matacões 
dentro de uma área com cerca de 12 km2. Seus litoti-
pos compreendem metaconglomerados e metarenitos 
feldspáticos, róseos, finos, bem selecionados, que 
gradacionam para metassiltitos vermelho-arroxeados 
e intercalações de lâminas de óxido de manganês. 
Para o topo transicionam a horizonte composto de 
intercalações milimétricas a métricas de metacalcá-
rios dolomíticos e metamargas, com impregnações 
manganesíferas.

Membro Banda Alta (NPczba) - Esta unidade 
ocorre a oeste da fazenda Mandioré, em estreita 
faixa NW-SE com apenas 2,95 km2, onde sustenta 
baixos morrotes (Theodorovicz e Câmara, 1991). É 
composta de formações ferríferas bandadas com in-
tercalações subordinadas de metarenito ferruginoso 
e metagrauvaca. 

Segundo Trompette et al. (1998), dados mine-
ralógicos e geoquímicos de amostras de minérios de 
Fe e Mn de Corumbá sugerem que estas rochas foram 
submetidas a transformações diagenéticas a epimeta-
mórficas.

 
3.13 - GRUpO CORUMbÁ

O primeiro registro sobre a ocorrência de rochas 
calcárias no sudoeste de Mato Grosso do Sul deve-se a 
Castelnau (1850), após expedição à Corumbá e Forte 
Coimbra. Contudo, deve-se a Evans (1894) a designação 
de Araras Limestone aos calcários da Província Serrana 
(Mato Grosso) e de Corumbá Limestone aos do sul. Lis-
boa (1907) propôs a correlação dos calcários e dolomitos 
da Serra da Bodoquena com os da região de Corumbá 

Fotografia 3.15 – Seixos pingados (dropstones) de 
rochas graníticas, em camada de minério de ferro do 
Grupo Jacadigo (Formação Santa Cruz), Corumbá.

Fotografia 3.14 – Ritmitos químicos, característicos das 
morrarias de Urucum.
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e os denominou de Série Bodoquena. Posteriormente, 
Almeida (1965a e 1965b) reuniu as seqüências carboná-
ticas das regiões da Serra da Bodoquena e de Corumbá 
no Grupo Corumbá e o subdividiu, da base para o topo, 
nas formações Cerradinho, Bocaina, Tamengo e Guaicu-
rus. Por seu turno, Corrêa et al. (1976) e Nogueira et al. 
(1978), em trabalhos de cartografia geológica, inseriram 
a Formação Puga no Grupo Corumbá e retiraram as for-
mações Tamengo e Guaicurus. Boggiani et al. (1993), 
em estudo realizado na serra da Bodoquena, identificou 
seis fácies sedimentares neste grupo. Boggiani (1997), 
por outro lado, ratificou a estratigrafia estabelecida por 
Almeida (1965a) e acrescentou, na base do Grupo Co-
rumbá, a Formação Cadieus. O Quadro 3.1 resume as 
principais propostas estratigráficas do Grupo Corumbá 
no Mato Grosso do Sul.

No presente trabalho adotar-se-á a subdivisão do 
Grupo Corumbá nas formações Cerradinho, Bocaina e 
Tamengo, similar à proposta por Almeida (1984). 

3.13.1 - fORMAçãO CERRADINhO (NpCE)
Definida por Almeida (1965b), na fazenda homô-

nima, 20 km a NW da cidade de Bonito, esta unidade 
ocorre na borda oeste do Planalto da Bodoquena, e é a 
base do Grupo Corumbá. Sua espessura é estimada em 
poucas centenas de metros (Almeida, 1965b) e com-
preende uma alternância de arenitos, arcóseos, siltitos, 
folhelhos, margas, calcários, dolomitos, leitos delgados 
de silexito e eventuais conglomerados. Nogueira et al. 
(1978), subdividem-na nos membros clástico-calcítico 
(NPcec) e clástico-dolomítico (NPced).

A porção inferior assenta em discordância erosiva 
sobre granitóides do Complexo Rio Apa e é composta 
de conglomerados, arenitos e arcóseos, discretamen-
te estratificados, por vezes com marcas onduladas 
assimétricas (Fotografia 3.16). Esta porção mergulha 
suavemente para leste. 

As porções intermediária e superior compreendem 

calcários e dolomitos, com intercalações de siltito, marga 
e arenito. Na fazenda Baía das Garças, a unidade inicia 
com 20 m de arcóseos com intercalações de folhelhos 
marrom claros e amarelados e folhelhos pretos lamina-
dos, que transicionam para calcários cinza escuros com 
estratos cruzados, sets de 10 a 15 cm de espessura, 
por vezes na forma de “espinha de peixe”, laminações 
onduladas e estruturas hummocky (Boggiani, 1997). 
Os dolomitos são cinza claro, maciços, em lâminas ou 
delgadas camadas alternadas ritmicamente com os cal-
cários. Estromatólitos, embora raros, ocorrem em ambos 
os tipos de rochas carbonatadas (Almeida, 1984).

Estudos faciológicos realizados por Boggiani 
(1997) levaram o autor a propor que a unidade se for-
mou em ambiente de leques aluviais do tipo fan delta, 
tendo como áreas-fonte o cráton adjacente a oeste. 
Ainda segundo o autor, os depósitos seriam de rifte e de-

Quadro 3.1 – Diferentes ordenamentos e subdivisões estratigráficas propostos para o Grupo Corumbá, no Mato 
Grosso do Sul.

Fotografia 3.16 - Marcas onduladas simétricas, em 
sedimentos siliciclásticos da Formação Cerradinho.
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positados em regime subaquoso, de planície de maré.

3.13.2 - fORMAçãO bOCAINA (p3bO)
Foi definida por Almeida (1945) a sudeste da cida-

de Corumbá e arredores da localidade de Albuquerque, 
para representar pacote de dolomitos com algumas 
centenas de metros de espessura.

Nas porções mais orientais do planalto da Bodo-
quena, os dolomitos ocorrem principalmente ao longo 
da rodovia Bonito-Bodoquena, sobrepostos, por falhas 
inversas, pelas rochas metassedimentares do Grupo 
Cuiabá. Corrêa et al. (1976), a descrevem como uma 
seqüência de calcários, dolomitos e, subordinadamente, 
mármores. Nogueira et al. (1978), subdividiram-na em 
dois membros, um calcítico (NPboc), com calcários 
aloquímicos, ortoquímicos e dolomíticos, o outro do-
lomítico (NPbod), com dolomitos parcialmente silici-
ficados, eventualmente oolíticos, dolomitos calcíferos 
e magnesianos e mármores dolomíticos. Os autores 
descrevem que a unidade passa, lateral e verticalmen-
te, de forma gradual para as rochas sedimentares da 
Formação Cerradinho.

Estudo faciológico realizado por Boggiani (1997) 
nesta unidade revela espessos pacotes de dolomitos 
laminados, assentados discordantemente sobre os gra-
nitóides do Complexo Rio Apa (Fazenda Pedra Branca), 
seguidos por dolomitos com estratificação planoparalela 
(Morro Bocaina, Corumbá), às vezes com intercalações 
de silexitos (Planalto da Bodoquena), e dolomitos com 
estromatólitos bulbosos e colunares, de ambiente de 
inframaré. O autor também descreve a presença de 
rochas fosfáticas representadas por microfosforitos 
maciços e estromatólitos e esteiras algais fosfatizadas 
(Figura 3.31), que ocorrem na Fazenda Ressaca, a norte 
da cidade de Bonito. Essas rochas, de acordo com Bog-
giani (1997), constituem a parte superior da formação, 
tendo sido depositadas em ambiente costeiro submetido 
a correntes marinhas ascendentes (ressurgência). A área 
foi objeto de avaliação geológico-econômica pela CPRM 
(Cuadros Justo, 2000), tendo sido obtidos teores de até 
38% de P2O5 em fosforito tipo brecha.

Boggiani (1997) caracterizou o topo da Forma-

ção Bocaina a partir de uma fácies de psoids rudstones 
distribuída regionalmente desde o sul de Bonito, até 
ao sul da Serra de Amolar, norte de Corumbá, na Baía 
do Castelo. Os ooids em geral possuem mais de 2 mm, 
forma elipsoidal e testemunham ambiente marinho raso 
e agitado. 

Neste trabalho, nas fazendas Ressaca e Prima-
vera, a norte de Bonito, nos locais prospectados por 
Cuadros Justo (2000), foram registrados microfosforitos, 
dolomitos estromatolíticos (Fotografia 3.17), laminações 
algais (Fotografia 3.18), brecha carbonática fosfática 
(Fotografia 3.19) e psoids rudstones (Fotografia 3.20). 
Na Fazenda Pitangueiras também foram constatados 
mármores dolomíticos com vênulas de sílica em fratu-
ras (Fotografia 3.21) e que estão em explotação como 
rocha ornamental. 

A Formação Bocaina é marcada por intensa do-
lomitização e silicificação, a qual passa a predominar 
para o topo. 

De acordo com Boggiani (1997), a formação se 
originou sob extensa planície de maré, com transição, 
a leste, para a borda de plataforma sujeita a ação de 
correntes marinhas ascendentes.

A dominância de dolomitos na unidade é uma 
das características das sucessões carbonáticas neo-
proterozóicas, que geralmente ocorrem sobrepostas a 
depósitos glaciogênicos, tanto na glaciação Sturtiana, 
quanto na Varangeriana (Young, 1995). No caso da 
Formação Bocaina, a deposição dos carbonatos pode 
estar relacionada à rápida transgressão marinha pós-
glaciação (Formação Puga), com avanço do mar por 
extensa área de continente aplainado e formação de 
plataforma epinerítica, de águas rasas e iluminadas, 
propícias à proliferação microbiana bentônica e formação 
de estromatólitos (Boggiani. 1997).

3.13.3 - fORMAçãO TAMENGO (Np3T)
Foi definida por Almeida (1945) na região de Co-

rumbá como Grupo Tamengo, em referência ao canal do 
Tamengo, que liga a lagoa de Cáceres (Bolívia) ao rio 
Paraguai. É composta por calcários com intercalações 
de rochas sedimentares clásticas, que se estendem da 

Figura 3.31 - Esquema de distribuição das principais fácies sedimentares da plataforma carbonática da Bacia 
Corumbá (Cuadros Justo, 2000)
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região de Ladário, para oeste, até o território boliviano. 
Posteriormente, Almeida (1965a) atribui-lhe a categoria 
de formação e a incluiu no Grupo Corumbá.

Exposições dessa unidade em cortes da ferrovia 
entre Ladário e Puerto Aurora (Bolívia), e em poços 
efetuados em fábrica de cimento em Ladário, mostram 
a sobreposição dos calcários Tamengo aos dolomitos 
Bocaina (Almeida, 1984). A Formação possui cerca de 
100 m de espessura e é caracterizada por calcários cal-
cíticos pretos, carbonosos, ritmicamente intercalados 
com freqüentes folhelhos carbonosos.

Boggiani (1997), descreve que a formação varia 
faciológicamente na lateral, de oeste para leste, do 
embasamento granito-gnáissico (Corumbá) às faixas 

Fotografia 3.17 - Estromatólitos colunares da Forma-
ção Bocaina, Fazenda Ressaca, município de Bonito 
(UTM - 542 - 542156/7696144).

Fotografia 3.18 – Laminações algais fosfatizadas da 
Formação Bocaina. Fazenda Ressaca, município de Bo-
nito (UTM – 542156/ 7696144).

Fotografia 3.19 – Brecha carbonática fosfática, com 
intraclastos de carbonato imbricados e angulosos, 
placóides. Fazenda Ressaca, município de Bonito (UTM 
– 542156/7696144).

Fotografia 3.20 – Psoids rudstones do topo da Forma-
ção Bocaina. Fazenda Primavera, município de Bonito 
(UTM – 41478/7700241).

dobradas, na porção oriental do Planalto da Bodoquena. 
A porção inferior da formação compreende quartzo-are-
nitos e brechas intraformacionais. Os primeiros afloram 
em cortes da Ferrovia Noroeste do Brasil, próximo a 
Corumbá. Segundo Boggiani (1997) as brechas intra-
formacionais (NP3tbc) situam-se na base da seção-tipo 
da unidade, situada na pedreira da Laginha (Corumbá) 
e possuem clastos de rochas carbonáticas e fosfáticas 
em matriz micritíca dolomitizada. Estas também ocorrem 
de forma descontínua, ao longo da rodovia Bonito-Bo-
doquena (Fotografia 3.22) e em Porto Morrinhos, no sul 
do Paraguai, o que confirma a grande extensão da borda 
do talude da paleoplataforma, onde a fosfatização teria 
predominado (Cuadros Justo, 2000).
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Sobrepostos às brechas ocorrem calcários cal-
cíticos pretos, maciços e em contato gradacional a 
margas carbonosas e ritmitos da porção intermediária 
da formação.

Os ritmitos compreendem camadas centimétricas 
alternadas de mudstones calcíticos, pretos, maciços, e 
de folhelhos carbonosos e de microfosforitos que, segun-
do Boggiani (1997), na Pedreira da Laginha compõem 
pacote com 10 a 15 m de espessura. 

Na região de Corumbá, Walde et al. (1982) e  
Zaine (1991) descrevem a ocorrência de restos fósseis 
de Corumbella, os quais evidenciam a idade vendiana 
superior a cambriana superior dessas rochas.

De acordo com Boggiani (1997), os ritmitos teriam 
se depositado em ambiente oceânico, sob condições 
pelágicas e periplataformais. 

Análises isotópicas realizadas por Boggiani et al. 
(1996, 1997) revelaram valores δ13C de -3,316 ‰ a 
+4,589‰ em amostras da pedreira da Laginha e valor 
máximo de + 5,1‰ na pedreira do Saladeiro. Os valores 
positivos, constantes na metade superior da Formação 
Tamengo, estão, provavelmente, relacionados a am-
biente de águas rasas, de alta energia e elevada taxa 
de evaporação, no quais a Corumbella se desenvolveu 
(Boggiani et al. 1997). Os valores negativos, por sua 
vez, podem denotar fácies de águas profundas, anóxicas 
e exauridas em δ13C. 

Boggiani e Alvarenga (2004) obtiveram valores de 
87Sr/86Sr entre 0,70753 e 0,70776 nos carbonatos dos gru-
pos Corumbá (MS) e Araras (MT). Considerando a curva de 
evolução isotópica do Sr em carbonatos neoproterozóicos 
(Jacobsen e Kaufman, 1999), sedimentos pós-glaciação 
Sturtiana possuem valores entre 0.7063 e 0.7074 enquan-
to os pós-glaciação varangeriana valores entre 0.7068 
e 0.7087. Os obtidos na Formação Tamengo permitem 

posicioná-los como pós-glaciação de Varanger.

3.14 - SUíTE SãO vICENTE (Np3g4Sv)
A Suíte São Vicente reúne vários batólitos graníti-

cos alcalinos do Cinturão Paraguai e é representada pelos 
granitos São Vicente (Mato Grosso), Taboco, Coxim, Rio 
Negro e Sonora (Mato Grosso do Sul), todos considera-
dos intrusivos em rochas do Grupo Cuiabá. Nessa Suíte 
estão também incluídas as vulcânicas ácidas Mimoso, 
cogenéticas aos granitos.

3.14.1 - GRANITO TAbOCO (Np3g4T)
A primeira referência a esse granito é devida a 

Beurlen (1956), ao descrever a rocha granítica que 
aflora em estreita faixa do embasamento cristalino, 
próximo à escarpa da serra do Pantanal. Penalva (1973) 
descreveu a sua ocorrência também na região do alto 
rio Taboco e ressaltou sua semelhança com os Granitos 
São Vicente e Salto de Itu, todos classificados como 
pós-cinemáticos.

A denominação de Granito Taboco foi atribuída a 
Corrêa et al. (1976), que o mapearam na encosta oci-
dental da serra do Pantanal, cabeceiras do rio Taboco, a 
oeste de Rochedo (MS). Segundo os autores, o granito 
é intrusivo no Grupo Cuiabá, com formação de auréola 
de metamorfismo de contato. 

No presente trabalho registrou-se a presença de 
rochas vulcânicas félsicas nas bordas do granito (Foto-
grafia 3.23) a exemplo do que ocorre no Granito São 
Vicente, em Mato Grosso, onde as rochas extrusivas são 
denominadas de Vulcânicas Mimoso.

O Granito Taboco é rosa a cinza-claro, por vezes 
esverdeado, médio a grosso (Fotografia 3.24). Em 

Fotografia 3.21 – Mármore dolomítico com vênu-
las de sílica em fraturas. Pedreira de mármore, fa-
zenda Pitangueiras, município de Bonito (UTM – 
535665/7695344).

Fotografia 3.22 – Brecha intraformacional da base da 
Formação Tamengo, com intraclastos carbonáticos e 
fosfáticos em matriz micrítica dolomitizada. Córrego 
Olaria, chácara Nova Alegria, estrada Bonito-Bodoque-
na, Município de Bonito (UTM - 543254/7686704).
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Fotografia 3.23 – Rocha vulcânica da borda do Granito 
Taboco, na fazenda homônima.

de 490 ± 8 Ma., com razão inicial de 0.712 ± 0.001. No 
presente estudo realizou-se uma datação U-Pb SHRIMP 
em zircão (Tabela 3.1) de amostra porfirítica da fazenda 
Taboco (GM-01A), obtendo-se a idade de 546 Ma., o que 
posiciona o granito no Neoproterozóico III.

3.14.2 GRANITO RIO NEGRO (Np3gN)
Aflora na margem direita do rio Negro, em apro-

ximadamente 16 km2, cerca de 20 km a noroeste da 
cidade homônima. Manzano et al. (2005) identificaram 
quatro fácies composicionais: monzogranito, biotita-
monzogranito, quartzo-monzonito e granodioritos. 

As rochas são de granulação média a grossa, com 
plagioclásio, quartzo, K-feldspato, biotita e hornblenda. 
Os acessórios são titanita, zircão, opacos e apatita. Clo-
rita, epidoto e saussurita são de alteração.

Segundo Del’Arco et al.(1982) o granito desenvol-
veu auréola de metamorfismo de contato (hornfélsica) 
nos xistos e quartzitos do Grupo Cuiabá.

3.14.3 GRANITO COxIM (Np3g4C)
A primeira referência ao Granito Coxim deve-se 

a Corrêa et al. (1976) que o identificaram ao longo dos 
contrafortes da serra do Pantanal, nas imediações do rio 
Taquari. Araújo et al. (1982) propuseram a correlação 
com os granitos Taboco e São Vicente, tendo por critério 
as relações estratigráficas e a distribuição geográfica. 
Os autores o caracterizaram como intrusão fissural, 
pós-orogenética, no Grupo Cuiabá, apesar de não terem 
detectado auréola de metamorfismo de contato.

A exemplo do Granito Coxim, o Granito Sonora ocor-
re no limite entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, à 
oeste da cidade homônima (Manzano et al. 2005). 

Segundo Araújo et al. (1982), os litótipos que 
o compõe são granitos e tonalitos. O granito é aver-
melhado, maciço e isótropo e, o tonalito, rosa a cinza, 
homogêneo e granular hipidiomórfico. O granito é, na 
verdade, sienogranito vermelho, inequigranular, médio 
a fino, isótropo e localmente cataclástico. Seus consti-
tuintes compreendem microclínio, oligoclásio, quartzo, 
biotita, e os acessórios são opacos, titanita e apatita. 
Clorita e epidoto são de alteração.

3.15 – bACIA GRAN ChACO
Esta bacia reúne cerca de 970 m de rochas se-

dimentares siluro-devonianas que ocorrem na porção 
leste da Bolívia e afloram, de forma restrita, no extremo 
oeste do estado do Mato Grosso do Sul. Neste estado é 
representada pela Formação Coimbra (Oliveira e Moura, 
1944). 

3.15.1 - fORMAçãO COIMbRA (SC)
As primeiras citações sobre esta formação de-

vem-se a Oliveira e Moura (1944) quando descrevem 
arenitos dispostos discordantemente sobre os calcários 
dolomíticos da Formação Bocaina, capeando os morros 
de Forte Coimbra, MS.

Fotografia 3.24 – Textura porfirítica típica do Granito 
Taboco, com fenocristais de K-feldspato.

geral é isotrópico e de textura granular alotriomórfica 
porfirítica. Seus constituintes essenciais compreendem 
microclínio, plagioclásio, quartzo, biotita, e os acessórios 
são opacos, zircão, titanita, allanita e apatita. Algumas 
amostras estão incipientemente sericitizadas.

Quimicamente é cálcio-alcalino de alto potássio, 
peraluminoso e do Tipo I sin-colisionais (Godoy et al., 
2004). 

Araujo et al. (1982) obtiveram uma idade Rb-Sr 
de 636 ± 38 Ma., a partir de uma amostra do granito. 
Del’Arco et al. (1982) consideraram os granitos São 
Vicente, Coxim, Rio Negro e Taboco como co-magmáti-
cos. Ao reunir as datações disponíveis e considerando-
as como de um único corpo, obtiveram um diagrama 
isocrônico Rb-Sr que forneceu a isócrona de referência 
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Oliveira e Leonardos (1943) e Oliveira e Moura 
(1944), correlacionaram os arenitos aos da Formação El 
Carmen, na Bolívia, admitidos como depósitos terrígenos 
da bacia sedimentar do Gran Chaco. Almeida (1958) 
referiu-se a esses arenitos como Formação Coimbra, 
denominação também adotada por Corrêa et al. (1976), 
que a cartografaram em Coimbra, Patrulha e Marinha, 
próximo ao Rio Paraguai, e nos morros Comprido, São 
Pedro, Chapéu e Bugio, em meio à planície do Pantanal 
mato-grossense. Estes últimos descreveram-na como 
constituída de arenito róseo, grosso, poroso, com grãos 
de baixo arredondamento e esfericidade. Schobbenhaus 
et al. (1984) estenderam sua área de exposição ao Pan-
tanal, em diversos morros isolados e alinhados NW-SE, a 
partir do Forte Coimbra. Os autores os descrevem como 
arenitos de suave mergulho para SW, com níveis de ci-
mento sílico-ferruginoso e horizontes conglomeráticos, 
bem acamadados e com estratificação planoparalela e 
cruzada. 

Corrêa et al. (1976) descrevem que o contato com 
as rochas sedimentares da Formação Bocaina, sotoposta, 
e os sedimentos da Formação Pantanal, sobreposta, é 
por discordância angular e/ou erosiva.

Oliveira e Moura (1944) e Lange (1954) advogam 
que a unidade foi depositada em ambiente marinho cos-
teiro. Lange (1954), a partir do conteúdo fossilífero da 
Formação El Carmem (Bolívia), propôs idade siluriana. 
Admitindo-se que ambas sejam correlacionáveis, então 
a Formação Coimbra seria siluriana.

3.16 - SUíTE AlCAlINA fEChO DOS MORROS 
(TJλfM)

A suíte sustenta nove morros interligados, oito em 
território brasileiro. Sua área de ocorrência tem formato 
aproximadamente circular, com cerca de 60 km2 e se 
situa cerca de 20 km a montante de Porto Murtinho (MS), 
nas margens esquerda (brasileira) e direita (paraguaia) 
do Rio Paraguai. Admite-se que a suíte seja em parte 
intrusiva e, em parte, extrusiva sobre o Complexo Rio 
Apa. Suas melhores exposições ocorrem em perfil na 
margem esquerda do Rio Paraguai, até o topo do morro 
Pão de Açúcar.

Essa suíte foi objeto de estudo por vários autores, 
tais como Evans (1894), Derby (1898), Lisboa (1909), 
Oliveira e Leonardos (1943), Moraes (1958) e Guimarães 
(1958). Milton e Eckel (1959) consideraram a elevação 
maior, o morro Pão de Açúcar, como cone vulcânico. 
Posteriormente, Corrêa et al. (1976), classificaram-na 
como rochas alcalinas, cujos principais litótipos seriam 
sienitos, traquitos e traquiandesitos.

Estudos petrográficos realizados por Araújo et 
al. (1982) em parte dessas rochas as identificaram 
nefelina-sienitos, sienitos, traquitos, biotita-aegeri-
na sienitos, aegerina-arfevdsonita sienitos, latitos, 
andesitos e traquitos pórfiros. Godoi et al. (1999) 
analisou petrograficamente amostras coletadas a 
partir da base até a meia encosta do morro Pão de 

Açúcar, e identificou, segundo a ordem topográfica, 
nefelina sienitos, traquitos pórfiros, brechas vul-
cânicas e metarcóseos, a última considerada como 
xenólitos na suíte.

Os sienitos são cinza, porfiríticos médios a gros-
sos, com fenocristais de feldspato de até 5 cm. São 
compostos por K-feldspato pertítico, aegirina, arfvedso-
nita e biotita. Os acessórios são opacos, apatita, rutilo, 
zircão e titanita. O traquito é preto, porfirítico com matriz 
afanítica e maciça. Compõe-se de fenocristais de K-fel-
dspato, aegirina, arfvedsonita e biotita. Os acessórios 
compreendem titanita, apatita e opacos, com traços de 
carbonato e sericita. A matriz é composta de micrólitos 
ripiformes de K-feldspato entremeados por arfvedsonita, 
aegirina e augita microgranulares. A brecha vulcânica é 
cinza, porfirítica, maciça e formada por fragmentos de 
traquito envoltos por sienito.

Não há registro de metamorfismo e a orientação 
dos fenocristais de K-feldspato é interpretada como 
feição decorrente do fluxo magmático.

Inicialmente, as rochas da Suíte Fecho dos Morros 
foram correlacionadas ao magmatismo alcalino (eg. 
Província Alcalina do Sul de Goiás, alcalinas de Araxá, 
etc.), que margeia a Bacia do Paraná, em geral atribuído 
ao Cretaceo. Duas datações efetuadas por Amaral et 
al. (1967) e uma realizada por Comte e Hasui (1971), 
geraram idades da ordem de 230 Ma e, portanto, do 
Triássico. Datação K-Ar (em biotita) do morro Pão de 
Açucar, forneceu a idade de 248,3 ± 5,3 Ma., enquanto 
uma datação Rb-Sr, realizada no flanco NW da Ilha Fe-
cho dos Morros, gerou a idade 225,8 ± 5,9 Ma., ambas 
confirmando a idade triássica dessas rochas (Velasquez 
et al., 1993).

3.17 - bACIA DO pARANÁ
Segundo Zalán et al. (1986), a Bacia do Paraná 

tem aproximadamente 1,7x106 km2 e ocupa parte do 
Brasil (1,1x106 km2), Argentina (400x103 km2), Uru-
guai e Paraguai (100x103 km2). Tem cerca de 1900 
km de comprimento segundo NS (Figura 3.32), desde 
a cidade de Durazno (Uruguai) até Morrinhos (Goiás) 
e cerca de 900 km de largura, entre Aquidauana (MS) 
e Sorocaba (SP).

No Mato Grosso do Sul a bacia ocupa cerca de 
250.000 km2 (Figura 3.33). Inicia, no oeste, junto à 
cuesta das serras de Maracaju e do Pantanal, limite 
oriental do Pantanal sul-matogrossense (Fotografia 
3.25), e se estende, a leste e sudeste, até a divisa com 
São Paulo e Paraná, às margens do rio Paraná. A norte, 
ocorre até as divisas com Mato Grosso e Goiás, nas ci-
dades de Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, e 
no sul ultrapassa a fronteira com o Paraguai, nas cidades 
de Bella Vista, Ponta Porã e Mundo Novo.

A bacia foi classificada, por diferentes autores, 
de modo diverso. Fúlfaro et al. (1982) a classificaram 
como bacia intracontinental cratônica (bacia do tipo 2A 
complexa), considerando a classificação de bacias de 
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Klemme (1980). Silva et al. (2002) a classificaram como 
bacia de Depressão Marginal que passa para Depressão 
Interior por obstrução da margem aberta, seguindo a 
classificação de Kingston et al. (1983). A espessura 
máxima do seu preenchimento é da ordem de 7.500 
m, com início da deposição no Ordoviciano e término 
no Cretáceo, o que corresponde a um intervalo de 385 
milhões de anos.

Atualmente a sucessão da Bacia do Paraná é inter-
pretada como composta por nove unidades na categoria 
de Grupo, com correspondência na organização proposta 
por Milani (1997) em base à estratigrafia de seqüências 
(Tabela 3.3). A coluna estratigráfica aqui adotada procu-
ra seguir as propostas de Assine (1996), Milani (1997), 
Milani et al. (1998) e Fernandes (1998). No entanto, a 

maior parte dos mapas compilados se alicerça na coluna 
proposta por Schneider et al. (1974).

3.17.1 – GRUpO RIO IvAí (O3S1Rv)
O Grupo Ivaí, como proposto por Assine (1996), 

contém três formações, isto é, Alto Garças, Iapó e Vila 
Maria, todas sedimentares e de idade neo-ordoviciana 
a eo-siluriana. No presente trabalho, o grupo é conside-
rado indiviso em virtude das informações cartográficas 
disponíveis não permitem a individualização de forma-
ções no estado. 

As rochas do Grupo Rio Ivaí assentam-se sobre 
as rochas metassedimentares do Grupo Cuiabá por 
discordância angular (Fotografia 3.26 a,b) e sobre gra-
nitos neoproterozóicos, por não c onformidade. Estão 
sotopostas, por discordância erosiva, às rochas sedi-
mentares do Grupo Paraná (Fotografia 3.26c), entre 
a cuesta e a BR163. Na base da cuesta da Serra do 
Pantanal, a oeste de Sonora, aflora em cotas da ordem 
de 175 m (Fotografia 3.26d), sobreposta por depósitos 
da Formação Pantanal.

As camadas estão orientadas segundo NNW-SSE, 
com mergulho suave para ENE, mas, próximo a falhas, 
podem atingir mergulhos da ordem de 10º. A espessura 
aflorante do grupo Rio Ivaí é calculada entre 118 e 151 
m, enquanto em subsuperfície, nos poços 2-TL-1-MS, 
2-RA-1-MS e 2-DO-1-MS (Assine et al, 1994), esta varia 
entre 70 e 260 m.

A seção basal do Grupo Rio Ivaí no Mato Grosso 
do Sul é composta de arenitos grossos a muito grossos, 
conglomeráticos, e arenitos médios, esbranquiçados, 
róseos a avermelhados, com estratificação cruzada do 
tipo foreset e contendo grânulos e seixos de quartzo 
(Fotografias 3.27 a,b). 

Os grãos de quartzo são subangulosos a subarre-
dondados, de esfericidade moderada e seleção pobre a 
moderada. Os leitos são lenticulares, de 10 a 70 cm de 
espessura, amalgamados, contatos basais erosivos, ma-
ciços ou com estratificação cruzada acanalada e cruzada 
tabular. Estudos de paleocorrentes indicam transporte 
dominante para NW.

Camadas de ortoconglomerados da seção basal 
foram reconhecidas em apenas um local, interdigitadas 
com arenitos e arenitos conglomeráticos. Os clastos 
são do tamanho seixo e compostos de quartzo e rochas 
metassedimentares do grupo Cuiabá.

A porção intermediária da unidade é composta por 
arenitos médios a grossos, por vezes muito grossos e 
conglomeráticos, cinza claros a róseos, compostos por 
grãos de quartzo subangulosos a subarredondados, mal 
selecionados, de esfericidade moderada. Os níveis são 
lenticulares, alongados, de 10 a 50 cm de espessura, 
amalgamados, com ou sem a presença de superfície de 
reativação sigmoidal que separam sets com estratifica-
ção cruzada tangencial (Fotografias 3.28 a,b).

O topo do Grupo Rio Ivaí compreende arenitos 
médios a grossos, cinza a avermelhados, com grãos 

Figura 3.32 – Localização da Bacia do Paraná na Améri-
ca do Sul, abrangendo o Brasil, Argentina, Uruguai e 
Paraguai (Adaptado de Zalán, 1986).

Figura 3.33 - Distribuição da Bacia do Paraná no Estado 
do Mato Grosso do Sul.
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Tabela 3.3 - Correlação entre as unidades litoestratigráficas formais da Bacia do Paraná e as 
correspondentes seqüências deposicionais propostas por Milani (1997).

Fotografia 3.25 - Vista para leste, a partir do Pantanal, da cuesta sustentada por arenitos da Bacia do Paraná com 
depósitos de leque aluvial da Formação Pantanal, desde a meia encosta até a base, sotopostos ao Grupo Cuiabá 
(Serra da Alegria).
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de quartzo subangulosos a subarredondados, mal se-
lecionados e de esfericidade moderada. Ocorrem em 
camadas de 30 a 40 cm de espessura, com estratificação 
cruzada tangencial, localmente com marcas onduladas 
simétricas no topo. Podem estar sotopostos a arenitos 
finos a médios, róseos a avermelhados, lenticulares, 
de 8 a 50 cm de espessura, contato basal não erosivo, 
maciços ou com estratificação cruzada cavalgante e 
intercalações de pelitos avermelhados e cinzas (Foto-
grafias 3.29 a,b,c,d). A estas camadas sobrepõem-se 
arenitos muito finos, micáceos, com estratificação cruza-
da hummocky e intercalações de pelitos cinza, conjunto 
este que compõe o último registro da unidade na área 
(Fotografias 3.30 a,b).

A sucessão litológica, a qual inicia na base com 
arenitos conglomeráticos e culmina, no topo, com arenitos 
muito finos, compõe um ciclo granodecrescente. Os are-

nitos basais são interpretados como depósitos de leque 
de rios entrelaçados. Os arenitos intermediários possuem 
características fluviais a transicionais para regime litorâ-
neo, deltáico, sob a ação de marés e ondas. Já os arenitos 
de topo, com estratificação hummocky e intercalações 
de pelitos, representam deposição em condições plata-
formais, de shoreface, mas a ausência de fósseis inibe a 
determinação da natureza do corpo d’água.

As seções levantadas indicam a continuidade da 
unidade ao longo da borda oeste da Bacia do Paraná 
no estado, como descrito por Assine et al. (1994). As 
seções, no entanto, também indicam que as camadas 
de arenitos com estratificação hummocky e de pelitos 
também são contínuas. Sugere-se que os pelitos se-
jam investigados em detalhe para eventual conteúdo 
de palinomorfos e, assim, subsidiar a determinação da 
sua idade.

Fotografias 3.26 a,b,c,d - Relações de contato do Grupo Rio Ivaí; a) Discordância angular com as rochas metas-
sedimentares do Grupo Cuiabá, a oeste de Coxim; b) Detalhe do contato entre as rochas do Grupo Cuiabá e os 
arenitos conglomeráticos do Grupo Rio Ivaí; c) Discordância erosiva com o Grupo Paraná, na entrada da cidade 
de Coxim; d) Afloramento de arenitos do Grupo Rio Ivaí, no início do Pantanal, junto à base da cuesta da Serra 
do Pantanal, a oeste de Sonora.
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Fotografias 3.27 a,b - Base do Grupo Rio Ivaí; a) detalhe de lente de arenito conglomerático com estratificação 
cruzada tabular e seixos de quartzo em foresets; b) horizonte lenticular de arenito grosso a muito grosso, com 
estratificação cruzada tangencial.

3.17.2- GRUpO pARANÁ

O Grupo Paraná (Lange e Petri, 1967) no Mato 
Grosso do Sul é compostos pelas formações Furnas (ba-
sal) e Ponta Grossa (superior). Uma revisão do conteúdo 
e significado do grupo é apresentada por Assine et al. 
(1994). Os contatos basal e superior, respectivamente 
com Grupo Rio Ivaí e a Formação Aquidauana, são por 
discordância erosiva (Fotografias 3.31 a,b).

3.17.2.1 - fORMAçãO fURNAS (D1f)
Ocorre em faixa alongada de direção NE-SW e de 

aproximadamente 4.600 km2, em forma de arco, com 
suave convexidade voltada para SE. Estende-se desde 
o município de Aquidauana, ao sul, passando por partes 

dos municípios de Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso 
e Coxim, até o município de Sonora, no limite com o 
estado de Mato Grosso. Segundo Assine et al. (1994), a 
maior espessura da unidade em subsuperfície é de 343 
m (Poço 2-TL-1-MS, Três Lagoas). 

Na seção inferior predominam arenitos felds-
páticos, com intercalações descontínuas de arenitos 
conglomeráticos e conglomerados (Fotografias 3.32 
a,b,c,d). Da base para o topo da unidade, os arenitos 
são progressivamente menos feldspáticos, mais finos e 
interdigitados com argilitos.

Os arenitos são esbranquiçados a avermelhados, 
grossos, friáveis, às vezes micáceos e com impregnações 
de óxidos de ferro. Os conglomerados ocorrem em lentes 

Fotografias 3.28 a,b - Arenitos da porção intermediária do grupo Rio Ivaí: a) horizontes lenticulares alongados, 
com estratificação cruzada tangencial, separadas por superfícies de reativação; b) horizontes lenticulares amal-
gamados, com estratificação cruzada tangencial.
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Fotografias 3.29 a,b,c,d,- Arenitos no topo do Grupo Rio Ivaí; a) arenitos grossos a muito grossos, em leitos len-
ticulares com marcas onduladas no topo, a sudoeste de Sonora; b) Detalhe das marcas onduladas do topo dos 
leitos; c) Leitos lenticulares de arenito médio róseo, a oeste de Coxim; d) Arenitos muito finos com intercalações 
de pelitos cinza, a oeste de Rio Verde do Mato Grosso.

Fotografias 3.30 a, b - a) Camadas de arenito muito fino, micáceo com estratificação cruzada hummocky, su-
doeste de Sonora; b) Camada de pelito cinza do topo do Grupo Ivai a sudoeste de Rio Negro.
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Fotografias 3.31 a,b - a) Vista geral do contato entre os grupos Rio Ivaí e Paraná em afloramento a sudoeste 
de Coxim; b) Detalhe do contato onde o primeiro plano compreende arenitos vermelhos muito finos e pelitos do 
Grupo Rio Ivaí (ap) e o ressalto é sustentado por conglomerado (cg) e o paredão por arenito (ar) da Formação 
Furnas do Grupo Paraná.

Fotografias 3.32 a,b,c,d - a) Arenito fino a médio com estratificação cruzada acanalada da base da Formação 
Furnas; b) Camadas de argilito cinza (ag), arenito muito fino, síltico, com estratificação cruzada cavalgante (af) 
e arenito fino a médio com estratificação cruzada tangencial (ar) da porção basal da Fm. Furnas; c) Camadas 
amalgamadas de arenito médio a grosso, com estratificação cruzada tangencial, separadas por superfícies de 
reativação; d) Detalhe da base conglomerática da camada de arenito.
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e são geralmente oligomíticos, raramente petromíticos, 
e seu arcabouço é composto de seixos e blocos de quart-
zo e raros fragmentos de rochas atribuídas ao Grupo 
Cuiabá. Siltitos e siltitos argilosos ocorrem intercalados 
nos arenitos, são vermelhos a castanho avermelhados 
e possuem estratificação milimétrica. As estruturas 
primárias compreendem estratificações plano-paralelas, 
cruzadas acanaladas e cruzadas planares.

O ambiente de sedimentação é interpretado como 
fluvial a transicional de deltas de rios entrelaçados, com 
deposição em onlap costeiro de oeste para leste sobre 
rochas do embasamento e do Grupo Rio Ivaí, em padrão 
retrogradacional de evento transgressivo. O contato 
superior com a Formação Ponta Grossa é transicional, 
com abundante presença de icnofósseis. Rodrigues et al. 
(1989) descrevem que a seção superior da unidade con-
tém restos vegetais de Psilophytales, cuja distribuição 
se estende do Siluriano Superior ao Devoniano Médio. 
A transição entre os depósitos litorâneos de topo e os 
de plataforma rasa da Formação Ponta Grossa (Emsiano 
– Devoniano Inferior), levou os autores a considerar a 
Formação Furnas como eodevoniana.

3.17.2.2 - fORMAçãO pONTA GROSSA (DpG)
Ocorre como faixa irregular e descontínua NNE-

SSW, com aproximadamente 1.677 km2 na região 
centro-norte do estado, em parte dos municípios de 
Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso e Rio 
Negro. Sua espessura máxima no Mato Grosso do Sul, 
determinada por dados de subsuperfície (sondagem 2-
RA-1-MS), é de 337 m (Assine et al., 1994). O relevo 
sustentado pela formação está dissecado e a cobertura 
vegetal, mais densa do que a das unidades adjacen-
tes, proporciona bom contraste textural em imagens 

aéreas. 
A formação é dominada, na base, por arenitos 

finos a muito finos que passam, para o topo, a siltitos, 
folhelhos sílticos e argilosos. Os arenitos são cinza-es-
verdeados a amarelos e os folhelhos marrom-averme-
lhados e, quando alterados, cinza e cinza-esverdeados a 
chocolate. Laminação plano-paralela, subordinadamente 
estratificação cruzada de pequeno porte, marcas ondu-
ladas assimétricas e laminação flaser, são as estruturas 
primárias características.

O ambiente deposicional atribuído à Formação Pon-
ta Grossa é plataformal raso, sob a influência de ondas, 
desenvolvido por afogamento dos depósitos litorâneos 
da Formação Furnas durante transgressão marinha do 
Devoniano Médio (Assine et al., 1994). A intercalação de 
episódio regressivo é marcada por variação faciológica 
(Lange e Petri, 1967), representada pela seção intermedi-
ária arenosa (Membro Tibagi), a qual separa duas seções 
pelíticas, uma inferior e outra superior, dos membros 
Membro Jaguariaíva e São Domingos, respectivamente. O 
evento progradacional resultou de reativações tectônicas 
de áreas-fonte situadas a leste e nordeste, e conseqüente 
avanço de sistemas deltáicos. 

Esta unidade contém macrofósseis representados 
por trilobitas, braquiópodos e tentaculites, e microfósseis 
de acritarcas e quitinozoários. No Membro Tibagi Assine 
(1996) descreve a presença de braquiópodos do gênero 
Australospirifer. Em amostra de folhelho da região de Rio 
Negro, analisada no laboratório de palinologia da UFRGS, 
ocorrem acritarcos dos gêneros Michrystridium spp. e 
Veryhachium spp, e prasinofíceas do gênero Tasmanites 
spp (Fotografias 3.33 a, b)., o que indica que a formação 
é de idade devoniana. 

Sanford e Lange (1960) e Zalán et al. (1990) 

Fotografias 3.33 a,b - Afloramento da Formação Ponta Grossa a sudoeste de Rio Negro. a) Siltitos e arenitos 
muito finos com estratificação wavy e linsen; b) Intercalação de camadas de arenito muito fino com estratificação 
hummocky. A amostra coletada neste local apresentou acritarcos dos gêneros Michrystridium spp. e Veryhachium 
spp, e prasinofíceas do gênero Tasmanites spp.
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indicam os folhelhos da unidade como geradores de 
hidrocarbonetos e gás.

3.17.3 - GRUpO ITARARé

Schneider et al. (1974) dividiram o Grupo Itararé 
nas formações Campo do Tenente, Mafra, Rio do Sul 
e Aquidauana, sendo esta a representação contida na 
maioria dos mapas geológicos disponíveis. Esta concep-
ção foi modificada por França e Potter (1988), a partir 
de dados de sondagens, com subdivisão do grupo nas 
formações Lagoa Azul, Campo Mourão, Taciba e Aqui-
dauana. A espessura máxima do grupo é de 1.310 m, 
como registrado na sondagem 2-LA-1-SP (França e Pot-
ter, 1988). Sua idade abrange do Carbonífero Superior 
ao Permiano Inferior (Daemon e Quadros, 1970). Dentre 
estas unidades, apenas a Formação Aquidauana ocorre 
no Mato Grosso do Sul.

3.17.3.1 - fORMAçãO AqUIDAUANA (C2p1A)
A Formação Aquidauana ocupa, no Mato Grosso do 

Sul, pouco mais de 14.000 km2, ao longo de faixa NE-SW, 
com cerca de 35 km de largura média e mais de 500 km 
desde a cidade de Caracol, no sudoeste do Estado, até 
Pedro Gomes, ao norte. Sua área-tipo (Lisboa, 1909) 
situa-se na ultrapassagem de estrada de ferro sobre o 
vale do Rio Aquidauana.

O seu contato inferior com o Grupo Paraná é por 
discordância angular e com o embasamento por não 
conformidade. O contato superior é por superfícies 
erosivas. A espessura máxima registrada é de 799 m, 
na sondagem 2-AG-1-MT.

Schneider et al. (1974) dividem a formação em 
três intervalos estratigráficos, a saber: a) o inferior, ca-
racterizado por conglomerado basal seguido de arenitos 
vermelhos a róseos, médios a grossos, com estratifica-
ção cruzada acanalada e intercalações de diamictitos 
e arenitos esbranquiçados; b) o intervalo médio, de 
siltitos, folhelhos e arenitos finos, vermelhos a róseos, 
laminados, com intercalações de diamictito e folhelho 
cinza-esverdeado; e c) o intervalo superior, dominado 
por arenitos vermelhos com estratificação cruzada. Os 
autores interpretam a unidade como produto de am-
biente fluvial e lacustre. Por outro lado, Corrêa et al. 
(1979) dividem a formação em três unidades informais, 
a saber, a) a inferior, de arenitos, arcóseo, subarcóseo e 
arenitos conglomeráticos mal selecionados, com seixos 
de quartzito e gnaisses; b) a unidade média, de siltitos 
e argilitos com intercalações de arenitos e diamictitos; e 
c) a unidade superior, composta de arcóseos e arenitos, 
subordinadamente siltitos.

Gesicki (1996) desenvolveu análise faciológica da 
formação no Mato Grosso do Sul, na região entre as cida-
des de Aquidauana e Rio Negro (Fotografias 3.34 a,b,c,d) e 
reconheceu 11 (onze) fácies sedimentares as quais reuniu 
em três intervalos informais: a) o inferior, com cerca de 
120 m de espessura média, dominantemente arenoso e 
caracterizado por sistemas aluvial e fluvial entrelaçados, 

com retrabalhamento eólico localizado; b) o médio, com 
cerca de 40 m de espessura, marcado por afogamento ge-
neralizado e deposição de pelitos de correntes de turbidez 
de baixa densidade, interpretado como de fase interglacial; 
e c) o superior, com cerca de 330 m de espessura de are-
nitos progradacionais, alternados com depósitos continen-
tais e transicionais de ritmitos, lamitos, folhelhos, siltitos 
e calcários. Segundo o autor, a disposição espacial destes 
ambientes foi controlada por oscilações glácio-climáticas 
durante a glaciação global neopaleozóica.

A associação lateral, para o sul da bacia, de litó-
tipos da Formação Aquidauana com depósitos glaciais 
das demais unidades do Grupo Itararé, sugere que a 
área glacial foi próxima da área de sedimentação da 
unidade.

Dados palinológicos apresentados por Daemon e 
Quadros (1970), indicam que a Formação Aquidauana 
é do Carbonífero Superior (Stephaniano).

3.17.3.2 - fORMAçãO pAlERMO (p1p)
Schobbenhaus e Oliva (1979) reportam a presen-

ça da Formação Palermo na região de Itiquira e nos mu-
nicípios de Pedro Gomes e Coxim, de forma descontínua 
e irregular, ao sopé da escarpa da serra da Barretina e 
com área total em torno de 40 km2.

A Formação Palermo é composta de arenitos cin-
za-arroxeados, finos a muito finos, siltitos amarelados a 
avermelhados, arenosos, finamente estratificados, muito 
silicificados com intercalações de sílex esbranquiçado e, 
localmente, contém níveis com restos mal preservados 
de lamelibrânquios (Del’Arco et al., 1982). 

Os litotipos ocorrem em camadas de geome-
tria tabular ou lenticular estendida e, em geral, estão 
verticalmente organizados em ciclos granocrescentes 
(parasseqüências) que iniciam com pelitos maciços ou 
laminados que passam a siltitos, com acamamento wavy 
e linsen, e eventualmente, arenitos com estratificação 
hummocky, acamamento flaser e drape, marcas ondu-
ladas simétricas e assimétricas e laminações cruzadas 
cavalgantes. Suas características indicam deposição a 
profundidades superiores às de ação das ondas de bom 
tempo, mas com influência das de tempestade. Há uma 
tendência de interpretar a Formação Palermo como de 
ambiente marinho raso, de baixa salinidade devido à 
raridade de organismos estenohalinos. 

3.17.4 - GRUpO SãO bENTO

O Grupo São Bento (White, 1906), representado 
pelas formações Santa Maria, Botucatu e Serra Geral, 
constitui a maior parte da seqüência mesozóica da Bacia 
do Paraná (Nogueira et al., 1978). No Mato Grosso do Sul, 
ocorrem apenas as formações Botucatu e Serra Geral. 

3.17.4.1 - fORMAçãO bOTUCATU (J3K1bT)
Ocupa ampla faixa NE-SW da região central do 

estado, com cerca de 18.807 km2. A faixa tem 18 km de 
largura entre as cidades de Bella Vista e Antônio João, na 
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região sudoeste, mas passa gradualmente para cerca de 
90 km no município de Alcinópolis, limite norte do estado. 
Áreas de ocorrência menor situam-se na região nordeste, 
entre as cidades de Chapadão do Sul e Cassilândia.

Os afloramentos desta formação no Mato Grosso 
do Sul são raros, exceto nas calhas das principais dre-
nagens. Geralmente sustenta chapadões cobertos por 
solos areno-argilosos e areias.

Seus litotipos são arenitos finos a médios, aver-
melhados e friáveis, de grãos arredondados e alta esferi-
cidade, dispostos em sets e/ou cosets de estratificações 
cruzadas de grande porte, interpretados como de de-
posição de dunas. Segundo Scherer (1998), a ausência 
de depósitos de interdunas, úmidos, permite interpretar 
sua deposição em um sistema desértico.

3.17.4.2 - fORMAçãO SERRA GERAl (K1bSG)
A unidade se distribui por ampla área na região 

centro-sul do estado e em áreas restritas às calhas dos 
principais rios da região nordeste. Abrange parcial ou to-
talmente os municípios de Coronel Sapucaia, ao sul, e de 
Dourados, Campo Grande até Rio Negro, ao norte. Áreas 
restritas aos leitos da rede de drenagem incluem os mu-
nicípios de Costa Rica, Cassilândia, Aparecida do Tabuado, 
Três Lagoas e Naviraí. A área total cartografada é de 45.660 
km2. A formação tem 200 m de espessura no município de 
Maracajú, 400 m em Dourados, 100 a 300 m em Campo 
Grande, 400 a 500 m na cidade de Ponta Porã e menos de 
50 m em Amambaí (Lastoria, 2002).

O litótipo principal é basalto, preto a cinza es-
curo, fino a afanítico, maciço e com raras amígdalas 
(geralmente preenchidas por argilo-minerais, quartzo 
ou calcita). Os afloramentos são em forma de estruturas 
colunares, geralmente desagregadas em blocos e mata-
cões arredondados, exibindo estrutura do tipo esfoliação 
esferoidal e superfície amarelo-esverdeada. 

Fotografias 3.34 a,b,c,d – Arenitos da Formação Aquidauana; a) Camadas lenticulares de arenito róseo, alonga-
das, amalgamadas, rodovia MT-080, a sudeste de Rio Negro; b) Detalhe da fotografia anterior, ressaltando o 
acamadamento gradacional normal; c e d) Camadas lenticulares, sigmoidais, amalgamadas, de arenito róseo, 
médio a grosso, rodovia MT-080.
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Diques de diabásio, interpretados como contem-
porâneos dos derrames de basalto, são reportados por 
Nogueira et al. (1978) em intrusões no Grupo Cuiabá e 
em unidades mais antigas.

Na Serra de Maracajú, Almeida (1946 apud Araújo 
et al., 1982), cita a presença de intercalações de arenitos 
eólicos nos derrames, com menos de 10 m de espessura 
e persistência horizontal.

Estudos petrográficos realizados por Lastoria 
(2002), em amostra de basalto da Pedreira Financial, 
em Campo Grande, mostram que os minerais essenciais 
compreendem labradorita e augita, com cerca de 15 a 
20% de vidro devitrificado em esmectita, 5 a 10% de 
magnetita e outros opacos, e traços de apatita 

Os derrames possuem mergulho regional para les-
te, relacionado ao soerguimento escalonado das serras 
da Bodoquena, Maracajú e de São Jerônimo, a última 
ao longo da sutura crustal de Coxim (Hasui, 1990, apud 
Lastoria, 2002).

A unidade contém ocorrências de cobre e ouro, 
mas seu principal recurso mineral reside em ágata e 
ametista, em particular no Rio Grande do Sul. Lajes, na 
condição de pedra bruta ou beneficiada, são amplamente 
utilizadas como pisos de alta durabilidade, revestimento 
de edificações e fonte de brita para a construção civil. 
Auréolas de metamorfismo, resultantes de diques e sills 
intrusivos em rochas das formações Iratí e Corumbataí, 
contêm ocorrências localizadas de cobre.

3.17.5 - GRUpO bAURU

O registro sedimentar mesozóico posterior ao 
vulcanismo Serra Geral é representado pelas rochas 
neocretácicas dos Grupos Bauru e Caiuá. Historicamente, 
essas unidades e o vulcanismo alcalino associado, têm 
sido interpretados como o ciclo final de evolução da 
Bacia do Paraná. A partir dos trabalhos de Fernandes 
(1992), Fernandes e Coimbra (1992, 1994, 1996, 2000) 
e Fernandes (1998), surgiu nova concepção segundo a 
qual estas unidades seriam cronocorrelatas e perten-
ceriam à Bacia Bauru, de caráter continental interior, 
gerada após a ruptura do continente gondwânico, e 
cujo substrato seriam os basaltos da Formação Geral, 
o que implicaria em uma entidade tectônica distinta da 
Bacia do Paraná. 

Neste trabalho, os grupos Bauru e Caiuá serão 
considerados como o registro final da Bacia do Paraná, 
como proposto por Schneider et al. (1974), Milani (1997), 
dentre outros, mas adota-se a proposta de Fernandes 
(1998) quanto ao sincronismo dessas unidades. 

No Mato Grosso do Sul, o Grupo Bauru é composto 
pelas formações Vale do Rio do Peixe e Marília.

3.17.5.1 - fORMAçãO vAlE DO RIO DO pEIxE 
(K2vp)

Esta formação constitui a base do Grupo Bauru. 
No Mato Grosso do Sul, tem distribuição irregular, ocupa 
cerca de 8.500 km2 do seu quadrante nordeste e abran-

ge os municípios de Paranaíba, Inocência e Aparecida 
do Tabuado. Segundo Fernandes (1998) e Fernandes e 
Coimbra (2000), está gradacionalmente sobreposta à 
Formação Santo Anastácio.

É constituída por camadas tabulares de arenitos 
muito finos a finos, de coloração marrom, rosa e alaran-
jada, de seleção boa a moderada. São maciços ou exibem 
estratificação cruzada, tabular e acanalada de pequeno a 
médio porte, laminação planoparalela incipiente ou lami-
nação de migração de ondulações (ripples transladantes). 
Os arenitos possuem intercalações de camadas tabulares 
de siltitos creme a marrom, maciços ou com estratificação 
plano-paralela mal definida. Localmente, podem ocorrer 
lentes de arenito conglomerático com estratificação cru-
zada de pequeno porte, contendo intraclastos argilosos ou 
carbonáticos. Podem ainda ocorrer intervalos com estratifi-
cação/ laminação plano-paralela, grossas e formadas por: 
a) superfícies onduladas, às vezes com laminação interna; 
b) ondulações de adesão; ou c) planos bem definidos, com 
lineação de partição. Cimentação por carbonato de cálcio 
ocorre localmente.

Segundo Fernandes (1998) e Fernandes e Coimbra 
(2000), o ambiente deposicional da Formação Vale do Rio 
do Peixe é eólico, com formação de lençóis de areia e cam-
pos de dunas baixas, alternados com depósitos de loess. 
Os lamitos, segundos os autores supracitados, represen-
tariam sedimentos de corpos aquosos rasos e efêmeros, 
criados em períodos de elevação do nível freático. Mais 
raramente ocorrem depósitos de enxurradas de deserto 
(wadis), arenosos ou conglomeráticos, e corpos aquosos 
efêmeros, assoreados por areias eólicas (Fernandes, 
1998). As paleocorrentes dos depósitos eólicos indicam 
ventos dirigidos para sudoeste. O conteúdo fossilífero 
consiste em fragmentos de ossos de répteis bem como 
restos de moluscos a artrópodes. Também ocorrem moldes 
de raízes, oogônios de algas caráceas e, possivelmente, 
tubos de pequenos animais (Fernandes, 1998). 

3.17.5.2 - fORMAçãO MARílIA (K2M)
Aflora nas regiões norte, municípios de Rio Negro 

e Sonora, e nordeste, em Cassilândia e Inocência, e, de 
acordo com o Projeto RADAM (Folha SE.22. Goiânia) e 
Valente et al. (2004), perfaz cerca de 1.642 km2. 

Fernandes e Coimbra (2000) dividem a formação 
em três membros denominados de Serra da Galga, Pon-
te Alta e Echaporã, os quais, segundos esses autores, 
possuem as seguintes características:

(1) Membro Serra da Galga - arenitos imaturos, 
grossos a finos, freqüentemente conglomeráticos, amarelo 
pálidos a avermelhados. Os arenitos possuem estratificação 
cruzada tabular de base tangencial e acanalada, de médio 
a pequeno porte. Os conglomerados são mal selecionados, 
com clastos de quartzo, quartzito, calcedônia, nódulos 
de carbonato, arenito, pelito, basalto e outras possíveis 
rochas ígneas alteradas, bem como fragmentos de ossos. 
Os arenitos possuem intercalações de lamito marrom. As 
características deste membro sugerem deposição em le-
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ques aluviais distais entremeados de canais entrelaçados 
e eventuais dunas de pequeno porte. O cimento é, em 
geral, crescente em direção ao topo. 

(2) O Membro Ponte Alta - ocorre intimamente 
associado ao Membro Serra da Galga, para o qual grada-
ciona, em função de variações (aumento) das proporções 
de cimento carbonático. Compreende calcários arenosos 
maciços e, subordinadamente, calcários conglomeráticos, 
de matriz arenosa, e calcários finos, fragmentados. O 
ambiente de sedimentação proposto pelo autor também 
é fluvial entrelaçado, com fluxos de alta energia e curta 
duração. Intervalos de calcretes, de águas subterrâneas, 
revelam transformações pós-sedimentares. 

(3) O Membro Echaporã - arenitos finos a médios, 
imaturos, com cimento e nódulos de carbonato, com es-
tratos tabulares maciços, bege a rosa e espessura média 
em torno de l m (até 2,5 m). O ambiente deposicional 
seria de porções medianas até franjas de leques aluviais, 
com depósitos de canais entrelaçados, de fluxos densos 
e em lençol, com subordinados depósitos de retrabalha-
mento eólico (Fernandes e Coimbra, 2000).

3.17.6 - GRUpO CAIUÁ ( K2C)
O Grupo Caiuá foi anteriormente considerado 

como uma das formações do Grupo Bauru (Ianhez et al., 
1983). Foi elevado à categoria de Grupo por Fernandes 
e Coimbra (1992). Sua concepção atual baseia-se nos 
trabalhos de Fernandes e Coimbra (1994), Fernandes 
(1998) e Fernandes e Coimbra (2000), segundo os quais 
o grupo se subdivide nas formações Goio-Erê, Rio Paraná 
e Santo Anastácio. Destas, apenas a Formação Santo 
Anastácio tem registro cartográfico no Mato Grosso do 
Sul, na porção nordeste do estado. Assenta-se sobre os 
basaltos do Grupo São Bento e passa, transicionalmente, 
para o Grupo Bauru (Fernandes e Coimbra, 2000).

O Grupo Caiuá, no Mato Grosso do Sul, ocupa 
75.895 km2, com distribuição irregular desde o sul até 
o norte do estado, conforme dados compilados das fo-
lhas SF.22 – Paranapanema (Lopes et al., 2004), SF.21 
– Campo Grande (Lacerda Filho et al., 2004 b) e SE.22 
– Goiânia (Valente et al., 2004) da Carta Geológica do 
Brasil ao Milionésimo-SIG, CPRM-SGB/SMM-MME. Não 
há trabalhos recentes que ofereçam subdivisão precisa 
da unidade, a partir do paralelo 20º Sul. A continuidade 
para sul da Formação Santo Anastácio foi interpretada 
com base em imagens Landsat (Lacerda Filho et al., 
2004b). 

É composto de arenitos arcoseanos vermelhos a 
roxos, bimodais (muito finos e grossos), com grãos angu-
losos a subarredondados, na fração fina e, arredondados 
na fração grossa, com esfericidade variável. A seleção é 
boa na fração fina e moderada a boa nas frações média 
a grossa. A estrutura sedimentar predominante são es-
tratificações cruzadas tangenciais de pequeno a grande 
porte e, secundariamente, laminação planoparalela. O 
ambiente de deposição é interpretado como fluvial na 
base e eólico no topo (Ianhez et al., 1983). 

3.17.6.1 - fORMAçãO SANTO ANASTÁCIO (K2SA)
Esta formação tem distribuição irregular no estado 

e ocupa grande parte do seu quadrante nordeste, com 
cerca de 32.422 km2 cartografados (Valente et al., 2004). 
No sul, abrange áreas do município de Santa Rita do 
Prado e, no norte, do município de Costa Rica.

A primeira referência à Formação Santo Anastácio 
deve-se a Soares e Landim (1975), para designar uma 
fácies de arenitos finos, situada na base da unidade 
Bauru. Landim e Soares (1976) descrevem aspectos 
sedimentológicos da fácies e a designam de Membro 
Santo Anastácio, tendo sido posteriormente elevada 
à categoria de formação por Soares et al. (1980). A 
unidade é descrita como um pacote de arenitos muito 
finos a médios, pouco argilosos, pobre em estruturas 
sedimentares e interpretado como depositado em am-
biente fluvial meandrante a entrelaçado. Durante o Projeto 
RADAM (1983), Folha SE.22. Goiânia, a cartografia da 
unidade, no nordeste do estado, resultou na sua descrição 
como arenitos marrom avermelhados, finos a médios, mal 
selecionados, maciços, friáveis ou silicificados, com raras 
intercalações de argilito.

Já na região oeste do estado de São Paulo, Fernan-
des e Coimbra (2000) descrevem a presença de estratos 
arenosos tabulares, em geral maciços, localmente com 
estratificação planoparalela incipiente e cruzada de pe-
queno porte, espessura decimétrica até 1 m e com raras 
intercalações de lamito e argilito. Os arenitos são quart-
zosos a subarcoseanos, finos a muito finos, pobremente 
selecionados, com a fração silte subordinada e pequena 
quantidade de matriz silto-argilosa. Os grãos são suban-
gulosos a subarredondados, foscos, cobertos por película 
de óxido de ferro. Mais raramente, ocorrem depósitos de 
wadis, resultantes de enxurradas de períodos de chuvas 
torrenciais. Segundo os autores, a unidade compõe-se de 
lençóis de areia seco, acumulados em extensas planícies 
desérticas marginais aos grandes complexos de dunas dos 
mares de areia (deserto Caiuá). 

De acordo com Suguio e Barcelos (1983), as fei-
ções primárias da seção-tipo sugerem que a deposição da 
unidade ocorreu sob a influência de clima quente e seco, 
provavelmente semi-árido.

3.18 - CObERTURAS DETRITO-lATERíTICAS 
(ENDl)

As coberturas detrito-lateríticas, marcam superfície 
de aplainamento e laterização, supostamente terciária/qua-
ternária, de grande parte da região centro-oeste brasileira. 
As principais áreas de ocorrência estão localizadas nos 
municípios de Sonora e São Gabriel do Oeste, totalizando 
aproximadamente 1.700 km2.

É caracterizada por latossolo vermelho pardacento, 
estrutura indefinida e textura areno-argilosa, com predo-
mínio de hidróxidos de ferro (goethita), subordinadamente, 
caolinita e gibsita. As coberturas possuem perfis maduros e 
imaturos, de espessura variada, com ou sem linhas de pedra 
(stone lines) de fragmentos angulosos de quartzo.
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Os perfis imaturos desenvolvem níveis ferruginosos 
ao passo que os maduros contêm horizontes bem definidos 
caracterizados por horizonte inferior de saprólito seguido de 
horizonte mosqueado e ferruginoso com pisólitos, sotoposto 
a crosta ferruginosa.

As principais áreas de ocorrência estão localizadas 
nos municípios de Sonora e São Gabriel do Oeste, totali-
zando cerca de 1.1700 km2, conforme dados levantados 
nas Cartas do Brasil ao Milionésimo, folhas Campo Grande 
- SF.21)

 
3.19 – fORMAçãO CAChOEIRINhA (ENCh)

Originalmente descrita por Oliveira e Muhlmann 
(1965) e denominada de Unidade C pela Petrobras, a For-
mação Cachoeirinha, foi proposta por Gonçalves e Schneider 
(1970), para definir os sedimentos que ocorrem 30 km a 
norte de Poxoréu (MT). 

A formação assenta sobre superfície de aplaina-
mento esculpida em rochas sedimentares do Carbonífero, 
Permiano, Jurássico e Cretácio, durante período de clima 
semi-árido do Terciário como indicam estudos geomorfo-
lógicos. Ocorre no extremo nordeste do estado, divisa com 
Goiás, em cerca de 1.400 km2, e abrange os municípios de 
Costa Rica e Chapadão do Sul, segundo dados da Carta 
Geológica do Brasil ao Milionésimo, folha Goiânia-SE.22 
(Valente et al., 2004). Segundo Pena e Figueiredo (1972), 
a unidade tem, em geral, de 20 a 30 m de espessura, mas 
pode alcançar até 70 m. 

Os sedimentos ocorrem como cobertura do planalto 
da Bacia do Paraná, especialmente sobre rochas paleozóicas 
e mesozóicas de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Compreende (i) sedimentos areno-argilosos vermelhos, 
parcialmente laterizados; (ii) argilitos cinza esverdeados 
com estratificação incipiente; e (iii) areias mal selecionadas 
com níveis decimétricos lenticulares de cascalho.

3.20 - fORMAçãO pANTANAl
Oliveira e Leonardos (1943) denominaram de For-

mação Pantanal os depósitos aluvionares compostos de 
vasas, areias e argilas de deposição recente do Pantanal 
Mato-Grossense. A localidade-tipo situa-se na Depressão 
do Mato Grosso, Bacia do Alto Paraguai, estado do Mato 
Grosso. 

Os sedimentos repousam discordantemente sobre 
as rochas dos grupos Cuiabá e Jacadigo, das formações 
Diamantino, Corumbá e Coimbra e do Complexo Rio Apa 
(Figueiredo e Olivatti, 1974; Corrêa et al., 1976; Luz et al., 
1980; Godoi et al., 1999). A espessura máxima, inferida a 
partir de dados sísmicos, é de cerca de 550 m (Catto, 1975 
apud Assine, 2005). 

Segundo Almeida (1964 a), a formação é constitu-
ída por sedimentos arenosos e silto-argilosos, com pouco 
cascalho, depositados em leques aluviais, e por lateritos 
ferruginosos. Figueiredo e Olivatti (1974) a dividiram em 
três unidades denominadas Qp1, Qp2 e Qp3. Ramalho 
(1978) subdivide as aluviões da depressão mato-grossense 
em sete tipos, sendo cinco aluviões fluviais e dois aluviais 

de espraiamento sobre área pediplanizada. Assine (2005) 
descreve que “a sucessão estratigráfica mostra afinamen-
to textural para o topo e preenchimento essencialmente 
siliciclástico”.

O trato de sistemas deposicionais é composto por 
extensa planície fluvial meandrante, com pequenos lagos 
marginais, coletora das águas de vários leques aluviais 
dominados por rios, dos quais o mais notável é o mega-
leque do rio Taquari (Assine, 2005). Na paisagem destes 
leques há muitas feições geomórfológicas, herdadas de 
diferentes climas pretéritos, que registram sucessão de 
eventos transcorridos do Pleistoceno ao Holoceno (Assine, 
2005). A geometria dos vários leques está preservada e é 
reconhecível em imagens de satélite. 

Lagoas marginadas por dunas em meia-lua de 
areia, originalmente depressões de deflação, são formas 
reliquiares na paisagem do Pantanal, tendo sido geradas 
provavelmente durante o último período glacial (Assine, 
op.cit.). A paisagem tem mudado continuamente desde o 
fim do Pleistoceno, por adaptação a ambiente mais úmido e 
quente durante o Holoceno, com o surgimento das moder-
nas terras úmidas (wetlands) que caracterizam a paisagem 
atual do Pantanal (Assine, 2005). A neotectônica tem atuado 
na modelagem do Pantanal, proporcionando mudanças de 
níveis de base, de gradientes topográficos e condicionado 
o curso do rio Paraguai na borda oeste da bacia. Estruturas 
NE associadas ao Lineamento Transbrasiliano indicam ativi-
dade tectônica sinsedimentar. A sedimentação atual ocorre 
principalmente na planície meandrante do rio Paraguai, e 
no lobo atual do megaleque do rio Taquari, áreas sob forte 
inundação anual (Assine, 2005).

Almeida (1959) descreve a Formação Pantanal como 
uma das maiores planícies de nível de base interiores do 
globo, ainda em processo de entulhamento, a qual, sob 
influência da orogenia Andina, desenvolveu-se em ambiente 
fluvial e/ou flúvio-lacustre. Del’Arco et al. (1982) crêem 
que a deposição está relacionada à subsidência gradativa 
do embasamento ao longo de falhas.

A Formação Pantanal se caracteriza por três fácies, 
a seguir descritas.

3.20.1 - fÁCIES DE DEpóSITOS COlUvIONARES (q1pC)
É a porção mais antiga, constituída por sedimentos 

detríticos, coluvio-aluvionares, parcialmente laterizados, 
de distribuição dispersa e irregular no estado. Sua principal 
área de ocorrência situa-se ao longo da encosta da Serra de 
Maracajú, por retrabalhamento das rochas sedimentares da 
Bacia do Paraná, e ao longo da calha do rio Aquidauana, por 
mais de 270 km. De forma mais reduzida, ocorre também 
a sul da cidade de Corumbá, como depósitos secundários 
de manganês e, de modo subordinado, a nordeste de Porto 
Murtinho.

3.20.2 - fÁCIES DE TERRAçOS AlUvIONARES (q1p1)
Compreendem a porção intermediária, composta por 

sedimentos areno-argilosos, parcialmente inconsolidados 
e laterizados, de planície aluvial. Ocupam grande parte 
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da porção sudoeste do estado, com mais de 7.900 km2, 
estendendo-se irregularmente desde a cidade de Caracol 
até as cercanias de Corumbá.

3.20.3 - fÁCIES DE DEpóSITOS AlUvIONARES (q1p2)
Compreendem a porção do topo, constituída de se-

dimentos argilo-síltico-arenosos. É a fácies de maior área 
no pantanal sul-matogrossense, com 66.895 km2, isto é, 
mais de 18,6 % do território estadual. Abrange desde o 
extremo SW do estado, até o limite com o Mato Grosso, 
a noroeste.

3.21 - fORMAçãO xARAIéS (q2x)
A unidade ocorre na borda sul e no centro-sul da 

serra da Bodoquena, na cabeceira do rio da Prata e no vale 
do rio Formoso, e soma cerca de 307 km2 no estado. Sua 
seção-tipo foi descrita por Almeida (1945c) nos arredores 
de Corumbá e contém quatro litótipos principais em con-
tatos transicionais, isto é, (i) tufas calcárias, com vegetais 
fósseis; (ii) tufa calcária leve, esponjosa; (iii) travertino com 
gastrópodes; e (iv) conglomerados de cimento calcífero.

Del’Arco et al. (1982) descrevem as tufas calcárias 
como grosseiramente fitadas ou estratificadas, róseas a 
creme e porosas. A matriz é maciça, com oólitos e pisólitos 
pouco definidos. Material detrítico é raro e, quando presen-
te, é constituído por grãos de quartzo. Os travertinos com 
gasterópodes são maciços, pouco porosos, creme-acinzen-
tados, localmente em tons vermelhos. Os gasterópodes 
estão fraturados e com distribuição aleatória. O material 
clástico é milimétrico a submilimétrico e representado por 
grãos de quartzo e calcário negro. Os conglomerados com 
cimento calcífero são compostos por seixos e matacões de 
composição variada, a depender da rocha subjacente, e 
incluem calcários, arcóseos, minério de ferro e, por vezes, 
rochas graníticas (Del’Arco et al. 1982). Olivatti e Ribeiro 
Filho (1976) verificaram que as ocorrências de traverti-
no raramente são laminadas ou estratificadas e que, na 

base do pacote, esporadicamente ocorrem fragmentos de 
quartzo, englobados por tufa calcária o que lhes dá aspecto 
conglomerático.

Segundo Godoi et al. (1999), os sedimentos da For-
mação Xaraiés, no Mato Grosso do Sul, ocorrem em áreas 
aplainadas, de relevo baixo e cobrem indistintamente litóti-
pos do Complexo Rio Apa, dos grupos Jacadigo e Corumbá 
e é recoberta pela Formação Pantanal.

A origem da Formação Xaraiés está associada a in-
temperismo químico de rochas carbonatadas dos Grupos 
Corumbá e Alto Paraguai, que propiciaram a reprecipita-
ção de carbonato e formação de depósitos nas fraldas das 
serras da Bodoquena e das Araras, em sítios de transporte 
reduzido (Almeida, 1945b, 1964; Figueiredo e Olivatti, 
1974; Nogueira et al., 1978; Luz et al., 1980; Del’Arco et 
al., 1982).

Almeida (1945b) atribui-lhe idade pliopleistocênica, 
período em que ocorreu ampla formação de pediplanos e 
instalação da Depressão do Rio Paraguai.

Face à pouca consistência, elevada porosidade e fácil 
desagregação, essa rocha é explotada economicamente, 
na região de Bonito-MS, a céu aberto, independente de 
beneficiamento, sendo empregada in natura na agricultura 
como corretivo se solo ou em revestimento de estradas 
vicinais.

3.22 - DEpóSITOS AlUvIONARES (q2A)
Esses depósitos são compostos predominantemente 

por areias, subordinadamente cascalho, lentes silto-argilo-
sas e turfa. Nas frações mais grossas podem ocorrer con-
centrações de minerais pesados como rutilo, ouro, zircão e 
diamante de eventual interesse econômico. Distribuem-se 
principalmente nas planícies de inundação e ao longo dos 
canais das drenagens de maior porte e baixo gradiente, 
como nas bacias dos rios Paraguai, Paraná, Aquidauana, 
Miranda, Taquari, Itiquira, Apa, Aporé, dentre outros. A 
soma de suas áreas cartografadas atinge 16.480 km2.
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4. RECURSOS MINERAIS

João Henrique Larizzatti, Edson Gaspar 
Martins, Luiz Carlos Moreton, Maria da Glória 
da Silva, Reinaldo Santana Correia de Brito,  

Joffre Valmório de Lacerda Filho

4.1 – INTRODUçãO
A coleta de novos dados geológicos, sua integra-

ção com dados da literatura e sua análise em ambiente 
SIG (Sistema de Informações Geográficas), permitiu 
atualizar o conhecimento geológico do estado de Mato 
Grosso do Sul. Com isto, foi possível reconhecer diferen-
tes ambientes geológicos e identificar áreas potenciais 
para diversos bens minerais.

Foram cadastradas 355 ocorrências minerais, 
totalizando 26 bens minerais (Figura 4.1) que podem 
ser classificados em: (1) metais ferrosos; (2) rochas e 
minerais industriais; (3) metais nobres; (4) gemas; e (5) 
recursos hídricos. São destaques na produção mineral 
do estado o manganês e o ferro, produzidos na região 
de Corumbá, e o calcário da região de Bodoquena.

Os dados mostram que o estado possui um po-
tencial mineral ainda a ser explorado, ao tempo em que 
fornecem subsídios às atividades econômicas locais e 
regionais e apresentam capacidade de atrair novos in-
vestimentos para o setor.

As substâncias minerais foram agrupadas de 
acordo com a seguinte classificação:

Figura 4.1 – Ocorrências minerais do estado de Mato Grosso do Sul.

• Metais Ferrosos
• Minerais e Rochas Industriais
• Agrominerais (incluindo Turfa)
• Gemas
• Metais Nobres
• Metais-Base
• Água Mineral e Termal
No mapa de recursos minerais, as áreas potenciais 

para as diferentes substâncias minerais estão repre-
sentadas por polígonos hachurados, de acordo com a 
unidade geológica a que se associam.

4.2 – METAIS fERROSOS

4.2.1 fERRO E MANGANêS

Ferro e Manganês são os bens minerais mais impor-
tantes conhecidos até o presente no Mato Grosso do Sul.

O minério de ferro é explotado em três (3) minas 
a céu aberto, sendo duas de grande porte e uma de mé-
dio porte. O minério de manganês é explotado em uma 
mina subterrânea de médio porte e como subproduto 
de uma mina de ferro.

O conjunto desses depósitos forma o distrito ferro-
manganesífero de Urucum, situado nos municípios de 
Corumbá e Ladário, contidos nas morrarias conhecidas 
como Tromba dos Macacos, Santa Cruz, São Domingos, 
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Figura 4.2 - Mapa geológico e seção geológica do sistema de graben Corumbá. Fonte: Haralyi e Walde (1986)

Grande, Rabichão, Jacadigo e, sobretudo, no maciço de 
Urucum (Figura 4.2).

Do ponto de vista da ambiência geológica, esta 
região, também denominada de graben de Corumbá, 
situa-se no extremo oeste da Faixa Paraguai, tendo 
por limite leste o maciço Rio Apa, do Cráton Amazôni-
co. A bacia que hospeda as mineralizações de Fe e Mn 
iniciou como graben (Haralyi e Walde, 1986), durante 
o qual houve a deposição dos litótipos da Formação 
Urucum (conglomerados e arcóseos). O preenchimento 

da mesma prosseguiu com a deposição alternada de 
sedimentos clásticos e químicos, representados pelo 
membro Córrego das Pedras, da Formação Santa Cruz 
(arcóseos ferruginosos e formações manganesíferas, in-
terestratificados). Para o topo, evoluiu para ambiente de 
sedimentação predominantemente químico, responsável 
pela geração de jaspilitos e níveis manganesíferos, com 
subordinadas intercalações de arenitos arcoseanos, do 
Membro Banda Alta, Formação Santa Cruz. Ambas as 
formações Urucum e Santa Cruz, pertencem ao Grupo 
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Jacadigo (Figura 4.3), cujo conteúdo paleontológico 
indica que a sedimentação ocorreu entre 950 e 850 Ma 
(Haralyi e Walde, 1986).

O minério de ferro ocorre de duas formas prin-
cipais: (1) laminar, constituído de jaspe ferruginoso, 
com intercalações de lâminas de hematita, que, para 

as bordas da bacia, pode conter maior contribuição de 
material clástico (Fotografia 4.1a); e (2) minério enri-
quecido por intemperismo e lixiviação da sílica do tipo 
laminar (Fotografia 4.1b). 

Os teores de Fe do primeiro tipo variam entre 48 
e 62% (Dorr II, 1973), e do segundo entre 59 e 67% 
(Leeuwen e Graf, 1987). Os principais componentes do 
minério laminar são hematita e sílica, ambos criptocris-
talinos. No minério intemperizado predomina goethita, 
localmente também gibbsita.

Por outro lado, o minério de manganês, que 
caracteriza o Distrito de Urucum, é estratiforme, com 
três camadas sub-horizontais, ricas em manganês, in-
tercaladas de arenitos arcoseanos (Fotografia 4.2 a). A 
camada inferior possui até 6 m de espessura e teores 
de Mn entre 40 e 60% (Lisboa, 1944; Almeida, 1946). 
A intermediária possui até 2 m de espessura e, na por-
ção superior, ocorrem lentes de no máximo 0,3 m de 
espessura (Almeida, 1946).

O minério é maciço e bandado (Fotografia 4.2b), 
cinza-escuro, de brilho submetálico, muito fino e, por 
vezes, possui ondulações. Haralyi e Walde (1986) 
descrevem a presença de minério laminar no centro 
da bacia (Fácies Urucum e Membro Banda Alta), e de 
minério nodular/concrecional concentrado nas bordas da 
mesma. Além da mineralização primária, estratiforme, 
também há minério secundário, coluvionar, localizado 
no sopé das escarpas das morrarias, principalmente no 
morro do Urucum.

De acordo com Urban et al. (1992) os principais 
minerais de minério são criptomelano (K2Mn8O16) e he-
matita (Fe2O3). Em proporções menores ocorrem brauni-
ta (3Mn2O3.MnSiO3) e pirolusita (β-MnO2), mais comuns 
no minério nodular. Além destes, também ocorrem 
litioforita ((Al.Li)(OH)2MnO2) e manganita (χ-MnOOH), 
tirodita ((Fe,Mn,Mg)7 [(OH)2Si8O22]), anfibólio portador 
de manganês, e nambulita ((Li,Na)Mn8 Si10O28(OH)2), 
um raro silicato de manganês. Aos minerais de man-
ganês se associam alguns óxidos e hidróxidos de ferro, 
a exemplo de magnetita (Fe3O4), goethita (α-FeOOH) e 
lepidocrocita (χ-FeOOH).

Os minérios de manganês foram classificados por 
Haralyi e Barbour (1975) nos tipos “Urucum”, maciço e 
que ocorre em sucessivos estratos e laminações, e “Rabi-
cho”, caracterizado por concreções imersas em material 
areno-arcoseano. O tipo Urucum, predominante, ocorre 
mais para o centro da bacia, nas morrarias Urucum, 
Tromba dos Macacos, Santa Cruz e São Domingos e 
resulta de deposição em ambiente de baixa energia. Já 
o tipo “Rabicho” ocorre, sobretudo, nas morrarias Jaca-
digo, Grande e Rabichão e corresponde à deposição de 
borda da bacia, em ambiente de maior energia.

Uma das áreas melhor estudadas do distrito é o 
“maciço” de Urucum. O perfil típico da área (Figura 4.4) 
mostra a posição das camadas de minério de ferro e 
manganês na base da Formação Santa Cruz.

Segundo o Anuário Mineral Brasileiro (DNPM, 

Fotografia 4.1a,b – Diferentes formas do minério de 
ferro: (a) laminar e (b) intemperizado, onde se nota os 
espaços vazios deixados pela sílica remobilizada.
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Figura 4.3 – Mapa geológico do distrito de Urucum (modificado de Urban et al. 1992).

2005a) as reservas medidas de minério de Fe são da 
ordem de 3.146.822.433 ton, com teor de 62% de Fe, 
as indicadas de 1.372.349.047 ton e as inferidas de 
1.884.956.212 ton. As reservas medidas de minério de 
Mn alcançam 11.589.390 ton, com teores de Mn entre 
30,32 a 44,50 %, as indicadas somam 10.712.384 ton 
e as inferidas 6.219.048 ton.

O transporte do minério, do local de extração até 
o embarque, é por via férrea e caminhões. Outro meio 
de transporte é por balsas pelo rio Paraguai, com as 

quais o escoamento de minérios tem sido feito para o 
sul do país e países do MERCOSUL.

GêNESE DO MINéRIO

Diferentes propostas têm sido apresentadas para 
explicar a gênese das mineralizações de manganês da 
região de Urucum. 

Para Dorr II (1945), o minério seria sin-sedi-
mentar e o Fe e Mn teriam se originado da lixiviação 
de rochas do continente, carreados para uma bacia de 
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circulação restrita por densa rede de drenagem. Essa 
proposta também é advogada por outros autores, como 
Almeida (1946) e Urban et al. (1992), que alertam para 
a ausência de rochas indicativas de atividade ígnea na 
região e propõem que a deposição dos óxidos de Fe e 
Mn se coaduna com um modelo (Figura 4.5) de ambien-
te marinho, sob influência glacial, sem contribuição de 
fluidos hidrotermais.

Em trabalho clássico sobre minérios de manga-

Figura 4.4 - Perfil esquemático do Morro do Urucum, 
Corumbá.

Fotografia 4.2 – Diferentes formas de ocorrência do 
minério de manganês: (a) intercalado com arcóseos e 
(b) maciço bandado. 

nês, Varentsov (1964) classificou os depósitos de 
Urucum como pertencentes ao grupo de jaspilitos 
manganesíferos, subgrupo das formações de 
jaspilitos manganesíferos de plataforma. Se-
gundo este autor, os depósitos do Urucum seriam 
não-vulcanogênicos, relacionados a ciclos de trans-
gressão-regressão, tais como os depósitos de Moanda 
(Gabão) e Penganga Beds (Índia). Outros exemplos 
similares, mas não necessariamente idênticos, são 
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Figura 4.5 – Modelo de concentração de manganês em 
ambiente glacio-marinho, sem contribuição hidroter-
mal (modificado de Urban et al. 1992).

Figura 4.6: Modelo evolutivo proposto para a gênese 
dos depósitos de Fe e Mn de Urucum, segundo a con-
cepção de Young (1988), modificado e adaptado de 
Yeo (1981).

os depósitos do Supergrupo Damara (Namíbia) e de 
Maliy Khingan (antiga URSS), que contém óxidos de 
manganês interestratificados com formações ferrífe-
ras (Roy, 1988). Young (1988) propõe como condições 
essenciais para ocorrência de formações ferríferas 
bandadas, a relação entre a crosta continental sub-
metida a rifteamento e a existência de uma bacia 
glacial marginal, como parece ter ocorrido na região 
de Corumbá. Nesse ambiente, soluções hidrotermais 
ricas em metais lixiviados de zonas profundas da 
bacia, teriam levado o Fe e o Mn, por correntes de 
convecção, em direção à bacia marginal, onde estes 
seriam depositados (Figura 4.6).

Outros autores, tais como Trompette et al. 
(1998), Dardenne e Schobbenhaus (2001) e Klein e 
Ladeira (2004), defendem a hipótese de participação 
de atividade hidrotermal, de natureza sedimentar 
exalativa (SEDEX), na gênese dessas mineralizações 
(Figura 4.7). As mineralizações resultariam da preci-
pitação de ferro, manganês e sílica provenientes da 
lixiviação de zonas profundas da bacia, mais espe-
cificamente de basaltos associados a uma intumes-
cência do manto superior sob o Graben de Corumbá 
(Dardenne, 1998). 

De acordo com Klein e Ladeira (2004), a aná-
lise dos dados sedimentares, mineralógicos e geo-
químicos, inclusive ETR, das formações ferríferas 
de Urucum revelam semelhanças com as formações 
ferríferas de Rapitan (Canadá), também de idade 
neoproterozóica. Os autores advogam que ambos os 
depósitos teriam estado sob forte influência da gla-
ciação generalizada que ocorreu no planeta durante 
o Neoproterozóico. 

Uma questão a ser discutida para explicar a 
gênese dos depósitos de ferro e manganês de Uru-
cum, refere-se ao posicionamento do minério de 
manganês estratigraficamente abaixo do minério de 
ferro, o que indica que o Mn precipitou antes do 
Fe. Considerando que sob condições constantes de 
salinidade e pH e concentrações aproximadamente 
iguais, o manganês (Mn+2) é mais solúvel do que o 
ferro (Fe+2), logo, o Mn tende a precipitar após o Fe 
(Figura 4.8), uma situação que, em Urucum, é in-
versa. Algumas hipóteses têm sido levantadas para 
explicar a inversão, incluindo a possibilidade dos 
metais serem oriundos de fontes diferentes e terem 
aportado à bacia em momentos distintos.

Entretanto, é oportuno considerar que a na-
tureza glaciomarinha do ambiente deposicional é 
fator relevante no controle deposicional dos metais. 
A presença da capa de gelo poderia ter impedido a 
oxigenação das águas pela atmosfera e criado con-
dições sufucientemente redutoras para favorecer a 
precipitação do manganês. O degelo posterior po-
deria propiciar o aumento da oxigenação das águas 
e, assim, tornar o ambiente favorável à precipitação 
do ferro.
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Figura 4.7 – Modelo sedimentar-exalativo para a formação dos depósitos de Fe-
Mn de Urucum (adaptado de Dardenne e Schobbenhaus 2001).

Figura 4.8 – Diagrama Eh vs. pH (25oC) para o sistema 
Mn-Fe-CO2-H2O (Maynard, 1983)

Figura 4.9 - Classificação de rochas carbonáticas, de 
acordo com Tucker (1982).

4.3 – ROChAS E MINERAIS INDUSTRIAIS E AGRO-
MINERAIS (INClUINDO TURfA)

4.3.1 ROChAS CARbONÁTICAS

O termo “rochas carbonáticas” compreende um 
espectro de rochas sedimentares de composição en-
tre o extremo calcítico (rico em carbonato de cálcio 
– CaCO3)e outro dolomítico (rico em carbonato de mag-
nésio - MgCO3). Uma classificação simples e prática de 
rochas carbonáticas (Figura 4.9) é proposta por Tucker 
(1982).

Segundo Blatt et al. (1972), a sedimentação 
dessas rochas geralmente requer ambiente marinho de 
águas rasas, com raridade de deposição de minerais 
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detríticos. Os carbonatos que compõem essas rochas 
têm, na maioria dos casos, origem biológica e sua preci-
pitação ocorre principalmente por fatores que promovam 
a remoção de CO2 da água, tais como o aumento de 
temperatura, evaporação, aporte de águas supersatu-
radas, ação bacteriana e aumento do pH. 

Rochas carbonáticas têm emprego variado e seu 
uso depende da sua composição química e de suas pro-
priedades físicas. Dentre as principais aplicações des-
tas rochas se destacam:

(i) Indústria do cimento – uso de calcários cal-
cíticos, em associação com argilas e gipsita;

(ii) Indústria de cal, pela calcinação de calcários 
calcíticos puros ou impuros e de calcários magnesia-
nos. A cal, virgem ou hidratada, por sua vez, tem am-
plo campo de aplicação, com destaque para a indústria 
química, cerâmica, de vidro, de papel, de plásticos, 
siderúrgica, de alimentos, de tintas e vernizes, dentre 
outras. Também é empregada na construção civil e em 
programas de saneamento básico, no tratamento de 

Fotografia 4.3 a,b – Afloramentos de rochas meta-car-
bonáticas do Grupo Cuiabá, na região de Bonito (Pe-
dreira Horii): (a) Presença de dobras; (b) Contato da 
rocha meta-carbonato (cinza) com filito (amarelo).

águas e esgotos;
(iii) Indústria farmacêutica e de alimentação;
(iv) fabricação de tintas, borrachas, tubos de PVC, 

colas e papel, onde é usado para branqueamento; 
(v) Como material da construção civil, seja na 

condição e brita, seja na condição de pedra de reves-
timento; 

(vi) Na agricultura, como corretivo de solos áci-
dos, com destaque para os calcários magnesianos ou 
dolomitos.

No Mato Grosso do Sul foram cadastradas 80 
ocorrências de rochas carbonáticas, associadas às Su-
bunidades Carbonática e Pelítica do Grupo Cuiabá, nas 
Formações Bocaina, Cerradinho e Tamengo, do Grupo 
Corumbá, e na Formação Xaraiés.

GRUpO CUIAbÁ

Vinte e duas minas e 4 ocorrências destas rochas 
foram cadastradas no domínio do Grupo Cuiabá. A 

Fotografia 4.4 a,b – Lavra da Mineração CORCAL 
(Corumbá Calcário): (a) Frente de lavra do minério cal-
cítico; (b) Frente de lavra do minério dolomítico.
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maioria ocorre na Subunidade Carbonática e algumas na 
Subunidade Pelítica, em ambos casos na forma de lentes 
de meta-calcário ou mármore, calcítico ou dolomítico, 
com intercalações de filitos e xistos. Na Fotografia 4.3, 
pode-se observar o aspecto dessas rochas, exemplificado 
por afloramento da Pedreira Horii, região de Bonito.

Estas rochas têm sido utilizadas para brita, rocha 
ornamental, corretivo agrícola, cimento e cal. 

GRUpO CORUMbÁ

As principais ocorrências de rochas carbonáticas 
desse Grupo constituem parte do conteúdo das Forma-
ções Cerradinho, Bocaina e Tamengo.

Na Formação Cerradinho, as rochas carbonáticas 
são de composição calcítica e dolomítica e ocorrem como 
intercalações em siltitos, margas e arenitos da porção 
superior da Unidade. Os calcários são cinza escuros e 
contém estratos cruzados, laminações onduladas e es-
truturas tipo hummocky (Boggiani, 1997). Os dolomitos 
são cinza claros e ocorrem em camadas finas que se 
alternam com as de calcário. Estromatólítos ocorrem 
em ambos litotipos. 

Na Formação Bocaina, as rochas carbonáticas 
estão representadas por calcários e dolomitos, por vezes 
mármores. Dolomitos, em particular, podem ocorrer em 
bancos com algumas centenas de metros de espessura. 
Rochas fosfáticas, estromatólitos e esteiras algais fos-
fatizadas são comuns neste conjunto.

Na Formação Tamengo, as rochas carbonáticas 
compreendem ritmitos formados pela alternância de 
calcários calcíticos carbonosos pretos, com folhelhos 
carbonosos, brechas calcárias ou fosfáticas, intraforma-
cionais, e margas carbonosas. A Fotografia 4.4 mostra 
a frente de lavra da Mineração CORCAL (Corumbá 
Calcário), na qual são produzidos minérios calcítico e 
domolítico, ambos utilizados como corretivo de solos e 
como brita, o primeiro em obras de pequeno porte e o 

Fotografia 4.5 a,b – Mina da Lajinha: (a) Contato do calcário calcítico, cinza escuro (abaixo), com siltito 
amarelo (acima); e (b) Zona de cisalhamento, com planos preenchidos por calcita rosada.

segundo em construções de maior porte.
A Fotografia 4.5 mostra a Mina da Lajinha, onde 

aflora calcário calcítico, localmente dolomítico, em 
contato com siltito, ambos utilizados na fabricação de 
cimento. O calcário é cortado por zonas de cisalhamento 
N40oE/40º SE, paralelas ao contato com o siltito.

Na Serra da Bodoquena, associados às rochas do 
Grupo Corumbá, são encontrados calcários calcíticos 
pretos, puros, com teores de CaCO3 acima de 98% e 
sem a presença de minerais metálicos. Estas rochas 
vêm sendo extraídas e moídas, para fins de suplemen-
tação alimentar animal (bovinos, suínos e frangos), 
pela Mineração Horii e pela Cebrainne Mineração Ltda. 
Este material possui também as especificações quími-
cas necessárias para a produção de carbonato de cálcio 
precipitado (CCP), um produto que tem larga aplicação 
na indústria farmacêutica. Calcário calcíticos puros, com 
teores de CaCO3 de até 98%, porém de coloração mais 
clara, foram também encontrados no Grupo Cuiabá.

Além do estado de Mato Grosso do Sul, jazidas 
de calcário, com esse grau de pureza, foram também 
encontradas no estado de Minas Gerais, associadas à 
Formação Sete Lagoas, de onde é extraído o material–
fonte da maior indústria de produção de carbonato de 
cálcio precipitado do País. Essa indústria está instalada 
na cidade de Arcos (MG) e tem o seu produto em con-
formidade com os padrões da farmacopéia européia, o 
qual supre o mercado nacional.

TUfA CAlCÁRIA E TRAvERTINO

Materiais desta natureza ocorrem na Formação 
Xaraiés, na qual Almeida (1945) reconheceu quatro 
litotipos diferentes, em contatos gradacionais, e que 
compreendem a tufa calcária com vegetais fósseis, tufa 
calcária leve esponjosa, travertino com gastrópodes e 
conglomerados com cimento calcífero.

Segundo Ford e Pedley (1996), tufa calcária é um 
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termo que abrange grande variedade de depósitos calcá-
rios formados sob condições climáticas diversas, desde 
águas frias temperadas até sob regimes semi-áridos, 
cuja característica é a presença de restos de macrófitas, 
invertebrados e bactérias. Já o travertino é produto da 
descarga de carbonato solúvel em águas termais e não 
apresenta vestígio de plantas ou animais, apenas de 
atividade microbiana, principalmente bactérias, tole-
rantes ao calor, e diatomáceas. A sua formação resulta 
de condições físico-químicas apropriadas, nos pontos 
de surgência de águas ricas em carbonato de cálcio, 
adequadas para a precipitação do mesmo.

As tufas calcárias da Formação Xaraiés têm sido 
utilizadas como corretivo agrícola e o travertino como 
pedra de revestimento.

4.3.2 – AGROMINERAIS E TURfA

O termo “agrominerais” tem sido utilizado para 
definir substâncias minerais de importância para a agri-
cultura (insumos minerais agrícolas), tendo em vista 
a sua capacidade de agir como corretivos de solos e 
nutrientes de plantas. Esta categoria engloba fosfato, 
rochas calcárias, sais de potássio, enxofre, feldspato, 
flogopita, gipsita, zeólita e outros. 

fOSfATO

Foram cadastradas cinco (5) ocorrências de fosfa-
to, todas associadas ao Grupo Corumbá, quatro (4) das 
quais, localizadas no município de Bonito, o que revela 
o potencial da região nessa substância. A ocorrência 
de fosfato no estado foi reportada, em 1976, pela DO-
CEGEO - Rio Doce Geologia e Mineração, na Serra da 
Bodoquena. Em 1980, a Companhia de Pesquisas de 
Recursos Minerais (CPRM), por solicitação da CODESUL, 
iniciou um projeto de pesquisa durante o qual foram 
encontradas finas intercalações de fosforito na Forma-
ção Tamengo (Luz, 1980). Boggiani (1997) desenvolveu 
estudos faciológicos no grupo Corumbá e descreve que 
rochas fosfáticas ocorrem em dois níveis estratigráficos, 
restritos às formações Bocaina e Tamengo. Ainda em 
1997, a CPRM, pelo Programa de Insumos Minerais para 
Agricultura – PIMA, volta a pesquisar fosfato na região 
da Serra da Bodoquena o que resultou na descoberta 
de ocorrências com teores de P2O5 superiores a 30% 
(Cuadros Justo, 2000). Neste trabalho são descritos dois 
tipos de depósitos de fosfato na área:

1 – associado a siltitos, arenitos e calcários de 
ambiente plataformal, na forma de finas intercalações 
de fosforito de baixos teores de P2O5 e altos de Al2O3, 
como as da Formação Tamengo na Serra da Bodoquena, 
norte de Bonito.

2 – níveis fosfáticos ricos em matéria orgânica 
associados a dolomitos e chert, em camadas de vários 
metros de espessura associados à Formação Bocaina, 
como os que ocorrem na Fazenda Ressaca, Serra da 
Bodoquena. Na fazenda há dois tipos de fosforito, isto 
é, chert preto e microbrecha (Fotografia 4.6). O tipo 

Fotografia 4.6 – Camada de fosforito do tipo microbre-
cha. Fonte: Cuadros Justo (2000).

chert preto está associado a dolomitos estromatolíticos 
e dolomitos do topo da Formação Bocaina e, segundo 
Cuadros Justo (2000), é maciço, duro, com fratura 
conchoidal e teores de P2O5 da ordem de 38%. Este é 
o principal minério descoberto durante os trabalhos da 
CPRM. O tipo microbrecha ou microfosforito (flu-
orapatita) é cinza escuro, estratificado, com oóides 
milimétricos, freqüentes fragmentos de estromatólitos, 
e seu teor médio de P2O5 é da ordem de 35%.

Estas ocorrências são descontínuas, estão dispos-
tas submeridianamente, com locais inflexões para NNWS-
SE na parte leste da Serra da Bodoquena até Corumbá. 
Segundo Cuadros Justo (2000), o ambiente deposicional 
foi costeiro, submetido a correntes marinhas ascendentes 
(ressurgência). Segundo o autor, a maior potencialidade 
para fosforitos localiza-se no topo da Formação Bocaina e 
na base da Formação Tamengo. Por outro lado, Boggiani 
(1997) descreve que outro controle litoestratigráfico re-
gional dos fosforitos no grupo Corumbá é a presença de 
ritmitos e brechas intraformacionais.

 Os ritmitos ocorrem na porção média da For-
mação Tamengo e são formados pela alternância de 
mudstones calcíticos, pretos, maciços, com estruturas 
pseudonodulares (boudinage sedimentar) locais, e folhe-
lhos carbonosos e níveis centimétricos de microfosforitos 
maciços. As brechas são sedimentares e ocorrem na 
Formação Bocaina. Possuem clastos subcentimétricos 
a centimétricos de dolomito, calcário, silexito, fosforito 
e ooids grainstones imersos em matriz micrítica de do-
lomito, fruto do retrabalhamento e ressedimentação na 
borda da plataforma, limite com o talude.

As características destas ocorrências são semel-
hantes às dos expressivos depósitos fosfáticos de idade 
Neoproterozóica-Cambriana da Sibéria, Mongólia, Chi-
na e Austrália, cuja origem se relacionada a períodos 
pós-glaciais. Estas semelhanças, somadas ao fato de 
que o estado de Mato Grosso do Sul importa todo fer-
tilizante que consome, a área de ocorrência das forma-



Geologia e Recursos Minerais do Estado de Mato Grosso do Sul

66

ções Bocaina e Tamengo é de importância estratégica 
para o desenvolvimento do estado. Em vista disso, é 
indispensável a elaboração de projeto de caráter pro-
spectivo naquela área.

TURfA

A turfa, produto da decomposição de restos vege-
tais em ambiente subaquático raso, pode, dependendo 
do seu poder calorífico, ser usada para fins energéticos, 
como material redutor e como corretivo de solos.

Em 1983, a Companhia de Pesquisas e Recursos 
Minerais (CPRM) desenvolveu o Prospecto Turfa na 
Região de Dourados – Mato Grosso do Sul (Moreton, 
1983), para detectar e delimitar prováveis áreas para 
estudos de detalhe. A pesquisa iniciou em uma área 
de 18.000 km2, com características fisiográficas ade-
quadas para a presença de depósitos de turfa e englo-
bou parte dos municípios de Dourados, Rio Brilhante, 
Ithaum, Glória de Dourados e Maracaju. Inicialmente 
foram delimitadas

59 áreas, nas quais foram executados 84 furos a 
trado e realizadas análises em 57 amostras. O projeto 
resultou no reconhecimento de reservas estimadas da 
ordem de 100 milhões de toneladas.

Destas áreas, 4 somaram reserva inferida de 1,8 
milhões de toneladas, com teores de cinza inferiores a 
50% e, consequentemente, passíveis de aproveitamento 
na geração de energia. Outras 19 amostras apresenta-
ram composição adequada para uso agrícola.

A Fotografia 4.7 mostra o aspecto típico das tur-
feiras da região e da vegetação associada.

Fotografia 4.7 – Aspecto de turfeira com vegetação car-
acterística da região: gramíneas e caraguatás. Fonte: 
Moreton (1983)

4.3.3 – ROChAS ORNAMENTAIS – GRANITOS, MÁRMORES 
E qUARTzITO

Rochas ornamentais são as passíveis de polimen-
to e utilizáveis na construção civil como revestimento 
de pisos, paredes e confecção de pias e outros objetos 
assemelhados (Brandão et al. 1991). São classificadas 
em: (1) mármores, (2) granitos, (3) travertino e (4) 
outras. Segundo o autor, as características estéticas, 
técnicas e de mercado controlam a indústria de rochas 
ornamentais. Geralmente a extração se faz em áreas 
contendo grandes matacões ou maciços rochosos. Vários 
fatores influem na lavra e comercialização de rochas 
ornamentais, dentre os quais citam-se:

- Grau de fraturamento – define o tamanho dos 
blocos e placas que podem ser produzidos;

- Cor – a preferência dos consumidores varia com 
a moda em vigor;

- Tamanho dos grãos – determina o padrão es-
tético da rocha; 

- Homogeneidade – presença de veios, enclaves 
etc, influencia a qualidade estética e estrutural; 

- Grau de oxidação/intemperismo – pode gerar di-
ferenças de cor e influi sobre a resistência estrutural;

- Propriedades físicas e mecânicas – definem o 
tipo de aplicação da rocha;

- Composição química/mineral – pode influir ne-
gativamente na utilização de resinas e meios de fixação 
das peças.

O Estado de Mato Grosso do Sul ainda não pos-
sui produção significativa de pedras ornamentais e 
as importa de outros estados brasileiros, em particu-
lar mármores e granitos. Seu potencial é, no entanto, 
significativo e a adequada avaliação do mesmo requer 
a realização de estudos geológicos mais detalhados e 
que visem o diagnóstico do real potencial.

Fotografia 4.8 - Frente de lavra de granito na Fazenda 
Marajá, município de Porto Murtinho.
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GRANITOS

Foram cadastradas seis (6) ocorrências de grani-
to com produção de rocha ornamental para a con-
strução civil. A maioria se situa no Granito Alumiador, 
da Suíte Amoguijá, subordinadamente nos granitos da 
Suíte São Vicente.

As primeiras ocorrem numa faixa de direção 
aproximada N-S, com cerca de 150 km de comprimen-
to por 15 km de largura no sudoeste do estado, onde 
a principal situa-se no município de Porto Murtinho. 
São granitos em vários tons de cinza, esverdeado, 
rosado e avermelhado. A exploração é feita a partir 
de blocos, matacões e lajedos, muitas vezes expos-
tos em elevações isoladas e serras. (Fotografias 4.8 
e 4.9). Texturalmente variam de finos a grossos, mas 
também há termos porfiríticos (subvulcânicos). Local-
mente apresentam deformação rúptil a rúptil-dúctil, 
NW-SE, que pode comprometer a sua explotação e 
comercialização.

Segundo Godoy (1999), os granitos de Porto Mur-
tinho são de boa qualidade e teriam boa aceitação nos 
mercados interno e externo. Para tanto, é necessário 
garantir volume suficiente para suprir a demanda, o 
que requer estudos geológicos que permitam quantificar 
expressivo volume de rochas de qualidade.

MÁRMORES

Mármores com fins ornamentais ocorrem no Gru-
po Corumbá e as primeiras lavras iniciaram nas décadas 
de 1960 e 1970 na região de Bonito (Brito, 1992). O go-
verno do estado, em parceria com o Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas de São Paulo (IPT), realizou trabalhos 
de pesquisa geológica em cinco áreas, dentre as quais 
3 mostraram-se bastante promissoras pela excelente 
qualidade estética e resultados satisfatórios de ensaios 
tecnológicos e de beneficiamento. Seis ocorrências de 

Fotografia 4.9 - Detalhe de granito encontrado na Fa-
zenda Marajá, município de Porto Murtinho.

Fotografia 4.10 a,b – Atividades de pesquisa geológica 
sendo conduzidas em área de ocorrência de mármores, 
região de Bonito: (a) testemunhos de sondagem; e (b) 
sondagem.

mármore foram cadastradas durante o presente projeto, 
duas localizadas na cidade de Bonito, duas em Bodo-
quena e duas em Corumbá.

As Fotografias 4.10, 4.11 e 4.12 mostram al-
gumas das atividades de pesquisa geológica para 
mármore, tais como sondagem, frente de lavra e 
testes de corte e polimento de chapas realizadas no 
município de Bonito.

Os fatores que influem na lavra e comercialização 
de granitos também se aplicam aos mármores como 
material ornamental. Por outro lado, por ser mais frágil e 
mais reativo do que o granito, o mármore é mais sensível 
a deformações rúpteis e à percolação de fluidos. A lavra, 
por seu turno, é determinada por aspectos topográficos e 
espessura da cobertura de solo. Espessas coberturas de 
solos a dificultam, pois geram volumes significativos de 
material estéril que deve ser removido, o que incrementa 
o custo de produção e resulta em impacto ambiental. 
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Em geral, a parte superior do maciço rochoso apre-
senta maior densidade de fraturas, mas isto não inviabiliza 
o seu aproveitamento na produção de pedras de calçamen-
to (petit-pavé), agregados para concreto e pigmentos em 
tintas de sinalização de rodovias (Brito, 1992).

qUARTzITO

Duas ocorrências de quartzito foram cadastradas 
no extremo noroeste do estado, na região da serra do 
Amolar. Trata-se de quartzitos muito puros das Subuni-
dades 4 e 5 do Grupo Amolar.

4.3.4 – ARGIlAS

Argilas são matérias-primas de largo uso na in-
dústria e neste trabalho será dada ênfase às utilizadas 
na fabricação de cerâmica vermelha. São sedimentos 
pelíticos, consolidados e inconsolidados, tais como ar-
gilitos, siltitos, folhelhos e ritmitos, que queimam com 
cores avermelhadas devido à presença de óxidos e hi-
dróxidos de ferro. Dependendo do conteúdo em matéria 
orgânica e outros componentes, apresentam diferentes 
graus de plasticidade quando adicionadas determinadas 
quantidades de água. 

A argila é utilizada como matéria-prima na fabri-
cação de blocos de vedação e estruturais, telhas, tijolos 
maciços, tubos e ladrilhos.

Os principais pólos cerâmicos do estado estão 
situados nas regiões de: 

(1) Rio Verde-Coxim-Pedro Gomes, onde as argilas 
são explotadas de rochas da Formação Ponta Grossa;

(2) Três Lagoas, onde são retiradas das aluviões 
do rio Paranapanema;

(3) Ivinhema-Angélica, explotação das aluviões 
geradas sobre a Formação Caiuá; e

(4) Miranda, nas aluviões da Formação Pantanal.

Fotografia 4.11 a,b – Instalação de uma frente de lavra 
em pedreira de mármore da região de Bonito: (a) Corte 
de blocos, nos quais se pode observar a presença de 
manchas avermelhadas, decorrentes da percolação de 
soluções intempéricas; (b) Blocos já separados para o 
beneficiamento.

Fotografia 4.12 a,b – Beneficiamento de chapas de mármore explotadas em pedreiras da região de Bonita: (a) 
Corte de chapa de mármore em serra de disco circular; e (b) Polimento.
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Fotografia 4.14 – Depósito de argila em planície alu-
vionar lavrado pela olaria Nossa Senhora de Fátima, 
município de Rio Negro.

A Formação Ponta Grossa aflora na região centro-
norte do estado, em uma faixa N-NE até próximo ao 
limite com o estado do Mato Grosso. Nesta unidade, o 
material de interesse é composto por folhelhos, siltitos 
e argilitos cinza, roxo-avermelhados ou amarelados (Fo-
tografia 4.13). A Formação Ponta Grossa foi depositada 
em ambiente marinho distal (Petri e Fúlfaro, 1983), o 
que resultou em depósitos geralmente, homogêneos, de 
extensão regional e vários metros de espessura (Cabral 
Jr. et al. 2005). Variações granulométricas locais, de 
composição química e mineral, influem no desempenho 
dessa matéria-prima. A Tabela 4.1 resume as caracte-
rísticas composicionais das argilas da Formação Ponta 
Grossa.

As planícies aluvionares recentes (Fotografia 4.14) 
contêm argilas de alta plasticidade, utilizadas na fabrica-
ção de tijolos maciços. Nestes ambientes, os depósitos 
ocorrem em lentes e bolsões associadas a horizontes 
mais arenosos, menos plásticos, que, mesmo assim, 
podem ser usados como agente de mistura.

4.3.5 – AREIA E CASCAlhO

Cerca de 60 ocorrências de areia e cascalho 
foram cadastradas no Mato Grosso do Sul, todas re-
lacionadas a aluviões recentes da Bacia do Paraná. 
Esses depósitos são explotados com emprego de bal-
sas munidas de dragas, as quais retiram o material da 
calha dos rios (Fotografia 4.15). Depois, o material é 
classificado por granulometria para comercialização 
(Fotografia 4.16).

Ambos são fundamentais para a construção civil 
e, juntamente com argilas e cimento, indispensáveis ao 
desenvolvimento do estado. A comercialização desses 

Tabela 4.1 – Sumário estatístico da composição quími-
ca de oito (8) amostras de argilas coletadas na Forma-
ção Ponta Grossa.

Fotografia 4.13 – Depósito de argila exposto em aflo-
ramento da Formação Ponta Grossa, na região conhe-
cida como Arara, município de Rio Verde.

Fotografia 4.15 – Balsa de explotação de areia e casca-
lho no rio Aquidauana, município de Rochedo.
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Fotografia 4.16 – Separação e classificação de areia e cas-
calho retirados do Rio Aquidauana. A areia é armazenada 
no silo e transferida para caminhões, enquanto o cascalho 
é armazenado do lado de fora (à direita do silo).

Fotografias 4.17 a,b,c,d – Modos de ocorrência do Granito Coxim, nas proximidades do rio Coxim, Pedreira Im-
pério: (a) e (b) Blocos e matacões; (c) e (d) Frentes de lavra.

bens é extremamente dependente do valor de frete, 
o que torna crítica a distância entre o produtor e o 
consumidor. Outro aspecto relevante é que em geral 
esses bens ocorrem em aluviões e, com isto, o seu 
aproveitamento deve obedecer às normas de proteção 
dos cursos d’água.

4.3.6 – bRITA

Foram cadastradas 19 minas em produção de brita 
no Mato Grosso do Sul, 18 delas em basaltos da Forma-
ção Serra Geral e uma no Granito Rio Coxim (Fotografia 
4.17a, b, c, d). A estas se soma uma produção intermi-
tente a partir de diferentes ocorrências de calcários e 
dolomitos. A produção atende à demanda da construção 
civil e da recuperação e manutenção de estradas em 
todo o estado.

4.3.7 – GRAfITA

Duas ocorrências de grafita foram cadastradas no 
município de Miranda, ambas associadas a filitos e xistos 
do Grupo Cuiabá. Segundo Morais (1997), o metamorfis-
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titos e/ou intrusões de granitos. O topázio, mesmo 
incolor, pode apresentar interesse econômico, pois 
após bombardeamento e tratamento térmico, ad-
quire bonita tonalidade azul (Svisero e Franco 1991). 
Os pegmatitos com turmalina podem, por sua vez, 
conter outras gemas.

4.5 – METAIS NObRES

4.5.1 – ElEMENTOS DO GRUpO DA plATINA

Na região da Serra da Alegria, município Porto 
Murtinho, ocorre um corpo gabro-anortosítico que in-
trude rochas da Suíte Amoguijá. Estudos petrográficos e 
dados litogeoquímicos revelam que é uma intrusão dife-
renciada, de natureza toleiítica e textura cumulática.

A presença de calcopirita e magnetita com inclu-
sões de sulfetos de elementos do grupo da platina foi 
reportada por Silva (1998), nos metagabros. Embora o 
conhecimento sobre essa intrusão seja ainda incipiente, 
os dados levantados nesse trabalho, somados aos obti-
dos por Silva (1998), apontam potencial para a presença 

Figura 4.10 – Zonas diamantíferas na região de 
Aquidauana (hachuras), segundo Gonzaga e Tompkins 
(1991).

mo regional de rochas sedimentares é um dos principais 
agentes de formação dos depósitos, sendo os mármores, 
gnaisses e xistos as rochas hospedeiras mais comuns.

4.3.8 - qUARTzO

Veios e vênulas de quartzo leitoso estão associados 
às rochas do grupo Cuiabá. O seu desmantelamento na su-
perfície resultou na formação de pavimento detrítico do tipo 
cascalheira, comum no município de Miranda. O material 
vem sendo explorado pela Mineração Mato Grosso S/A, com 
volumes de até 13.000 ton/ano, cuja finalidade é abastecer 
os altos fornos de beneficiamento de minério de ferro.

4.4 – GEMAS
As gemas produzidas em Mato Grosso do Sul 

compreendem diamante, da Província Taquari-Piqueri 
(situados em aluviões dos rios Coxim e São Lourenço), 
cristal de rocha da região de Corumbá, turmalina do 
município de Aquidauna e, no presente levantamento, 
se acrescenta ainda uma ocorrência de topázio da região 
de Porto Murtinho. 

4.4.1 – DIAMANTE

Os municípios de Coxim e Aquidauana são os mais 
importantes produtores de diamante em Mato Grosso 
do Sul. A produção provém de vários garimpos inter-
mitentes em aluviões dos rios Coxim e São Lourenço e 
paleo-aluviões.

Estes depósitos, de natureza secundária, estão 
relacionados ao retrabalhamento de unidades basais pale-
ozóicas da Bacia do Paraná. Segundo Gonzaga e Tompkins 
(1991) e Gonzaga (1994), as principais fontes dos dia-
mantes da porção noroeste da bacia seriam conglomera-
dos glaciogênicos neo-ordovicianos do sistema Iapó/Vila 
Maria, possivelmente também arenitos e conglomerados 
permo-carboníferos da Formação Aquidauana. Contudo, 
outra fonte possível dos diamantes dessas aluviões se-
riam corpos de kimberlito do início do Cretáceo Superior, 
controlados por lineamentos de azimute 125°, pois a área 
de sua ocorrência é cortada por rios que drenam a região 
norte de Mato Grosso do Sul.

Duas ocorrências de kimberlito são citadas na 
região de Coxim-Rio Verde de Mato Grosso, mas não há 
informações sobre a presença de diamante nos mesmos. 
Para Corrêa et al. (1976), as ocorrências de diamante 
em Coxim são do tipo “golfo” e podem ser encontradas 
até a profundidade de 15 m. A área de captação desta 
região, que inclui os rios Jauru, Coxim, São Domingos, 
Taquari-Mirim e córrego da Onça, foi estimada em 8.000 
km2. A Figura 4.10 mostra a distribuição das zonas 
diamantíferas de drenagens que cortam a Formação 
Aquidauana, na região de Coxim.

4.4.2 – CRISTAl DE ROChA, TOpÁzIO E TURMAlINA

Foram cadastradas uma ocorrência de cristal 
de rocha, uma de topázio e uma de turmalina no es-
tado. Estes minerais indicam a presença de pegma-
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de sulfetos de Ni, Cu e EGP nos gabros. A existência 
de expressivo nível de anortosito, com horizontes de 
magnetitito, aponta também para uma possível asso-
ciação Fe-Ti-V.

4.5.2 – OURO

Áreas potenciais para mineralizações auríferas 
foram reconhecidas nos municípios de Bonito e Miran-
da. A potencialidade dessas áreas baseia-se na presen-
ça de ocorrências de ouro em veios de quartzo hosped-
ados por metapelitos do Grupo Cuiabá e por rochas da 
seqüência meta-vulcanossedimentar Rio Bacuri, bem 
como em aluviões do Rio Miranda e seus afluentes.

No âmbito desse projeto foi cadastrada uma ocor-
rência de ouro, em garimpo paralisado no momento e 
localizado na Fazenda Sofia, município de Bonito. O ouro 
ocorre em material elúvio-coluvionar com 2 a 5 m de 
espessura e teor de 10 a12g/m3. O ouro detrítico provém 
do desmantelamento de veios de quartzo leitoso, com 
5 a 20 cm de largura, preferencialmente encaixados 
em zonas de charneira de dobras isoclinais de quartzo-
sericita-clorita xisto.

A Companhia Rio Doce Geologia e Mineração real-
izou, em 1991, pesquisas nesta região, tendo detectado 
a presença de ouro em concentrados de bateia de até 
73 pintas, ou 1200 mg/m3 (DOCEGEO, 1991), em con-
sonância com anomalias de arsênio e ouro detectadas 
pela CPRM, no projeto Bonito-Aquidauana (1989).

4.6 – METAIS-bASE

4.6.1 – CObRE

Oito ocorrências de cobre foram cadastradas, a 
maioria ligada a anfibolitos ou a zonas de cisalhamento 
em rochas metamórficas. As ocorrências em geral pos-
suem a associação calcopirita-pirita e valores anômalos 
de chumbo e zinco. Das ocorrências conhecidas, uma se 
situa no domínio das rochas supracrustais do Grupo Alto 
Tererê, na região de Porto Murtinho, duas no domínio 
do Complexo Rio Apa, uma associada ao Gabro Morro 
do Triunfo, uma em metacalcário do Grupo Cuiabá e 
uma na Formação Bocaina, Grupo Corumbá, no muni-
cípio de Corumbá. Além destas, também se cadastrou 
ocorrências no município de Porto Murtinho, associada 
aos granitos e às rochas vulcânicas da suite Amoguijá. 
Na Fazenda Caetés, foi observada uma ocorrência as-
sociada ao granito Alumiador, o qual está, nessa área, 
metassomatizado (potassificação) e contém malaquita, 
azurita e cobre nativo em zonas de fraturas.

4.6.2 – ChUMbO

Nos domínios do Grupo Amolar, Theodorovicz e 
Câmara (1991) já recomendavam levantamento geo-
químico de detalhe em área anômala para Pb, indicada 
por resultados de sedimentos de corrente. A prospecção 
geoquímica feita pelos autores também revelou indícios 
de Cr, Ni e Co na mesma área, além de uma anomalia 

magnética obtida por geofísica terrestre.
Uma outra ocorrência de chumbo foi cadastrada 

no município de Bonito. Trata-se de galena em veio de 
quartzo encaixado em filitos do Grupo Cuiabá, com ano-
malias geoquímicas de chumbo e zinco associadas. 

4.7 – ÁGUA MINERAl E TERMAl
O estado de Mato Grosso do Sul possui uma das 

maiores, senão a maior, reserva de água subterrânea 
do país. Essa está contida em aqüíferos de meio poroso 
e fissurado e, secundariamente, em aqüíferos de meio 
cárstico. Dentre os principais aqüíferos do estado, des-
tacam-se:

- Aqüífero Furnas: contido em arenitos da For-
mação Furnas e confinado na capa pela formação Ponta 
Grossa, o aqüífero se estende desde o município de 
Aquidauana, ao sul, passa por partes dos municípios 
de Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Coxim, até 
o município de Sonora, limite com o Estado de Mato 
Grosso.

- Aqüífero Aquidauana: contido em rochas sedi-
mentares da Formação Aquidauana, exposta em faixa 
NE-SW com mais de 500 km de comprimento e 35 km de 
largura média, desde a cidade de Caracol, no sudoeste 
do Estado, até Pedro Gomes, ao norte.

- Aqüífero Botucatu: principal aqüífero do Es-
tado, contido nos arenitos da Formação Botucatu, 
caracteriza-se pelo elevado potencial de armaze-
namento e boa qualidade da água. Embora a área 
exposta da Formação Botucatu não seja expressiva 
no Mato Grosso do Sul, o seu mergulho para leste 
garante sua presença em grande parte da bacia do 
Paraná, confinado na capa pelos basaltos da Forma-
ção Serra Geral.

- Aqüífero Serra Geral: situa-se em extensa área 
da porção leste do estado. É um aqüífero de meio fissu-
rado, alojado nos basaltos da Formação Serra Geral.

- Aqüíferos em terrenos pré-cambrianos: abran-
gem cerca de 28.000 km2 da porção sudoeste do Estado, 
em região de baixa densidade demográfica e compre-
endem aqüíferos de meios fissurados e de ambientes 
cársticos, alojados em rochas dos grupos Corumbá e 
Cuiabá, do Complexo Rio Apa e da Suíte Amoguijá. 

- Aqüífero Grupo Bauru: aflora na porção oriental 
do Mato Grosso do Sul, em cerca de 138.000 km2, o 
que corresponde a cerca de 38% do Estado. É possante 
reservatório de águas subterrâneas hospedado por are-
nitos, arenitos argilosos e argilitos das Formações Caiuá, 
Santo Anastácio, Vale do Rio do Peixe e Marilia. 

Em que pese a quantidade, variedade e qualidade 
desses aqüíferos, o parque produtor de água mineral 
no estado é formado, até o momento, por apenas 5 em-
presas registradas no DNPM, localizadas nos municípios 
de Campo Grande, Três Lagoas e Jardim. A produção 
provém dos aqüíferos das formações Botucatu, Vale do 
Rio do Peixe e Marília e em aqüífero fissural nos basaltos 
da Formação Serra Geral.
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Quanto à água termal, apenas duas ocorrências 
estão registradas e localizam-se no norte do estado, 
ambas situadas no contexto da Bacia do Paraná, asso-
ciadas a uma zona de falha em basaltos da Formação 
Serra Geral.

4. 8 - AvAlIAçãO DO pOTENCIAl MINERAl DOS 
DIfERENTES COMpARTIMENTOS GEOTECTôNICOS DO 
ESTADO DE MATO GROSSO MO SUl

Como descrito no Capítulo 2, sobre a com-
partimentação tectônica de Mato Grosso do Sul, os 
dados estruturais, geoquímicos, geocronológicos e 
litoestratigráficos extraídos da literatura, somados 
aos dados obtidos nesse Projeto, permitiram indivi-
dualizar três províncias geotectônicas: (1) Cráton 
Amazônico, que reúne as unidades regionais mais 
antigas e compreende terrenos estabilizados em 
tempos pré-brasilianos; (2) Província Tocantins, 
estruturada durante o Ciclo Brasiliano; e (3) Bacias 
Sedimentares Fanerozóicas, mais jovens que 540 
Ma. Os mesmos dados também permitiram melhor 
compreender a diversidade de ambientes formadores 
das rochas de parte significativa do estado. A sua 
interpretação, associada aos dados do cadastro de 
ocorrências minerais, possibilitou construir um qua-
dro preliminar da potencialidade mineral do estado e 
indicar dezoito áreas de favorabilidade para diferentes 
substâncias minerais, como representadas no Mapa 
de Recursos Minerais.

4.8.1 CRÁTON AMAzôNICO

4.8.1.1 pROvíNCIA RIO ApA

Segmento crustal paleoproterozóico exposto 
na porção sudoeste de Mato Grosso do Sul, limitado 
a leste por rochas pelítico-carbonáticas do Grupo Co-
rumbá (Serra da Bodoquena) e, a oeste, coberto por 
sedimentos cenozóicos da bacia do Pantanal. Rochas 
desta província foram geradas no intervalo de 1,95 a 
1,75 Ga, em ambiente orogenético acrescionário e que 
podem ser compartimentadas em: (i) Remanescente 
de Crosta Oceânica; (ii) Arco Magmático Rio Apa; e (iii) 
Arco Magmático Amoguijá.

Remanescente de Crosta Oceânica (2,2 a 
1,95 Ga) – Neste trabalho, as rochas meta-vulcanos-
sedimentares do Grupo Alto Tererê são interpretadas 
como prováveis remanescentes de uma bacia oceâni-
ca, a partir (i) a presença rochas metabasálticas com 
estruturas em almofadas (pillow lavas), indicativas de 
derrames em ambiente subaquoso; (ii) a associação 
desses metabasaltos com sedimentos químico-pelíti-
cos do tipo BIF e pelitos carbonosos; (iii) o quimismo 
dos metabasaltos, compatível com o de derrames de 
fundo oceânico, do tipo MORB. Essas rochas possuem 
idade-modelo (TDM) da ordem de 2,2 Ga e encontram-se 

intrudidas pelos granitóides do Complexo Rio Apa (1,94 
Ga) e da Suíte Alumiador (1,83), apresentando-se, dessa 
forma, como as rochas mais antigas (até então conhe-
cidas) no terreno em questão. A presença de veios de 
quartzo aurífero, explotados por atividade garimpeira e 
o ambiente vulcanossedimentar metamorfisado na fácies 
xisto verde implica em favorabilidade para a presença 
de depósitos de ouro hidrotermais de maior porte. Por 
outro lado, em vista do ambiente, é recomendável, em 
trabalhos futuros, investigar também a possibilidade da 
presença de depósitos vulcanogênicos (VMS) de sulfetos 
de metais-base.

Arco Magmático Rio Apa (1,95 a 1,87Ga) - 
Até o momento não há registro de mineralizações as-
sociadas ao Complexo Rio Apa. São rochas do tipo TTG, 
deformadas e metamorfisadas na fácies anfibolito, com 
assinatura litogeoquímica cálcio-alcalina de tendência 
adakítica.

Arco Magmático Amoguijá (1,87-1,75Ga) 
- O ambiente deste arco é definido por uma associação 
vulcano-plutônica, cuja porção vulcânica é representada 
pela Unidade Serra da Bocaina e a plutônica pela Unidade 
Granito Alumiador. Sua assinatura geoquímica é cálcio-
alcalina de médio a alto potássio e os elementos LIL e 
HSFE têm padrão comparável aos de suítes de arcos 
magmáticos continentais, a exemplo dos Andes. 

O conjunto está ainda mal explorado no Mato 
Grosso do Sul, apesar da sua potencialidade para mi-
neralizações magmato-hidrotermais de cobre e ouro e 
metamórfico-hidrotermais de ouro.

Relativamente aos processos magmato-hidro-
termais, na Fazenda Santa Otília foram encontradas, 
durante o presente projeto, evidências de sua atuação, 
expressas pela presença de granitos porfiríticos potas-
sificados, com vênulações de sulfetos, cobre nativo, 
malaquita e azurita.

A presença de mineralizações metamórfico-hidro-
termais de ouro deveria ser investigada neste ambiente 
como um todo, mais especificamente na zona de cisa-
lhamento de Rio Branco.

Além do potencial para metais-base e ouro, a 
região também tem elevado potencial para rocha orna-
mental, como demonstra a explotação de quatro facies 
da Unidade Granito Alumiador (granitos champagne, 
rosa, cinza e verde). Chama-se particular atenção para 
o potencial das rochas da Unidade Serra da Bocaina 
como matéria prima de cimento pozolânico. Para tanto 
é necessário investigar se sua composição química é 
favorável ao seu aproveitamento.

Intrusivas Básicas - São representadas pela 
Suíte Gabro-Anortosítica Serra da Alegria e Gabro 
Morro do Triunfo, além de diques e soleiras básicas. 
Suas características litogeoquímicas são compatíveis 
com magmatismo toleítico intraplaca, continental. 
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Estas intrusivas, como amplamente documentado 
na literatura geológica internacional, têm potencial 
para associações ortomagmáticas de Cu-Ni-Cr e EGP, 
bem como de óxidos de Fe-Ti-V. Silva (1998) relata a 
presença, nestas rochas, de calcopirita e inclusões de 
sulfetos de EGP em magnetita. Isto torna essas rochas 
um dos alvos de estudos voltados para a exploração e 
a pesquisa mineral no Mato Grosso do Sul.

4.8.1.2 pROvíNCIA SUNSÁS/AGUApEí

No Mato Grosso do Sul, a província Sunsás/
Aguapeí é representada apenas por rochas do Domínio 
Amolar. O domínio, de idade mesoproterozóica, está 
exposto no sudoeste do Cráton Amazônico e compre-
ende rochas metassedimentares da Unidade Amolar e 
do Grupo Novos Dourados, depositadas em ambiente 
continental costeiro, representado por fácies de canais 
entrelaçados e lagunar. Estes ambientes são favoráveis 
para a formação de depósitos sedimentares resultantes 
de concentração mecânica de minerais economicamen-
te importantes provenientes dos arcos magmáticos 
do embasamento paleoproterozóico, tais como ouro e 
minerais pesados. 

4.8.2 - pROvíNCIA TOCANTINS

4.8.2.1 fAIxA pARAGUAI (600-540MA).
Essa faixa contém três compartimentos tectôni-

cos, a saber:
(i) Remanescente de crosta oceânica;
(ii) Domínio de Margem Passiva I; e
(iii) Domínio de Margem Passiva II.

Remanescente de crosta oceânica - É repre-
sentado por rochas metavulcânicas máficas e metas-
sedimentares (formações ferríferas bandadas, filitos 
carbonosos, dentre outros) da seqüência meta-vul-
canossedimentar Rio Bacuri. Estudos litogeoquímicos 
realizados nas rochas metavulcânicas revelaram assi-
natura toleiítica do tipo MORB. Portanto, seu potencial 
reside nos depósitos de ferro e, provavelmente também 
manganês, ouro e metais-base.

Domínio de Margem Passiva I - Este domínio é 
representado pela seqüência de rochas metassedimen-
tares do Grupo Cuiabá, que representa a sedimentação 
mais antiga da Faixa Paraguai. Compreende depósitos 
de plataforma profunda a transicional, representados 
por filitos e metassiltitos, com intercalações de turbi-
ditos distais, representados por metaconglomerados 
polimíticos, quartzitos, metarritmitos pelito-psamíticos. 
Neste domínio ocorrem veios de quartzo, resultantes de 
atividade hidrotermal, e placeres em depósitos elúvio/
coluvionares e aluviões modernos.

Domínio de Margem Passiva II - Este domínio 
é caracterizado por sedimentação inicial em riftes e que 

progrediu para regime plataformal, de margem passiva. 
A fase rifte é representada por sedimentos clásticos e 
químicos, com destaque para formações ferríferas e 
manganesíferas dos depósitos de Urucum, pertencentes 
ao Grupo Jacadigo. A sedimentação de rifte evoluiu para 
depósitos glácio-marinhos turbidíticos da Formação Puga 
a qual deu lugar à ampla plataforma, representada por 
quartzitos, pelitos e carbonatos do Grupo Corumbá e no 
qual se alojam os depósitos de fostafo.

Embora bem conhecidos, estima-se que os depó-
sitos de ferro e manganês de Urucum possam ser mais 
amplos do que atualmente conhecido. O mesmo se aplica 
aos depósitos de fosfato. Em ambos casos, sugere-se 
a realização de levantamentos geológicos e geofísicos 
regionais e de detalhe para eventual ampliação de po-
tencial. Por outro lado, também se sugere investigar 
interfaceces de arenitos e camadas carbonosos com 
vistas à ocorrência de associações de Cu±Pb±Zn

4.8.3 SUITE AlCAlINA fEChO DOS MORROS

As rochas alcalinas triássicas, da Suíte Alcalina 
Fecho dos Morros, ainda não foram adequadamente in-
vestigadas com vistas ao seu potencial metalogenético. 
Considerando a possibilidade destas serem correlacioná-
veis ao magmatismo alcalino, mesozóico, que margeia a 
bacia do Paraná, abre-se a perspectiva de um potencial 
para mineralizações de fósforo, nióbio, titânio, elementos 
terras raras, dentre outras.

4.8.4 - bACIAS SEDIMENTARES fANEROzóICAS

4.8.4.1 – bACIAS pAlEO-MESOzóICAS

Bacia do Paraná - A maior potencialidade me-
talogenética da Bacia do Paraná reside nos basaltos 
da Formação Serra Geral e intrusões associadas. Até o 
presente, os basaltos têm sido explotados apenas para 
rocha ornamental e obtenção de brita para constru-
ção civil. A exemplo de outros distritos mundiais, tais 
como o de Norils´k, na Rússia, províncias de basaltos 
continentais são potencialmente favoráveis para conter 
mineralizações de sulfetos de níquel e cobre, com ou 
sem elementos do grupo da platina, em particular nos 
termos mais primitivos. Para tanto, é recomendável 
executar um programa de exploração mineral voltado 
para essas mineralizações, com destaque para os le-
vantamentos aeromagnetométricos e geoquímica de 
rochas.

As seqüências sedimentares, por seu turno, 
têm potenciais variados, tendo em vista a diversi-
dade de condições e ambientes de formação. Assim, 
a par do aqüífero de alta qualidade contido nos ar-
enitos eólicos da Formação Botucatu, este também 
poderão ser reservatórios de água mineral e termal 
e, in natura, utilizados como material de construção 
de baixo custo, a exemplo do seu emprego em out-
ras regiões do sul do País. Ademais, é possível am-
pliar a atividade extrativa de argilas em aluviões dos 
domínios das formações Ponta Grossa, Aquidauana e 
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Caiuá. No mesmo ambiente fluvial moderno, também 
se recomenda a expansão da pesquisa para incre-
mentar a potencialidade para material de construção 
(areia e cascalho), bem como para concentrações de-
tríticas de diamante.

4.8.4.2 bACIAS CENOzóICAS

Bacia do Pantanal - O Pantanal matogrossense, 
com uma área de cerca de 140 mil km2 em território bra-
sileiro, é uma das maiores extensões alagáveis do planeta, 
com cotas inferiores a 200 metros acima do nível do mar. 
Trata-se de uma extensa planície aluvial, delimitada a leste 
pelo Planalto Ocidental Brasileiro, e a oeste pelo sistema 
de cordilheiras dos Andes, situada na bacia hidrográfica 
do Alto Paraguai e caracterizada pela presença de grandes 
leques aluviais, com destaque para o imenso leque aluvial 
do rio Taquari (Soares et al., 2003).

A origem dessa depressão, de acordo com Ussami 
et al. (1999), está vinculada a fenômenos de reativação 
tectônica relacionados ao último evento de compressão 
Andina (-2,5 Ma.). No depocentro formado, acumularam-

se os sedimentos aluviais, quaternários, da Formação 
Pantanal, com espessura máxima da ordem de 550 
metros (Assine e Soares, 2004).

Esse ambiente possui elevada potencialidade para 
a presença de diferentes substâncias minerais, com 
destaque para material da construção civil e da indús-
tria cerâmica (cascalhos, areias, argilas) e para ouro e 
diamantes aluvionares. Há que se ressaltar, no entanto, 
a existência de legislação específica relativa à atividade 
mineira no contexto dos diferentes ecossistemas do 
Pantanal, visando protegê-los de eventuais impactos 
ambientais negativos.

4.9 - pRINCIpAIS ÁREAS pOTENCIAIS pARA RECUR-
SOS MINERAIÁ: SíNTESE

A partir do exposto selecionou-se 18 áreas de 
potencialidade para a ocorrência de substâncias min-
erais econômicas no Mato Grosso do Sul, as quais estão 
representadas no Mapa de Recursos Minerais. A figura 
4.12 resume as áreas indicadas e a Tabela 4.2 sintetiza 
seus principais atributos.

Figura 4.12 - Resumo das principais áreas do Estado de Mato Grosso do Sul, com potencial para subs-
tâncias minerais de valor econômico.
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Tabela 4.2 – Resumo das principais áreas com potencial para a presença de substâncias minerais 
de valor econômico no Mato Grosso do Sul
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5 - ECONOMIA MINERAl

Thiers Muniz de Lima, Everson Sebastião de Oliveira, 
Mário Antônio de Brito, Willian Pedro Karamalac Godoy

O setor mineral do Mato Grosso do Sul inclui 
a indústria extrativa e de transformação mineral que 
produz bens minerais para atender principalmente aos 
setores da construção civil, agrícola e de exportação do 
estado. Destaca-se a produção de minérios de ferro, 
manganês, calcário, dolomito, mármore ornamental, 
filito, argilas, areia, cascalho, rochas britadas (basalto, 
calcário e granito) e quartzo que são importantes insu-
mos da indústria de base.

A sua importância econômica pode ser avaliada 
pelo Valor da Produção Mineral Comercializada (VPM ou 
Produto Mineral) do estado, calculado pela valoração da 
quantidade de minério bruto e beneficiado que entra na 
cadeia econômica, pela venda, consumo ou transferência 
para transformação. Assim, de acordo com dados do 
DNPM (2006b), em 2003 o VPM do estado foi estimado 
em R$ 217 milhões o que indica uma participação de 
cerca 1,14% do PIB estadual (Figura 5.1).

A importância do setor mineral também reside na 

geração de cerca 1650 empregos diretos, recolhimentos 
de tributos, tais como a Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais (CFEM), que gerou R$ 
5,0 milhões em 2004, ICMS, e participação com 6,9% 
nas exportações do estado em 2005.

5.1 - ASpECTOS SóCIO-ECONôMICOS DO MATO 
GROSSO DO SUl

5.1.1 – DIvISãO pOlíTICA E DEMOGRAfIA

O Estado de Mato Grosso do Sul foi criado em 
11/10/1977 pela Lei Complementar nº 31 e instalado em 
01/01/1979, pela separação do Estado de Mato Grosso. 
Sua área é de 357 mil km2 (4,2 % do território nacional) 
e se limita, por rios, com Mato Grosso, Goiás, Minas 
Gerais, São Paulo e Paraná e Paraguai (1131 km), e por 
fronteira seca e por rios com a Bolívia (386 km).

A divisão política do estado (Figura 5.2) é formada 
por 77 municípios e 88 distritos, agrupados em quatro 
mesoregiões e 11 microregiões geográficas (MRG).

Figura 5.1 - Participação do Valor da Produção Mineral Comercializado no 
PIB do Estado de Mato Grosso do Sul em 2003.
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De acordo com o Censo de 2000 (IBGE, 2000), 
o estado possuía nessa época população de cerca 
2.078.000 habitantes, com uma das menores densida-
des demográficas do país (5,82 hab/km2), em contraste 
com a média nacional de 19,9 hab/km2. A distribuição 
da população no estado indicou taxas de urbanização 
de 68% (MRG de Aquidauana) até 91% (MRG de Campo 
Grande), onde as MRGs de Campo Grande e Dourados 
concentram 54,4% da população do estado, se desta-
cando do vazio demográfico da MRG do Baixo Pantanal 
(1,50 hab/km2).

No período de 1970 a 2000, seu crescimento 
demográfico reduziu de 3,2% para 1,7% a.a, principal-
mente devido às reduções dos fluxos migratórios e da 
taxa de natalidade.

5.1.2 - pRODUTO INTERNO bRUTO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUl

O Produto Interno Bruto (PIB) reflete a riqueza 
adicionada pela produção de bens e serviços finais de 
uma região em certo período de tempo. Seu cálculo 
envolve os valores adicionados pelos vários setores da 
economia, e pode ser expresso sob a ótica da renda, da 
despesa ou da produção. Assim, no cálculo do PIB do 
Mato Grosso do Sul utilizou-se o método utilizado pelo 
IBGE para avaliar economias regionais (IBGE, 2005; 
Saldanha et al. 2005).

Entre 1994 e 2003, a economia sul-matogros-
sense apresentou representativos e diversificados in-
vestimentos em infra-estrutura e na agricultura, o que 

induziu a um crescimento médio do PIB em 4,4% a.a., 
superior à média nacional de 2,2% a.a (Figura 5.3). Em 
2003, o valor PIB do estado foi de R$ 18.969.504,00 
com crescimento real de 7,8% em relação a 2002 e 
participação de 1,22% do PIB do Brasil, mantendo-se 
como a 16ª economia estadual (Figura 5.4).

Na composição do PIB estadual em 2003, destaca-
se o setor terciário, com 41,32% do valor do produto, 
seguido dos setores primário com 37,59% e secundário 
com 21,09% (Tabela 5.1 e Figura 5.5).

Em 2003, o setor terciário foi o principal segmento 
econômico no estado, embora nos últimos anos o setor 
primário tenha apresentado significativo aumento na 
participação do PIB, devido principalmente à atividade 
agrícola.

Figura 5.3 – Variação do PIB do Brasil e do Estado de 
Mato Grosso do Sul de 1995 a 2003.

Figura 5.2 - Divisão Política do Estado de Mato Grosso do Sul.
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O estado possui uma das maiores produções agrí-
colas do país, destacando-se na safra 2003/2004 como 
o 8º produtor nacional de grãos, com uma produção de 
6,5 milhões de ton (5,6% da produção nacional), em 
cerca de 2,76 milhões de hectares, e uma produtividade 
média de 2349 kg/ha (CONAB, 2006). Em 2004, segundo 
IBGE (2004a), destacou-se no país como o 3º produtor 
de trigo (3,4%), 5º produtor de soja (6,6%) e algodão 
arbóreo (4,9%), além do 8º produtor de arroz (1,8%), 
milho (5,7%) e de cana-de-açúcar (2,3%).

Ainda no setor primário, o segmento da pecuária 
é expressivo e representado, em 2004, pelo 2º rebanho 
bovino nacional (12,09%), ultrapassado somente pelo 
Estado de Mato Grosso (12,67%), com destaque de cinco 
municípios sul-matogrossenses entre os dez maiores 
rebanhos do país (IBGE, 2004b): Corumbá (1º), Ribas 
do Rio Pardo (3º), Três Lagoas (4º), Camapuã (8º) e 
Águas Claras (10º).

O setor secundário abriga a indústria extrativa 
mineral e parte da indústria de transformação mineral. 
No estado, estas indústrias atuam principalmente na 
produção de minérios de ferro e manganês, de cimen-
to, materiais cerâmicos, de agregados para construção 
civil e calcário agrícola. Analisado sob o ponto de vista 
do desempenho da economia no estado, no período 
de 1994 a 2003, esta apresentou uma taxa média de 
crescimento de 4,1%, onde o setor secundário mostrou 
o melhor desempenho, com o acúmulo de 69,2% de 
crescimento (Figura 5.6). 

Quando são analisadas as taxas de crescimento 
destes setores em 2003, em relação a 2002, é extrema-
mente relevante a expansão de 16,2% do setor primário, 
devido à agricultura (milho, soja, trigo e arroz). O setor 
secundário apresentou um crescimento de 7,1% com 
a maior relevância das indústrias de extração mineral 
(alta de 6,4%) e de transformação (alta de 12,9%). O 

Figura 5.4 - Participação dos estados no PIB do Brasil 
em 2003.

Figura 5.5 – Participação dos setores econômicos no 
PIB do Estado de Mato Grosso do Sul em 2003.

Tabela 5.1 - PIB a preço de mercado (PIBpm) do setores econômicos de Mato do Grosso do Sul (preços correntes) 
de 2001 a 2003.
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setor terciário cresceu 1,80% devido principalmente ao 
aumento do valor do produto dos serviços domésticos 
(9,4%), das instituições financeiras (8,7%), atividade 
imobiliária (3,1%) e comunicações (2,9%).

Figura 5.6 – Evolução da participação dos setores 
econômicos no PIB do Estado de Mato Grosso do Sul 
de 1994 a 2003.

5.2 – pRINCIpAIS SETORES DE INfRA-ESTRU-
TURA NO MATO GROSSO DO SUl

5.2.1 – TRANSpORTE RODOvIÁRIO

O Mato Grosso do Sul conta com diversificada 
malha rodoviária, que em 2002, era formada por 67.000 
km de rodovias municipais (72,2%), estaduais (21,8%) 
e federais (6%), a maioria em leito natural (77,9%) e 9% 
pavimentadas (Saldanha et al. 2004). Dados de 1999 
(Barbosa Júnior et al, 2004) indicavam o predomínio de 
rodovias pavimentadas de jurisdição federal (61,5%), 
seguido por vias estaduais (38%) e municipais (0,43%) 
(Figura 5.7).

As rodovias de maior fluxo e importância na 
integração do estado são representadas pela BR-163, 
BR-267, BR-262 e BR-060. As estaduais desempenham 
papel fundamental na conexão de rodovias federais\es-
taduais e efetivam o escoamento da produção no estado, 
principalmente representadas pelas MS-141, MS-164, 
MS-386, MS-436 e MS-217.

Figura 5.7 - Malha rodoviária de Mato Grosso do Sul-2005 (AGESUL, 2005).
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As rodovias federais que cortam o estado, com 
direção aproximada norte-sul, são as BR-163 (840 km), 
que se estende desde o município de Mundo Novo (divisa 
com o Paraná) até Sonora (divisa com o Mato Grosso), e a 
BR-060 (640 km), entre Bela Vista (divisa com o Paraguai) 
e Chapadão do Sul (divisa com Goiás), ambas passando 
por Campo Grande. As rodovias que formam eixos de 
fluxo aproximadamente leste-oeste são de importância 
fundamental por ligarem o estado aos principais merca-
dos e portos do país. São representadas pelas BR-267 
(~615 km), entre os municípios de Bataguassu (divisa 
com São Paulo) e Porto Murtinho (divisa com o Paraguai) 
e a BR-262 (Transbrasiliana), de Três Lagoas (divisa com 
São Paulo), via Campo Grande, até Corumbá (divisa com 
a Bolívia), totalizando cerca de 730 km.

A maior densidade de rodovias pavimentadas 
indica o grau de desenvolvimento econômico regional, 
com reflexos no escoamento da produção. O estado 
contém exemplos extremos de uma malha rodoviária 
bem estruturada na MRG de Dourados, em contraste 
com a MRG do Baixo Pantanal, a qual possui somente 
uma rodovia federal asfaltada.

5.2.2 - TRANSpORTE hIDROvIÁRIO

A rede brasileira de hidrovias interiores, com 
cerca de 42.000km (MT,1989 e DNIT, 2005) de rios, 
lagos e lagoas navegáveis, se distribui por 12 regiões 
hidrográficas. Suas características de navegabilidade são 
controladas por feições fisiográficas dos leitos dos rios 
e pelos regimes hidrológicos específicos de cada região. 
No Mato Grosso do Sul se localizam as hidrovias dos rios 
Paraguai e Paraná, importantes vias de escoamento da 
produção do estado (Figura 5.8).

Figura 5.8 – Hidrovias das regiões hidrográficas do 
Paraguai e Paraná no Brasil e outros países da América 
do Sul.

hIDROvIA pARAGUAI-pARANÁ

A hidrovia do rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul, 
possui 787 km, dos quais 184 km são da divisa (foz do 
rio Cuiabá) com o Mato Grosso até Corumbá e 603 km, 
de Corumbá até a foz do rio Apa, de onde esse segue 
para o Paraguai. A rede hidrográfica da Bacia do Paraguai 
no Brasil ainda é formada por parte dos rios Cuiabá-São 
Lorenzo, Miranda e Taquari (MT, 1989 e DNIT, 2005).

As principais regiões portuárias desta hidrovia no 
estado, situam-se em Corumbá-Ladário e Porto Mur-
tinho, as quais possuem distintos terminais de carga 
privados/públicos (Figura 5.9).

O perfil de produtos movimentados nos portos/
terminais brasileiros na Hidrovia do Paraguai em 2004 
mostra dois grandes grupos de cargas, representados por 
produtos minerais (86%) e agropecuários (14%). Des-
taca-se o predomínio do minério de ferro (78,0%), soja 
(8,0%), cimento (4,4%) e minério de manganês (3,1%), 
totalizando 93,5% das cargas (AHIPAR, 2005b).

Figura 5.9 - Portos e terminais de carga da Hidrovia 
Paraguai no Mato Grosso do Sul (AHIPAR, 2005a).

A composição dos produtos minerais consistiu 
em 90 % de minério de ferro, 5,1% de cimento, 3,2% 
minério de manganês e 0,6% de ligas de ferro-silício-
manganês (Tabela 5.2). No terminal de Gregório Curvo 
somente é transportado o minério de ferro da Mineração 
Corumbaense Reunida S/A (Grupo Rio Tinto), ao passo 
que no terminal de Sobramil são embarcados minério 
de ferro, minério de manganês e ligas de ferro-silício-
manganês produzidos pelas Urucum Mineração S/A e 
Usina de Ferro-Ligas de Corumbá (Companhia Vale do 
Rio Doce-CVRD). O cimento é transportado pelo terminal 
do Cimento Portland Itaú (Grupo Votorantin).
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Em 2002, 80% dos produtos minerais foi direcio-
nado para a Argentina (ligas de ferro-silício-manganês, 
minérios de ferro e manganês) e 14% ao Paraguai (ci-
mento, minérios de ferro e manganês). As cargas com 
destino ao Uruguai (minérios de ferro e manganês) 
somam 6% e são utilizadas para reembarque transo-
ceânico.

Tabela 5.2 - Participação dos produtos minerais na 
movimentação de cargas (embarques) na Hidrovia 
Paraguai em 2004.

hIDROvIA DO RIO pARANÁ-TIETê

A bacia do rio Paraná possui duas importantes 
hidrovias, isto é, a Hidrovia do Paraná e a do Tietê, as 
quais respondem por significativo volume de transporte 
de carga da região sudeste e do Mercosul. Sob sua influ-
ência existem mais de 100 municípios, com 54 cidades 
situadas próximo da rota principal de navegação e 9 
nas suas margens, nos estados de Mato Grosso do Sul, 
Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

No Mato Grosso do Sul, a Hidrovia do Paraná se 
entende a partir da foz do rio Aporé com o rio Paranaíba 
(divisa com Goiás), até a Ponte Rodoviária sobre o rio 
Paraná, em Guairá (PR), onde está planejada a constru-
ção da UHE de Ilha Grande. A navegação nesta hidrovia 
obedece a rotas divididas em quatro trechos.

Nas duas hidrovias situam-se mais de 30 portos/
terminais de carga, destacando-se 13 portos/terminais 
da Hidrovia do Paraná. A movimentação de produtos 
minerais na hidrovia em 2004 foi de 380 mil ton, com-
posta por 68% de areia, 26% de calcário/fertilizantes e 
6% de cascalho. O custo médio de transporte de cargas 
em 2003 e 2004 foi de R$ 20,00/ton e R$ 24,00/ton, 
respectivamente (AHRANA, 2003 e 2005).

5.2.3 – TRANSpORTE fERROvIÁRIO

O setor ferroviário é importante meio de trans-
porte de cargas no Mato Grosso do Sul. A malha ferro-
viária é representada por 1618 km de estradas de ferro, 
pertencentes às empresas Novoeste S/A e Ferronorte 
S/A, que fazem parte da holding Brasil Ferrovias S/A 
(Figura 5.10), adquirida pela América Latina Logística 
S/A (ALL) em 2006.

Figura 5.10 - Malha ferroviária da Brasil Ferrovias S/A 
no Mato Grosso do Sul e estados adjacentes.

fERROvIA NOvOESTE S/A
A Ferrovia Novoeste S/A atua desde 1996 nos 

estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, com 
a malha se estendendo por dois ramais a partir de 
Corumbá-MS e Ponta-Porã-MS até Bauru-SP, totali-
zando 1605 km de estrada de ferro (~5 % da malhas 
ferroviária nacional). Em Mato Grosso do Sul, esta 
possui cerca 1197 km, com dois principais ramais re-
presentados pela estrada de ferro que liga Corumbá à 
divisa com São Paulo (893 km), e Ponta-Porã a Campo 
Grande (304 km). Em 2004, o total movimentado re-
presentou 18% das cargas transportadas pela Brasil 
Ferrovias S/A, cujo perfil é representado principal-
mente por produtos minerais e siderúrgicos (56%), 
agrícolas (29%), combustíveis e derivados (4%). 
Destaca-se a participação dos produtos da cadeia 
da mineração, representados por minérios de ferro 
(47,8%) e minério de manganês (5,6%), produzidos 
pela Mineração Corumbaense Reunida S/A, Vetorial 
Siderurgia Ltda e Urucum Mineração S/A, vergalhões 
(2%), calcário (0,6%) e produtos siderúrgicos (0,3%) 
(ANTT, 2006).

fERROvIA fERRONORTE S/A
A malha ferroviária da Ferrovia Ferronorte S/A, 

no Mato Grosso do Sul, é de 421 km entre Aparecida 
do Taboado-MS e Alto Taquari-MT, inaugurada em 1999 
(ANTT, 2006; Brasil Ferrovias S/A).

O perfil de cargas transportadas em 2004 é carac-
terizado por 71,3% de mercadorias da cadeia agrícola 
(soja, farelo de soja, açúcar, milho e sorgo), seguido por 
adubos e fertilizantes (3,6 %), combustíveis e derivados 
(2,7%) e pedras britadas (0,004%), consolidando-se 
como importante corredor de exportação de soja do 
Centro-Oeste. A principal mercadoria do setor mineral foi 
a pedra britada, que apresentou decréscimo de 71,4% 
em relação a 2003 (ANTT, 2006).
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5.2.4 - SETOR ENERGéTICO

O setor de energia representa importante seg-
mento de infra-estrutura do país, onde a análise de sua 
oferta e consumo atua como instrumento de planeja-
mento do crescimento econômico.

5.2.4.1 - GERAçãO DE ENERGIA

O estado possui 23 empreendimentos de geração 
de energia elétrica em operação, que produzem 7.325 
MW, o que o classifica como o 8º estado em capacidade 
instalada do país até março de 2006. Possui ainda 3 usi-
nas em construção e 14 empreendimentos outorgados, 
os quais poderão adicionar 975 MW nos próximos anos 
(Tabela 5.3) (ANEEL, 2006).

Tabela 5.3 - Empreendimentos operando, em con-
strução e outorgados para geração de energia elétrica 
no estado de Mato Grosso do Sul até março de 2006 
(ANEEL, 2006).

ENERGIA hIDRÁUlICA

Os empreendimentos para a geração de energia 
elétrica hidráulica (UHE, PCH e CGH) no estado são 
representados por 12 usinas em operação (6.782 MW 
de potência), 3 em construção (47 MW de potência) e 
7 outorgadas (193 MW de potência), todas localizadas 
nas redes hidrográficas das bacias dos rios Paraguai e 
Paraná.

ENERGIA SOlAR

Os sistemas de aproveitamento de energia 
solar, para aquecimento de água e geração foto-
voltaica de energia elétrica, foram implantados no 
Mato Grosso do Sul com o apoio do Programa de 
Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios 
(PRODEEM), instituído pelo Governo Federal (MME). 
Até 2002 atenderam a 348 sistemas para projetos de 
bombeamento de água, iluminação pública, sistemas 
coletivos energéticos. Entretanto, é provável que este 
número seja maior devido a sua instalação por um 
grande número de empresas e instituições desde a 
década de 70.

bIOMASSA

A biomassa, como fonte de energia, é considerada 
como o somatório dos recursos renováveis de matéria 
orgânica animal ou vegetal. No Mato Grosso do Sul, a 
utilização de biomassa como fonte de energia elétrica 
é representada pelo uso do bagaço de cana de açúcar 
por 5 (cinco) usinas do setor sucro-alcooleiro que atu-
am como produtores independentes de energia e cujas 
termelétricas somam 39 MW e a outorga de outros 114 
MW para 3 novas termelétricas. De forma restrita, o uso 
do carvão vegetal representa a geração de 1,4MW na 
termelétrica na Usina de Ferro Gusa da Vetorial Side-
rurgia Ltda, em Ribas do Rio Pardo.

GÁS DE AlTO fORNO

O emprego de gás de alto forno para gerar energia 
em termelétrica no Mato Grosso do Sul ocorre na Usina 
de Ferro Gusa da Vetorial Siderurgia Ltda, em Ribas do 
Rio Pardo, que atua no sistema de Autoprodução de 
Energia (APE), com capacidade instalada de 3,5 MW, 
complementado com emprego de carvão vegetal.

COMbUSTívEl fóSSIl

pETRólEO

A geração de energia elétrica a partir da queima 
de derivados de petróleo (óleo diesel, óleo ultra viscoso, 
óleo combustível, gás de refinaria) tem sido utilizado no 
Brasil para suprir sistemas isolados, mediante geradores 
a diesel, com uso em caldeiras e turbinas e para aten-
dimento de demandas de ponta.

O Mato Grosso do Sul tem 3 (três) termelétricas 
a óleo diesel instaladas em Corumbá, Ponta Porã e 
Campo Grande, com capacidade total de 1,1 MW. Não 
está prevista a construção de novas usinas a base de 
derivados de petróleo.

GÁS NATURAl

O gás natural tem se tornado importante alterna-
tiva de geração de energia elétrica no Brasil e é com-
petitivo em relação a outras fontes de energia devido a 
sua maior flexibilidade de transporte e aproveitamento, 
o que proporciona a tendência de incremento do seu uso 
na geração termelétrica no país. 

O Mato Grosso do Sul possui 2 (duas) termelétri-
cas a gás natural em operação, com capacidade insta-
lada de 500 MW, localizadas nos municípios de Campo 
Grande (194MW) e Três Lagoas (306 MW). Outras 4 
(quatro) termelétricas estão outorgadas e aumentarão 
a capacidade instalada em 660 MW.

A capacidade de geração de todas as usinas 
termelétricas no estado, até março\2006, foi de cerca 
544 MW, se consideradas as fontes de energia de gás 
natural, óleo diesel, biomassa-bagaço de cana de açúcar 
e gás de Alto Forno.
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5.2.4.2 - TRANSMISSãO/TRANSpORTE, DISTRIbUIçãO 
E COMERCIAlIzAçãO DE ENERGIA EléTRICA E GÁS NA-
TURAl

ENERGIA EléTRICA

A distribuição da energia elétrica no Mato Gros-
so do Sul é feita pela Enersul, (72 municípios) e pela 
Elektro (5 municípios). Em 2003 atuavam também neste 
setor quatro cooperativas de eletrificação rural (CERs), 
presentes em 30 dos 32 municípios, regidas sob o re-
gime de permissão ou autorização de serviços públicos 
e classificadas como Consumidor Rural.

A rede de distribuição de energia no estado conta 
com linhas de transmissão de 230 KV, proveniente de 
Guaira (PR) e 138 KV, originárias de Três Lagoas (MS) 
e Porto Primavera (SP) e de cerca de 11 subestações 
na região central do estado (ONS, 2005).

GÁS NATURAl

A concessão do transporte de gás natural no tre-
cho de Corumbá (MS) até Canoas (RS) foi outorgada à 
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), 
tendo como principal acionista a Gaspetro-Petrobrás 
(51%). Em Mato Grosso do Sul, o gasoduto tem cerca 
de 717 km, o qual atravessa 11 municípios, com 6 es-
tações de compressão, 3 de entrega (city-gates) e uma 
de medição ao longo do gasoduto, sendo responsável 
por cerca de 15% do ICMS arrecadado pelo estado 
(TBG, 2005).

Os serviços de distribuição e comercialização são 
realizados por apenas uma concessionária (Companhia 
de Gás de Mato Grosso do Sul S/A - MSGAS), cuja com-
posição acionária é de 51% do Governo do Mato Grosso 
do Sul e 49% da Gaspetro. Até 2005, possuía cerca de 
97 km de dutos construídos nas cidades de Corumbá, 
Campo Grande e Três Lagoas.

O consumo de gás no Mato Grosso se concentra na 
geração de eletricidade nas termelétricas de Três Lagoas 
(427 milhões de m3) e Willian Arjona (218 milhões de 
m3), que representa 98,59% do gás natural utilizado no 
estado. Em 2004, o setor de combustível veicular (gás 
natural veicular–GNV) foi responsável por 0,86% do 
consumo, seguido pelo segmento industrial (0,50%) e 
comercial (0,03%), (ABEGÁS, 2005)

5.3 - COMéRCIO ExTERIOR

5.3.1 - bAlANçO COMERCIAl DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUl

O comércio exterior do estado em 2005 teve com-
portamento recorde, com a exportação de US$ 1,149 
bilhão e importação de US$ 1,080 bilhão o que repre-
sentou um superávit comercial de US$ 69 milhões, em 
contraste com o déficit de US$ 127,6 milhões em 2004, 

devido principalmente ao impacto das importações de gás 
natural da Bolívia (US$ 530,5 milhões)(MDIC, 2006).

As exportações e importações em 2005 e 2004 
mostraram respectivamente crescimento de 78,3% e 
40%, o que ressalta o contínuo aumento na corrente de 
comércio (exportação + importação) desde 1994 com 
predomínio de superávit dos saldos comerciais, exceto 
de 2002 e 2004 (Figura 5.11).

Figura 5.11 - Evolução da balança comercial do Mato 
Grosso do Sul de 1994 a 2005.

5.3.1.1 – ExpORTAçõES

As exportações do estado em 2005 somaram US$ 
1,15 bilhão e o 3º maior crescimento (78%) do país em 
relação a 2004.

Em 2005 e 2004 participou, respectivamente, com 
0,97% e 0,67% das exportações brasileiras, subindo do 
15º para o 14º estado exportador em 2005. Os produtos 
mais exportados pelo estado em 2005 compõem uma 
cesta de 30 artigos, responsáveis por 97% do total das 
exportações. Destacam-se as participações de 46,5% da 
cadeia produtiva da soja (grãos, óleo, farelo), 36,0% da 
de carne (bovina, suína, frangos e seus derivados, couro e 
peles), de 6,9% do setor de mineração (minérios de ferro 
e manganês, ligas de ferro-silício-manganês e cimento), 
além de madeira (3,5%), açúcar (2,8%), algodão (0,7%) 
e sementes forrageiras (0,4%) (Figura 5.12).

A participação dos principais produtos do setor mi-
neral do estado, exportados em 2004, mostra que estes 
representam 14,7% das ligas de ferro-silício-manganês 
e 0,69% dos minérios de ferro e manganês do país.

Das 40 (quarenta) maiores empresas exporta-
doras do estado em 2005 incluem-se 3 (três) do setor 
mineral responsáveis por US$ 75,9 milhões (6,6%) das 
exportações, com aumento de 42% (US$ 22,4 milhões) 
em relação a 2004. Se destacaram as empresas Urucum 
Mineração S/A e a Mineração Corumbaense Reunida S/
A, respectivamente com aumentos de 59,3% e 36,0%, 
apesar do decréscimo nas exportações de cimento (-
32,1%) da Companhia de Cimento Portland Itaú.
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Cerca de 91,1% das exportações do estado em 
2005 destinaram-se a 30 (trinta) países, com destaque 
para a China (11,8%), Holanda (10,6%) e Rússia (9,5%). 
Os principais blocos econômicos absorveram 86,47% das 
exportações, tendo como principal destino o mercado 
da União Européia (35,48%) (Figura 5.13). Ao Mercosul 
destinaram-se 8% das exportações do estado, com a 
participação de 73,5% da Argentina, 13,7% do Paraguai 
e 12,8% do Uruguai que, em conjunto, movimentaram 
US$ 92,2 milhões em 2005 com crescimento de 47,3% 
em relação a 2004 (Tabela 5.4 e Figura 5.14).

.

Figura 5.14 – Evolução das exportações de Mato Gros-
so do Sul para os países do Mercosul de 1999 a 2005.

Os principais municípios exportadores do estado 
em 2005, considerando o domicílio fiscal das empresas, 
foram os de Campo Grande (24,8%), Corumbá (14,9%), 
Três Lagoas (12,9%), Dourados (11,9%) e Iguatemi 
(9,6%) e totalizam 74% das exportações do estado.

5.3.1.2- IMpORTAçõES

As importações do Mato Grosso do Sul em 2005 
alcançaram US$ 1,080 bilhão e o principal produto foi 
gás natural da Bolívia, em cerca de 70% do valor total 
importado, seguido por insumos para indústria (petro-
química e de fertilizantes) com 20,5%, bens de con-
sumo não duráveis (~7,0%), bens de capital (1,45%) 
e alimentos (carnes, cereais e bebidas destinados à 
industria) com 0,57% (Figura 5.15).

Os produtos se originaram principalmente da 
Bolívia (70,5%), China (5,3%), Argentina (4,8%), Chile 
(4,5%) e Indonésia (2,0%) que refletem principalmen-
te as participações dos blocos econômicos da ALADI 
(76,6%), Ásia (10,7%) e Mercosul (~7,0%) (Figura 
5.16).

Tabela 5.4 - Participação dos países do Mercosul nas exportações de Mato Grosso do Sul em 2004 e 2005.

Figura 5.13 - Principais blocos econômicos de destino 
das exportações de Mato Grosso do Sul em 2005

Figura 5.12 - Principais produtos exportados pelo es-
tado de Mato Grosso do Sul em 2005.
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5.4 – SETOR MINERAl NO MATO GROSSO DO 
SUl

Os principais bens minerais produzidos em 2004 
pelo Mato Grosso do Sul compreenderam minérios de 
ferro, manganês, calcário, dolomito, mármore orna-
mental, filito, argilas, areia, cascalho, rochas britadas 
(basalto, calcário e granito) e quartzo (DNPM, 2005a).

5.4.1 – RESERvAS MINERAIS DO MATO GROSSO DO SUl

As reservas minerais do estado estão associadas 
ao seu arcabouço geológico. Os minerais metálicos (ferro 
e manganês) ocorrem no Grupo Jacadigo e sua principal 
utilização é pela indústria siderúrgica e de ferro-ligas. 
As rochas e minerais não-metálicos, com ampla distri-
buição no estado, estão associadas predominantemente 
às rochas da Bacia do Paraná e dos grupos Corumbá e 

Figura 5.15 – Participação dos principais setores 
econômicos nas importações de Mato Grosso do Sul 
em 2005.

Figura 5.16 – Principais blocos econômicos origem das 
importações de Mato Grosso do Sul em 2005.

Figura 5.17 – Participações das principais substâncias de Mato Grosso do Sul em relação às reservas minerais do 
país em 2004 (DNPM, 2005a). a) Minério de ferro; b) Minério de Manganês; c) Dolomito e d) Calcário.
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Cuiabá. Estes bens são utilizados principalmente como 
matéria prima da construção civil (argila, calcário, filito, 
areia, cascalho, britas, mármore e granito) e insumos na 
agricultura (corretivos de solo - calcário e dolomito).

As principais reservas minerais do estado, em 
relação às reservas (medida + indicada + inferida) do 
país em 2004, são de dolomito (1ª reserva), calcário (2ª 
reserva), minérios de ferro e manganês (3ª reserva), 
rochas (britadas) e cascalho (6ª reserva). Os demais 
bens minerais (Figura 5.17) possuem reservas inferiores 
a 1,5% das reservas do país (DNPM, 2005a).

No contexto da região Centro-Oeste, o estado 
possuía, em 2004, 99,73% das reservas de minério de 
ferro, 97,37% das de minério de manganês, 62,97% das 
de dolomito, 51,76% das de calcário, 49,78% das de 
rochas (britadas) e cascalho e a segunda reserva regio-
nal de rochas ornamentais (mármore, granito, ardósia e 
quartzito), com uma participação de 12,41%.

As reservas (medida + indicada + inferida) de 
minerais metálicos se concentram na região de Corumbá 
e correspondem a cerca 6 bilhões de ton de minério de 
ferro e 28 milhões de ton de minério de manganês. 

Destacam-se também os minerais não-metáli-
cos, com significativas reservas (medida + indicada + 
inferida) de calcário (25 bilhões de ton)e dolomito (6 
bilhões de ton), distribuídos em extensa área do oeste 
do estado, entre Corumbá até próximo à divisa com 
o estado de São Paulo. Neste grupo enquadram-se as 
reservas de mármore (115 milhões m3), argilas (53 
milhões de toneladas), filito (46 milhões de ton) e gra-
nito (500 mil m3). Em menor volume se enquadram as 

reservas de sílex (400 mil toneladas), quartzo (190 mil 
ton) e calcita ótica (180 ton) (Tabela 5.5). As reservas de 
areia, cascalho e britas de basalto/calcário/granito são 
de grande volume por constituírem unidades geológicas 
com extensa distribuição no estado.

Destaca-se a existência de variações anuais dos 
valores das reservas minerais do estado, decorrentes de 
reavaliações das informações encaminhadas ao DNPM 
pelas empresas.

5.4.2 – pRODUçãO MINERAl DE MATO GROSSO DO SUl

A produção mineral bruta (ROM) pelo estado em 
2004 se caracteriza pelo predomínio dos minerais metá-
licos, com destaque para o ferro (3,4 milhões de ton) e 
manganês (367 mil toneladas). A produção de minerais 
não-metálicos correspondeu a 11 milhões de litros de 
água mineral (produção beneficiada), 1,9 milhão de 
m3 de areia, 160 mil ton de argilas comuns e plásticas, 
1,9 milhão de ton de calcário, 63 mil ton de dolomito, 
205 mil ton de filito, 581 mil m3 de pedras britadas e 
cascalho, 13 mil ton de quartzo e 450 m3 de mármore 
ornamental (Tabela 5.6).

Se comparado com a produção (bruta e bene-
ficiada) mineral brasileira comercializada em 2004, o 
Mato Grosso do Sul se destaca pela comercialização de 
minérios beneficiados de ferro e manganês (3ª) e de 
calcário (11ª). Também se destaca pela comercializa-
ção da produção bruta (ROM) de quartzo (3ª), rochas 
(britadas) e cascalho (11ª), areia (16 ª) e água mineral 
(24ª) (Figura 5.18). Na produção mineral (bruta e\ou 
beneficiada) comercializada pelas unidades do Centro-

Tabela 5.5 – Reservas minerais de Mato Grosso do Sul em 2004 (DNPM, 2005a).
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Figura 5.18 - Participação das principais substâncias minerais de Mato Grosso do Sul na produção mineral comer-
cializada (bruta ou beneficiada) no país em 2004 (DNPM, 2005a).
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Oeste em 2004, o estado se destaca pela 1ª posição na 
produção comercializada de ferro e manganês e na 2ª 
de rochas britadas. Nos demais bens minerais, situa-
se na 4ª posição de produção mineral comercializada 
regional.

5.4.3 - vAlOR DA pRODUçãO MINERAl COMERCIAlIzADA 
DE MATO GROSSO DO SUl

O Valor da Produção Mineral Comercializada do 
Mato Grosso do Sul (VPM-MS) em 2004 correspondeu a 
R$ 252 milhões, com 65% devido aos minerais metálicos 
(Tabela 5.7). O principal produto mineral é o minério 
de ferro, responsável por 45% do VPM-MS (R$ 113 mi-
lhões), seguido do minério de manganês (R$ 50 milhões) 
que representa cerca de 20 % do VPM-MS (Figura 5.19). 
Os minerais não-metálicos representam 35% do VPM-
MS (R$ 89 milhões), com importantes contribuições das 
produções de calcário (11%), pedras britadas\cascalho 
(11%) e areia (11%). Os demais bens minerais (água 
mineral, argilas, filito e quartzo) representam menos 
de 3% do VPM-MS.

A evolução do Valor da Produção Mineral Comer-
cializada do estado, no período de 1994 a 2004, registra 
significativo crescimento de R$ 40 milhões para R$ 252 

milhões e aumento na participação dos minerais me-
tálicos, de cerca 42% para 65% (Figura 5.20) (DNPM, 
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000a , 2001, 2005a, 
2006a, b, c).

Figura 5.19 - Participação das substâncias minerais 
no Valor da Produção Mineral Comercializada de Mato 
Grosso do Sul em 2004 (DNPM, 2005a).

Tabela 5.6 - Produção mineral bruta (ROM) e beneficiada no Mato Grosso do Sul de 2001 a 2004 (DNPM, 
2005a).
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Tabela 5.7 - Valor da Produção Mineral comercializada de Mato Grosso do Sul de 2001 a 2004 (DNPM, 2005a, 
2006a, b, c).

Figura 5.20 - Evolução do Valor da Produção Mineral 
Comercializada e participação das substâncias metáli-
cas e não-metálicas de Mato Grosso do Sul de 1994 a 
2004.

No mesmo período, houve aumento do Valor da 
Produção Mineral Comercializada das substâncias me-
tálicas, as quais passaram de R$ 17 milhões, em 1994, 
para R$163 milhões em 2004, com destaque para o 
significativo crescimento no valor total comercializado 
a partir de 2002. O minério de ferro é o bem mineral de 
maior valor econômico, cuja participação neste grupo 
variou de 45% para 70 % no período (Figura 5.21).

O grupo de minerais não-metálicos também apre-

sentou significativo crescimento do Valor da Produção 
Mineral Comercializada, principalmente a partir de 2001. 
De 1994 a 2004 verificou-se crescimento da participação 
principalmente da areia e água mineral e decréscimo na 
participação das argilas comuns (e plásticas) e filito. Em 
2004, as substâncias com maior contribuição foram o 
calcário (31,9%), areia (31,0%) e rochas (britadas) e 
cascalho (29,7%) (Figura 5.22).

Em 2004 o estado possuía o 14º VPM comercia-
lizado (1,1%) do país e o 3º VPM (8,5%) da Região 
Centro-Oeste (Tabela 5.8 e Figura 5.23).

Figura 5.21 - Evolução do Valor da Produção Mineral 
Comercializada das substâncias metálicas do estado de 
Mato Grosso do Sul de 1994 a 2004.
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Tabela 5.8 - Participações dos estados no Valor da Produção Mineral Comercializada do 
Brasil (VPM-BR) em 2004.
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Figura 5.22 - Evolução do Valor da Produção Mineral 
Comercializada das substâncias não-metálicas de Mato 
Grosso do Sul de 1994 a 2004.

O VPM da região Centro-Oeste em 2004 foi de R$ 
2.975 milhões, onde Goiás teve a principal participação 
(75,4%), seguido do Mato Grosso ( 9,0%), Mato Grosso 
do Sul (8,5%) e Distrito Federal (7,0%). Durante 2001 
a 2004 observou-se crescente importância dos minerais 
metálicos no VPM nesta região e o crescimento do valor 
da produção mineral de Goiás. Neste período, o Mato 
Grosso do Sul apresentou redução de 11,6 % para 8,5 
% na participação no VPM do Centro-Oeste (Figura 
5.24).

 5.5 – SUbSTâNCIAS MINERAIS pRODUzIDAS 
NO MATO GROSSO DO SUl

O estado contava com 93 minas ativas registradas 
no DNPM até 14/02/2005 (Figura 5.25), das quais 46 
de areia e cascalho, 13 de basalto (brita), 12 de argila, 
10 de rochas calcárias (calcário e dolomito), 5 fontes\
poços para água mineral, 3 minas de ferro e 1 (uma) 
de manganês, de filito, de granito (brita), de mármore 
ornamental, de quartzo e de calcita (paralisada). 

Figura 5.23 – Participação dos estados no VPM comercializada no país (a) e na região Centro-Oeste (b) em 
2004.

Figura 5.24 - Evolução da participação do VPM-MS de 
2001 a 2004, em relação ao VPM da região Centro-
Oeste.

Figura 5.25 – Participação das minas ativas no Estado 
de Mato Grosso do Sul, registradas até 14/02/2005 no 
DNPM.
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Figura 5.26 - Minas e títulos minerários (em 27/03/2006) de minério de ferro e manganês da região de Corumbá.

5.5.1 – MINERAIS METÁlICOS

fERRO

No Mato Grosso do Sul o minério de ferro re-
presentou o principal bem mineral comercializado em 
2004. As reservas totalizam cerca de seis bilhões de 
ton com alto teor de ferro, o que caracteriza o estado 
como uma das principais áreas de sua ocorrência no 
Brasil (~10% das reservas), juntamente com os de-
pósitos de Carajás (Pará) e do Quadrilátero Ferrífero 
(Minas Gerais).

As principais reservas situam-se a cerca de 40 
km de Corumbá, nos morros do Urucum, de Santa Cruz, 
Grande e do Rabicho. Também ocorrem na serra do 
Jacadigo, divisa com a Bolívia (Figura 5.26).

As ocorrências de ferro e manganês no estado são 
conhecidas desde 1865, com a primeira concessão de 
exploração obtida em 1876 pela Baronesa de Vila Maria. 
O início das atividades de explotação mineral ocorreu 
em 1907, pela Compagnie d´Urucum, de capital belga, 
com a extração de manganês em galerias na parte sul 
do Morro do Urucum (Lamoso, 2001).

Três empresas mineradoras extraem atualmente mi-

nério de ferro e que são a Urucum Mineração S/A (CVRD), 
a Mineração Corumbaense Reunida S/A (Grupo Rio Tinto 
Brasil) e a Siderurgia Vetorial Ltda. (Tabela 5.9).

Somente a Urucum Mineração S/A explota simul-
taneamente minério de ferro e de manganês. Outras 
áreas de concessão de lavra de minério de ferro não 
estão em explotação, mas sob avaliação geológica.

O beneficiamento é feito por britagem primária e 
secundária, classificação fixa e lavagem, com produção 
de granulados (lump), hematitinha, sinter feed, finos 
e lama (Tabela 5.10 e Figura 5.27). De 1994 a 2004 a 
produção bruta de minério de ferro passou de 832 mil 
ton para 3,4 milhões de toneladas, o que representa 
crescimento de cerca de 300%, com duas fases de au-
mento de produção bem definidas, de 1994 a 1998 e 
de 2002 a 2004 (Figura 5.28).

Segundo o DNPM (2005a), a produção mineral 
beneficiada em 2004 foi de 2.082.360 toneladas. Dados 
levantados junto às minas indicam uma produção be-
neficiada de cerca três milhões de ton em 2004 (Tabela 
5.10). A comercialização de minério bruto em 2004 foi 
de 140.000 ton e de minério beneficiado 2.020.979 
toneladas.
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Figura 5.27 – Principais produtos das minas de minério 
de ferro da região de Corumbá

O transporte do minério é realizado através da hidro-
via do rio Paraguai até os mercados da Argentina, Paraguai 
e para o reembarque com destino à Europa. Para atender 

Tabela 5.9 – Minas de minério de ferro em operação na região de Corumbá\Ladário-MS.

Tabela 5.10 - Características dos principais minérios de ferro produzidos nas minas da região de Corumbá.

o mercado nacional, o transporte é feito em maior escala 
pela Ferrovia Novoeste S/A e de forma mais restrita por 
via rodoviária, principalmente para usina de ferro gusa em 
Ribas do Rio Pardo-MS. O mercado consumidor é formado 
principalmente por usinas de fabricação de aço, ferro gusa 
e, em menor escala, por indústrias de ferro-ligas e cimento 
localizados principalmente no Paraguai (Aceros Paraguayos 
S/A-Acepar) e Argentina (Ternium Siderar), Holanda (Acelor 
S/A) e também no Mato Grosso do Sul. A Produção de ferro 
gusa no estado é realizada pela usina siderúrgica da Vetorial 

Figura 5.28 - Evolução da produção bruta (ROM) de mi-
nério de ferro no Mato Grosso do Sul de 1994 a 2004.
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Siderurgia Ltda, em Ribas do Rio Pardo-MS, que, em 2005, 
produziu cerca 210.000 ton, destinada principalmente para 
os mercados de Santa Catarina (Tupy Fundições) e São 
Paulo/Paraná (Grupo Gerdau).

MANGANêS

O manganês é o segundo bem mineral em im-
portância no Mato Grosso do Sul, pois representou, em 
2004, 19,6% do VPM-MS, equivalente a R$ 49,8 milhões 
(DNPM, 2005a).

As reservas totais de manganês são da ordem de 
28,5 milhões de ton e estão associados aos depósitos de 
minério de ferro da região de Corumbá. Essas reservas 
representam cerca de 0,6% das reservas de manganês 
do país, mas seu grande interesse econômico reside no 
alto teor (~45%) de MnO.

Na região de Corumbá, o minério é explotado 
somente pela Urucum Mineração S/A (CVRD), em mina 
situada no Morro do Urucum.

A lavra é subterrânea, em câmaras e pilares, com 
produção bruta (ROM) em 2004 de 480.000 toneladas, 
operando em três turnos. De 1994 a 2004 apresentou 
crescimento de 75% na produção bruta (ROM), com des-
taque para o significativo aumento em 2003 e 2004 (Figu-
ra 5.29). O beneficiamento, com capacidade instalada da 
ordem de 600.000 ton/ano, é realizado em planta distinta 
do minério de ferro, composta por britagem e classifi-
cação por peneiramento fixo, o que permitiu, em 2004, 
a produção de cerca 330.000 ton de granulado(UG11, 
UG12, UG13, UG15) e 35.000 ton de finos (UF11, UF12, 
UB12) de manganês (CPRM, 2005).

Figura 5.29 – Evolução da produção bruta (ROM) de 
minério de manganês no Mato Grosso do Sul (DNPM, 
2005a; CPRM, 2005).

Ao mercado interno é destinado cerca de 65% da 
produção de granulados e finos, com o transporte realizado 
principalmente por via ferroviária até a estação de Bauru-SP, 
para uso pela Rio Doce Manganês (CVRD) e distribuição a 
outros produtores de ferro-ligas do país. Também se destaca 

o uso do minério de manganês pela Usina de Ferro-Ligas de 
Corumbá, com a produção de ligas de Fe-Si-Mn.

A mão de obra ocupada com a extração do man-
ganês em 2004 foi de 137 empregados, com cerca de 
80% concentrado em atividades da mina e demais no 
setor de beneficiamento. Os investimentos em 2004 
foram aplicados em pesquisa mineral e somaram cerca 
de R$ 2 milhões.

5.5.2 – MINERAIS NãO-METÁlICOS

ÁGUA MINERAl

Em 2004, o Mato Grosso do Sul produziu 11 mi-
lhões de litros de água mineral, o que o colocou na con-
dição de 24º produtor nacional, responsável por 0,3% 
da produção brasileira. De 1994 a 2004, apresentou 
crescimento da produção em cerca 1.000%, incremen-
tada principalmente a partir de 2002 (Figura 5.30).

Em 2004, cerca de 85% da produção foi destinada 
ao consumo pelo mercado estadual e subsidiariamente 
pelos estados de São Paulo e Goiás (DNPM, 2005a).

Figura 5.30 - Evolução da produção beneficiada de 
água mineral no Mato Grosso do Sul de 1994 a 2004

O parque produtor no estado é formado por 5 em-
presas registradas no DNPM, localizadas nos municípios 
de Campo Grande, Três Lagoas e Jardim, e que geraram 
cerca de 46 empregos diretos em 2004 (Tabela 5.11 e 
Figura 5.31). Nas empresas do estado predomina, em 
volume comercializado, o envase em garrafões de 20 
litros, mas com o uso de outras embalagens de 10, 5, 2, 
1,5, 0,5 (garrafinha) e 0,2 (copo) litros. As característi-
cas químicas e físicas nas fontes de captação, permitem 
classificá-las como água mineral fluoretada e hipotermal 
(25º - 33ºC) (DNPM, 2006 e, f, g; CPRM, 2005).

O interesse neste segmento industrial tem aumen-
tado, haja vista o significativo número de requerimentos 
de pesquisa (5), autorizações de pesquisa (22) e reque-
rimentos de lavra (3) (DNPM, 2006d), os quais poderão 
refletir nos próximos anos no aumento do número de 
fontes produtoras no estado.



Geologia e Recursos Minerais do Estado de Mato Grosso do Sul

96

Figura 5.31 - Localização das fontes/poços e municípios 
produtores de água mineral no Mato Grosso do Sul de 
1994 a 2004.

AREIA (E CASCAlhO)
A areia constituiu, em 2004, o 4º bem mineral 

com valor econômico do Mato Grosso do Sul, utilizado 
principalmente como agregado na construção civil e 
em menor escala como areia industrial. A produção 
bruta de areia de 1994 a 2004 cresceu de 454.475 m3 
para 1.912.022 m3, mas as informações estatísticas do 
período abrangem a soma de areia e cascalho (Figura 
5.32). A comercialização de areia (bruta e beneficiada) 
em 2004 gerou R$ 27,6 milhões, o que representa 11% 
do VPM-MS e 1,43% da comercialização de areia no país 
e colocou o estado como o 16º produtor do país.

A mão-de-obra ocupada no setor correspondeu a 
151 empregos diretos e terceirizados, acrescidos de 10 
outros do setor de areia industrial, correspondendo a 
11% da mão-de-obra do setor mineral no estado.

O estado possui 46 minas de areia e/ou cascalho, 
cadastradas no DNPM (14/2/2005), mas estas consti-
tuem apenas uma parcela das minas em operação no 
estado, pois estão presentes em quase todos municí-
pios. A extração está concentrada principalmente nas 
camadas de arenito das formações Botucatu, Cauiá e 
Santo Anastácio, da Bacia do Paraná, e nos depósitos de 

Tabela 5.11 - Características de localização, produção e classificação das marcas de água mineral produzidas em 
2005 no Mato Grosso do Sul em 2005.
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sedimentos ao longo das drenagens (Figura 5.33).
O mercado consumidor é formado principalmente 

pelo de construção civil, particulares e em menor núme-
ro de construtoras, localizadas geralmente em cidades 
próximas às minas, com destino da produção para o 
Mato Grosso do Sul (~75%), Paraná (~19%) e outros 
estados (~6%). 

O transporte é executado principalmente por 
caminhões (4-10 m3) ou carretas (~25 m3), a maioria 
pertencente aos proprietários de depósitos de materiais 
de construção. Em 2005, os preços médios de venda na 
mina (sem frete incluso), na mina com frete incluído e 
no mercado, foram de, respectivamente, R$ 12,00/m3, 
R$ 18,00/m3 e R$ 22,00/m3. 

ARGIlA

As reservas de argila comum do Mato Grosso do 
Sul são da ordem de 53 milhões de toneladas, em 12 
minas registradas no DNPM (até 14/02/2005), localiza-
das junto à maioria das empresas de cerâmica vermelha 
e das duas fábricas de cimento do estado. 

A produção bruta (ROM) e beneficiada de argi-
las (comum e plástica) em 2004 foi de cerca 160 mil 
toneladas, destinada principalmente à industria de 
cerâmica vermelha no estado. A comercialização da 
produção bruta (9,2 mil ton) e beneficiada (158 mil ton) 
gerou, na economia estadual, cerca R$ 1,4 milhão, o 
que representa 0,56% e o 7º bem mineral em relação 
ao VPM-MS.

No período de 1994 a 2004 a produção bruta 
(ROM) se destacou em 2000, quando foram produzidas 
550 mil ton de argila. A partir de então ocorreu contínuo 
decréscimo na produção, a qual, em 2004, atingiu valor 
70% menor (Figura 5.34).

O parque produtor de cerâmica vermelha e 
material cerâmico no estado é representado por 122 
empresas (Figura 5.35), concentradas nos municípios 
de Brasilândia, Rio Verde de Mato Grosso e Três Lagoas 
(Secretaria de Receita e Controle–MS, 2005). Estas em-
presas foram responsáveis principalmente pela produção 
de blocos cerâmicos vazados (tijolos de 4 e 8 furos), 
tijolos maciços cerâmicos (tijolo comum, tijolo maciço), 
telhas, lajotas (piso terracota ou rústico) e lajes.

O mercado consumidor de blocos cerâmicos está 
geralmente situado nos municípios próximos às indús-
trias produtoras, enquanto as telhas, lajes e lajotas 
podem atender aos municípios distantes ou mesmo a 
outros estados (SP, MG, GO, PR e MT). A venda é geral-
mente feita para depósitos de material de construção ou 
a construtoras, com o transporte realizado por terceiros, 
em caminhões de distintas capacidades.

Figura 5.33 - Minas e municípios produtores de areia e 
cascalho cadastrados no DNPM em 2005.

Figura 5.32 – Evolução da produção bruta (ROM) de areia 
(e cascalho) em Mato Grosso do Sul de 1994 a 2004.

Figura 5.34 - Evolução da produção de argila em Mato 
Grosso do Sul de 1994 a 2004.
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ROChAS (bRITADAS) E CASCAlhO

A produção de rochas (britadas) e cascalho no 
estado em 2004 atendeu à demanda por agregados 
pelo setor de construção civil para obtenção de concreto 
e, em menor escala, para a manutenção de estradas, 
pavimentação asfáltica e confecção de pré-moldados 
de cimento.

Basalto e calcário são as principais rochas utiliza-
das na obtenção de brita. A produção a partir de granito 
é de menor escala . 

Em 2005, o estado tinha 18 minas ativas de pro-
dução de brita de basalto (13), calcário (4) e granito 
(1), distribuídas em 10 municípios. A produção de cas-
calho provinha de 10 minas em operação. Essas minas, 
geralmente denominadas de pedreiras, possuem ampla 
distribuição no estado e estão associadas à Formação 
Serra Geral (basalto), aos grupos Corumbá e Cuiabá 
(calcário) e ao Granito Coxim (granito). Destaca-se 
que a produção de brita de calcário geralmente esta 
associada a produção de calcário agrícola ou de cimento 
(Figura 5.36).

A produção bruta (ROM) de rochas (britadas) e 
cascalho em 2004 no estado foi de 581.369 m3, com a 
comercialização de 95.301 m3. A produção beneficiada 
foi de 1.128.729 m3 e comercialização de 1.143.131 
m3. A evolução da produção bruta de rochas britadas 
(calcário, basalto e granito) e cascalho, de 1994 a 2004, 
mostra dois períodos de decréscimo (1994-1996 e 2001-
2004) e redução de 51% na produção bruta de 1994 a 
2004 (Figura 5.37).

A comercialização da produção bruta e beneficiada 
de brita em 2004 gerou R$ 26,5 milhões, equivalente 

a 10,5% do VPM-MS, correspondendo à 5ª substância 
mineral comercializada no estado. As cinco principais 
pedreiras foram responsáveis por cerca de 4% do VPM-
MS em 2004.

Os principais tipos de britas produzidas no esta-
do incluem brita 1 (30-50%), pó de brita (10 – 35%), 
brita 2 e pedrisco (10-30%) e, em menor quantidade, 
“pedra marruada /pulmão”, utilizada principalmente 
em estruturas de contenção de encostas ou obras de 
drenagem.

O mercado consumidor é formado principalmente 
por construtoras e depósitos de materiais locais e que 

Figura 5.35 - Minas de argila registradas no DNPM, e 
municípios produtores de cerâmica vermelha e outros 
artefatos de cerâmica. no estado de Mato Grosso do 
Sul em 2005.

Figura 5.36 - Localização das minas e municípios produ-
tores de rochas britadas e cascalho em Mato Grosso do 
Sul.

Figura 5.37 - Evolução da produção bruta (ROM) de 
rochas (britadas) e cascalho em Mato Grosso do Sul de 
1994 a 2004
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atendem às áreas próximas às minas. Excepcionalmen-
te, a produção é somente utilizada pelos proprietários 
das minas, como no caso empresas de pavimentação 
asfáltica.

O transporte de brita para comercialização é em 
geral realizado até no máximo 150 a 200 km, uma vez 
que o custo deste incide significativamente sobre o preço 
final. Este é feito por caminhões truck (10m3), basculan-
te ou em carretas (25 m3) até os depósitos de material 
de construção, construtoras ou concreteiras.

A mão-de-obra ocupada em 2004 foi de 259 em-
pregados diretos e terceirizados, que representam 16% 
dos empregos do setor mineral no estado. A evolução 
do nível de emprego mostrou tendência de crescimento 
nos períodos de 1994 a 2004.

ROChAS CAlCÁRIAS (CAlCÁRIO E DOlOMITO)
Calcário e dolomito representaram, em 2004, 

o terceiro bem mineral em importância econômica no 
Mato Grosso do Sul. Seus principais usos foram como 
corretivo de solo (calcário agrícola), fabricação de ci-
mento, produção de brita e como suplemento mineral 
para alimentação animal.

As reservas de calcário e dolomito no estado são 
expressivas e da ordem de, respectivamente, 25,3 bi-
lhões de ton e cerca 6 bilhões de toneladas. Ocorrem em 
extensa área que abrange principalmente os municípios 
de Bela Vista, Bonito, Bodoquena, Miranda e Corumbá, 
como parte dos conteúdos litológicos dos grupos Co-
rumbá e Cuiabá.

Em 2004, a produção bruta (ROM) de calcário do 
estado foi de 1.932.055 ton e de dolomito de 63.406 
toneladas. Sua comercialização gerou cerca de 28,4 
milhões de reais e correspondeu a 11,3% do VPM-MS, 
destinada principalmente como corretivos de solo e para 
fabricação do cimento.

De 1994 a 2004 a produção cresceu em 55%, 
com destaque do expressivo aumento de 20% de 2001 
para 2002 (Figura 5.38).

Estão em operação dez minas para a produção 
de calcário\dolomito localizadas nos municípios de Co-
rumbá (2), Miranda (1), Bodoquena (3), Bonito (2) e 
Bela Vista (2). A produção de calcário agrícola é feita 
em 9 minas e a destinada para a fabricação de cimento 
em 2 minas localizadas em Corumbá e Bodoquena. O 
carbonato de cálcio, utilizado como suplemento mineral 
para a alimentação animal, é produzido em 2 minas 
do município de Bodoquena (Figura 5.39). Este setor 
no estado empregou, em 2004, cerca de 239 traba-
lhadores.

CAlCÁRIO AGRíCOlA

Em 2004, segundo dados da CONAB (2006), o 
estado produziu cerca 920.000 mil toneladas, corres-
pondendo a 3,4% da produção no país e ao 8o produtor 
nacional (Figura 5.40).

O estado vem apresentando, desde 1994, 
consumo aparente superior a sua produção, com 
destaque ao déficit de 793.400 ton de calcário agrí-
cola em 2003, correspondente a cerca de 100% da 
produção estadual (Figura 5.41). O consumo maior 
ocorre principalmente entre os meses de abril a ou-
tubro de cada ano.

O mercado consumidor é formado principalmente 
por produtores rurais do estado, localizados nas proxi-
midades das minas. Esta limitação geográfica é deter-
minada pelo custo de transporte, estimado em cerca 
de, em média, R$ 0,11/ton/km. Outro fator limitante do 
aumento da produção no estado tem sido a utilização de 
calcário proveniente principalmente do Paraná, sobre o 
qual incidem condições tributárias mais favoráveis do 
que no Mato Grosso do Sul.

Figura 5.38 - Produção bruta (ROM) de calcário e dolo-
mito em Mato Grosso do Sul de 1994 a 2004.

Figura 5.39 - Localização das minas e municípios produ-
tores de calcário/dolomito em Mato Grosso do Sul em 
2005, utilizado na fabricação de calcário agrícola, ci-
mento e carbonato de cálcio.
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CIMENTO

No Mato Grosso do Sul estão instaladas duas fá-
bricas de cimento localizadas em Bodoquena (Cimento 
Cauê) e Corumbá (Cia. de Cimento Portland Itaú) de 
propriedade dos grupos Votorantin e Camargo Corrêa, 
respectivamente. Além da produção de cimento, estas 
fábricas possuem produção verticalizada com as pro-
priedades das jazidas de calcário calcítico e filitos\me-
tarritmitos.

O produto final das duas usinas é de Cimento 
Portland CP II-F-32, em geral disponibilizado em sacos 
de 50 kg ou a granel e transportados em carretas (25 
ton) ou bi-trens (40 ton). A Cimento Cauê comercializa 
seu produto no mercado interno sob a denominação de 
Cimento Cauê (~35.000 ton\mês) e no mercado exter-
no sob as marcas Cimento Eldorado/Yguazu (~10.000 
ton/mês). A Cimento Portland Itaú produz as marcas 
Itaú e Cambá.

CARbONATO DE CÁlCIO

O carbonato de cálcio representa um dos princi-
pais insumos da fabricação de suplemento mineral que 

visa corrigir deficiências da alimentação animal. Na fa-
bricação de rações, as formulações de misturas minerais 
destinadas a aves, suínos e bovinos possuem limites 
mínimos de macro e microelementos regulados pela 
portaria nº 20, de 06 de junho de 1997, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

Em 2004, no Mato Grosso do Sul operavam 2 
minas de calcário calcítico em rochas do Grupo Cuiabá, 
localizadas no município de Bodoquena. Naquele ano, a 
produção foi de cerca de 10.000 toneladas/mês de car-
bonato de cálcio, mas também operaram sob demanda 
para produção de brita e calcário agrícola, tendo gerado 
cerca de 45 empregos no setor.

O processo de beneficiamento consta de britagem 
primária e secundária, moagem e armazenamento do pro-
duto a granel, sacos de 50 kg ou big bags (1200 kg).

O transporte é feito por caminhões (15 toneladas), 
carretas (28 ton)ou bi-trêns (40 ton) para atender fábricas 
de suplemento alimentar no Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e São Paulo. O custo do transporte representa até 
60% do preço de mercado do carbonato de cálcio.

ROChAS ORNAMENTAIS (MÁRMORE E GRANITO)
Em 2004, o Mato Grosso do Sul possuía, respec-

tivamente, 7,8% e 0,003% das reservas de mármore 
e granito ornamentais do país, com 114,9 milhões de 
m3 de mármore, localizados principalmente no municí-
pio de Bonito e 510 mil m3 de granito no município de 
Porto Murtinho.

No estado há somente uma mina de mármore 
ornamental em atividade, com beneficiamento ainda em 
caráter experimental localizada no município de Bonito, 
com produção bruta (ROM) de 450 m3 em 2004 (Figuras 
5.42 e 5.43). As atividades de extração e beneficiamento 

Figura 5.40 - Principais produtores nacionais de cal-
cário agrícola do Brasil em 2004 (CONAB, 2006).

Figura 5.41 - Produção e consumo aparente de cal-
cário agrícola do Mato Grosso do Sul de 1994 a 2004 
(CONAB, 2006).

Figura 5.42 - Mina e município produtor de mármore 
ornamental no Mato Grosso do Sul.
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de granito ornamental estão paralisadas, apesar de ter 
ocorrido produção esporádica de 1993 a 1995, na região 
de Porto Murtinho.

OUTROS bENS MINERAIS – qUARTzO, CAlCITA E SílEx

O quartzo é extraído no município de Miranda com 
produção crescente desde 2000, atingindo 13 mil ton 
em 2004 (Figura 5.44). A produção de calcita e sílex 
tem sido intermitente desde 1994, com extração nos 
municípios de Corumbá e Três Lagoas, respectivamen-
te. Em 1999, a produção bruta (ROM) de calcita foi de 
540 toneladas. A última produção bruta (ROM) de sílex 
ocorreu em 2002 e foi de 1178 ton.

5.6 - TíTUlOS MINERÁRIOS DO MATO GROSSO DO SUl

O exercício da atividade mineral está vinculado à 
obtenção de títulos minerários junto ao Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM). Estes compreen-
dem uma primeira fase de pesquisa geológica por reque-
rimento e autorização de pesquisa. Numa segunda fase, 
são feitos os requerimentos de lavra, lavra garimpeira 
ou registro de extração. A última fase é a de outorga de 
concessões de lavra, licenciamento, permissão de lavra 
garimpeira ou registro de extração.

Segundo o Sistema de Informações Geográficas 
da Mineração (SigMine), disponibilizado pelo DNPM em 
27/03/2006, no Mato Grosso do Sul haviam 1150 títulos 
minerários em vigor (Tabela 5.12 e Figura 5.45).

De 1994 a 2004, na primeira fase de pesquisa ge-
ológica, a evolução dos requerimentos e autorizações de 
pesquisa no estado registra grande quantidade entre 1994 
a 1996. Contudo, os requerimentos não foram acompa-
nhados pela publicação das respectivas autorizações, o 
que se normalizou a partir de 1997 (Figura 5.46).

Até 27/03/2006 encontrava-se em vigor no estado 

234 requerimentos de pesquisa para 19 substâncias 
minerais, representados principalmente pela areia (34), 
calcário (33), níquel (30), argila (29), ferro (20), dia-
mante (19), ouro (11), quartzo (10), basalto (8), cobre 
(8) e mármore (7), totalizando 90% deste grupo (Figura 
5.47 a). Também estavam em vigor 443 autorizações 
de pesquisa para 22 substâncias minerais para areia 
(96), cobre (76), calcário (53), diamante (53), basalto 
(35), argila (34) água mineral (22), ferro (18) e turfa 
(14), correspondendo 90% do total destas autorizações 
(Figura 5.47 b).

Em 27/03/2006 estavam em vigor no estato, 
correspondentes à segunda fase de requerimento, 97 
requerimentos de lavra, 14 de lavra garimpeira e 1 de 
registro de extração. 

A terceira fase, de outorga de títulos mineiros, a 
partir de 1994 registra evolução com o predomínio de 
registro de licença (licenciamento) de bens minerais 
para a construção civil ou insumo para agricultura em 
decorrência de amplo uso no estado (Figura 5.48). Em 
27/03/2006 estavam em vigor 240 licenciamentos (68% 
dos títulos da fase da 3ª fase), principalmente para areia 
(139), argila (45), cascalho (19) e basalto (15); 116 
concessões de lavra (31,9% dos títulos da 3ª fase) outor-
gadas principalmente para areia (23), calcário (21), ferro 
(22), argila (11), basalto (10), manganês (8) e mármore 
(6); 3 lavras garimpeiras para diamante (0,8% dos títulos 
da 3ª fase) e 2 registros de extração de cascalho (0,3% 
dos títulos da 3ª fase), (Figura 5.49 a e b).

Estes títulos garantiram a operação das 93 prin-
cipais minas ativas no estado, registradas junto ao 
DNPM até 14/02/2005, as quais estão enquadradas 
principalmente nos regimes jurídicos de licenciamento 
(68) e concessões de lavra/grupamento mineiro (25) 
(Anexo I).

Figura 5.43 - Produção de mármore e granito orna-
mental no Mato Grosso do Sul de 1994 a 2004.

Figura 5.44 – Evolução da produção bruta (ROM) 
de quartzo, calcita e sílex no Mato Grosso do Sul de 
1994 a 2004.
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Figura 5.45 – Localização das principais áreas com títulos minerários em vigor no Mato Grosso do Sul até 27/03/2006 
(DNPM, 2006d). a) Região de Corumbá; b) Região de Bodoquena - Bonito e c) Detalhe do rio Paraná.

Tabela 5.12 - Títulos minerários em vigor até 27/03/2006 
no Mato Grosso do Sul, segundo o Sistema de Informações 
Geográficas da Mineração (SigMine) (DNPM, 2006d).

Figura 5.46 – Evolução dos títulos minerários da fase 
de pesquisa geológica no Mato Grosso do Sul de 1994 
a 2004 e participação em 2006.
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Figura 5.47 – Participação das principais substâncias nos (a) requerimentos de pesquisa e (b) autorizações de 
pesquisa mineral no Mato Grosso do Sul até 27/03/2006.

5.7 – INvESTIMENTOS EM MINERAçãO NO MATO 
GROSSO DO SUl

Os investimentos na mineração no país em 2004 
totalizaram R$ 2,9 bilhões, considerando as aplicações 
para o aperfeiçoamento do processo produtivo em mi-
nas, usinas e complexo de envase de água mineral e/ou 
balneários (DNPM, 2005a). A distribuição dos investi-
mentos no país indica que a região Sudeste é respon-
sável por 45,2%, seguindo das regiões Norte (27,4%), 
Centro-Oeste (13,3%) e Sul (2,9%), onde se destacam 
os estados de Minas Gerais (41,5%), Pará (26,0%), 
Goiás (11,2%), Bahia (5,6%) e Sergipe (4,8%) que 
representam cerca de 89% do investimento em minas 
e usinas em 2004 (Figura 5.50).

No Mato Grosso do Sul foram investidos em 2004 
R$ 29,8 milhões, dos quais 50,1% distribuídos em usi-
nas, 49,8% em minas e 0,1% em complexos de envase 

Figura 5.48 - Evolução de 1994 a 2004 e quantidade 
de títulos minerários da fase de lavra em vigor no Mato 
Grosso do Sul em 27/03/2006.

Figura 5.49 – Participação das principais substâncias 
nas áreas de concessões de lavra (a) e licenciamento 
(b) no Estado do Mato Grosso.

de água mineral. Este montante representa 1,1% em 
investimentos em minas e usinas do país, o que classifica 
o estado em 9º lugar no ranking nacional de investimen-
tos em mineração. No período de 2001 a 2004, houve 
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crescimento dos investimentos, com a ampliação de 
32% em relação à 2003 (Figura 5.51).

A discriminação dos investimentos por substância 
mineral no estado em 2004 indica que foram aplicados 
na produção de minerais metálicos (ferro e manganês) 
cerca de R$ 23,4 milhões, correspondendo a 78,5% do 
investido em minas e usinas. Os minerais não-metálicos 
foram responsáveis por investimentos da ordem de R$ 6,3 
milhões com destaque para aplicações de R$ 4,9 milhões 
nas minas e usinas de calcário, responsáveis por 16% do 
total dos investimentos no estado (Figura 5.52).

Em 2004, dos recursos destinados às atividades 
de lavra, 81,3% foram aplicados em minas de subs-
tâncias metálicas, com predomínio de investimentos 
em minas de minério de ferro (56,6%). As substâncias 
não-metálicas absorveram 18,7% dos investimentos, 
aplicados principalmente em minas de calcário (12,9%), 
areia (3,1%), rochas britadas (1,6%) e argila (0,9%) 
(Figura5.53).

Dos investimentos nas usinas de beneficiamento, 
76% destinaram-se às de minerais metálicos, particular-
mente as de minério de ferro (60,7%). Os investimentos 
em usinas de beneficiamento de minerais não-metálicos 
foram destinados exclusivamente para calcário (19,9%), 
argilas (2,8%), rochas britadas e cascalho (1,1%) e areia 
(0,2%) (Figura 5.54).

5.8 - MãO-DE-ObRA NO SETOR MINERAl NO 
MATO GROSSO DO SUl

O setor mineral no Mato Grosso do Sul, , em 2004, 
gerou 1648 empregos diretos, terceirizados e coopera-
tivados nas atividades de lavra e beneficiamento. Este 
contingente representa cerca de 13% da mão-de-obra 
do setor mineral na região Centro-Oeste e 0,5% do 
Brasil (DNPM, 2005a).

Figura 5.50 - Distribuição em minas, usinas e com-
plexos envasadores nos principais estados, em 2004.

Figura 5.51 - Evolução dos investimentos em minas, 
usinas e complexos envasadores no Mato Grosso do 
Sul de 2001 a 2004.

Figura 5.52 - Participação dos investimentos de sub-
stâncias minerais no Mato Grosso do Sul em 2004

Figura 5.53 - Participação das substâncias minerais nos 
investimentos nas minas de Mato Grosso do Sul em 
2004
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tributo incide especificamente sobre as empresas de mi-
neração, como contraprestação financeira pela utilização 
econômica dos recursos minerais e com distribuição, 
definida pela Lei 8001/90, aos municípios (65%), es-
tados e Distrito Federal (23%) e União (DNPM, IBAMA, 
MCT - 12%). Se origina da venda do bem mineral, com 
aplicação de alíquotas distintas, de acordo com a subs-
tância mineral, sobre o faturamento líquido, deduzidos o 
PIS, COFINS, ICMS e despesas com transporte e seguro 
(Tabela 5.14).

A arrecadação deste tributo em 2004 no país foi de 
R$ 326 milhões, 12,1% superior a 2003, o que reforça a 
tendência de crescimento observado desde 1995 (DNPM, 
2005c), resultado do crescimento da produção mineral e 
ação mais eficaz da fiscalização do DNPM (Figura 5.57).

O valor recolhido em 2004 foi mais expressivo na 
região Sudeste, tendo como principais estados arrecadado-
res Minas Gerais (46,9%), Pará (29,2%) e Goiás (4,4%), 

Figura 5.54 – Participação das substâncias minerais 
nos investimentos nas usinas de beneficiamento de 
Mato Grosso do Sul em 2004.

Figura 5.55 – Evolução da ocupação de mão-de-obra no 
setor mineral de Mato Grosso do Sul de 1994 a 2004.

Figura 5.56 - Perfil da ocupação de mão-de-obra por 
substância no Mato Grosso do Sul.

De 1994 a 2004, o número de empregos no se-
tor mineral cresceu em cerca 67%, mas com variações 
significativas de 1994 a 2001 e estabilização a partir de 
2002, quando começou a apresentar participação maior 
do segmento de minerais metálicos (ferro e manganês) 
(Figura 5.55).

O perfil do pessoal contratado pelas minas e 
usinas de beneficiamento em 2004 foi de 25-30% de 
empregados de níveis superior (geólogos, engenheiros 
de minas e outros) e médio (técnicos e pessoal admi-
nistrativo), acrescidos a 70 –75% de operários.

O segmento de minerais metálicos (ferro e manga-
nês) absorveu 870 trabalhadores, os quais representam 
49,4% da mão-de-obra do setor mineral no estado. Os 
minerais não-metálicos foram responsáveis por 834 empre-
gos, correspondente a 51,6% do setor, destinados principal-
mente aos segmentos de rochas britadas (~16%), calcário 
(~15%), areia (~9%) e argila (~7%) (Figura 5.56).

5.9 – TRIbUTAçãO E INCENTIvOS fISCAIS NO 
SETOR MINERAl DE MATO GROSSO DO SUl

Sobre o setor mineral no Brasil incidem tributos 
federais, estaduais e municipais representados principal-
mente por impostos, taxas e contribuições financeiras, 
com destaque para os da tabela 5.13. Os impostos são 
aplicados a toda atividade industrial no país ou estado, 
mas serão ressaltados os aspectos específicos da tribu-
tação na mineração e do ICMS neste estado.

5.9.1 - COMpENSAçãO fINANCEIRA pElA ExplORAçãO DE 
RECURSOS MINERAIS (CfEM)

A Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM) foi instituída no Art. 20 da 
Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela 
Lei 7990 de 29/12/89 e Lei 8001 de 13/03/90, sob a 
administração e fiscalização do Departamento Nacional 
da Produção Mineral (DNPM) (Art.3 - Lei 8876/94). Este 
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Tabela 5.13 - Principais tributos e encargos de incidência geral e específica na mineração (DNPM, 2000b).

Figura 5.57 - Evolução da arrecadação de CFEM no país 
de 1995 a out/2005.

Figura 5.58 – Evolução da arrecadação da CFEM no 
Mato Grosso do Sul de 1994 a out/2005.

Tabela 5.14 - Alíquotas aplicadas de acordo com a substância mineral para a cobrança do CFEM.

que representaram 80% do recolhido no país. No Mato 
Grosso do Sul foram arrecadados R$ 3.642.319,00, que 
representam 2,2% da CFEM nacional e 17% da região Cen-
tro-Oeste, com crescimento de 1,1% em relação à 2003. 
Este valor deverá se repetir no biênio 2004-2005, pois os 
dados preliminares até outubro de 2005 já indicavam uma 
arrecadação de R$ 4.770.313,00 (Figura 5.58).

As principais substâncias arrecadadoras da CFEM 

no Mato Grosso do Sul foram o ferro (R$ 1,5 milhão) e 
o manganês (R$ 1,2 milhão), representativos de 74,9% 
do total no estado. Dos minerais não-metálicos destaca-
ram-se o calcário (14,8%), basalto (5,8%), água mineral 
(1,5%) e areia e cascalho (1,4%) (Figura 5.59).

Em 2004 a arrecadação da CFEM no estado ocor-
reu em 29 municípios com destaque para Corumbá, 
que devido às minas de ferro e manganês participaram 
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com R$ 2,8 milhões (76% do CFEM estadual). Outros 
municípios de destaque foram Campo Grande (R$ 261 
mil), devido a extração de água mineral, basalto e ar-
gila e Bela Vista (R$ 224 mil) devido principalmente ao 
calcário (Figura 5.60).

5.9.2 - IMpOSTO SObRE OpERAçõES RElATIvAS à CIRCU-
lAçãO DE MERCADORIAS E SObRE pRESTAçãO DE SERvIçOS 
DE TRANSpORTE INTERESTADUAl E INTERMUNICIpAl E DE 
COMUNICAçãO (ICMS)

O ICMS é um tributo não cumulativo aplicado a to-
dos os produtos em operações de venda intra-estadual, 
interestadual, exportação e importação e cujas alíquotas 
variam em cada estado, observados os limites máxi-
mos de aplicação. No Mato Grosso do Sul, a aplicação 

Figura 5.59 - Participação das substâncias minerais 
na arrecadação do CFEM no Mato Grosso do Sul em 
2004.

Figura 5.60 - Participação dos municípios na arrecada-
ção do CFEM no Mato Grosso do Sul em 2004.

do ICMS tem especificações quando se trata de certos 
bens minerais e que se referem à isenção, redução da 
base de cálculo, substituição tributária e deferimento de 
operação. Estas constituem, de certa forma, fomento 
para o setor (Tabela 5.15).

Relativamente ao financiamento de atividades mi-
nerais, o estado conta com o Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Centro-Oeste – FCO, regulamentado pela 
Lei nº 7.827, de 27/9/1989, o qual é administrado pelo 
Ministério da Integração Nacional, Conselho deliberativo 
do Fundo Constitucional - CONDEL/FCO e Banco do Brasil. 
Os beneficiários podem ser pessoas jurídicas de direito 
privado que se dediquem à produção, e contam com taxas 
de juros e condições de pagamento favoráveis.
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Tabela 5.15 - especificações da tributação de ICMS aplicada a produtos minerais no Mato Grosso do Sul (SEPRO-
TUR, 2005)
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Anexo I – Minas em Atividade no Estado de Mato Grosso do Sul - Fonte: DNPM – 23º Distrito - Atualizado até 
14/02/2005



Geologia e Recursos Minerais do Estado de Mato Grosso do Sul

110

6 - CONClUSõES E RECOMENDAçõES

Joffre Valmório de Lacerda Filho e Maria  
da Glória da Silva

Este relatório representa importante avanço do 
conhecimento sobre a geologia e a potencialidade para 
a presença de substâncias minerais de valor econômico 
do Estado do Mato Grosso do Sul, na medida em que 
condensa todas as informações relativas ao setor mi-
neral da região e contém, como principais produtos, os 
Mapas Geológico e de Recursos Minerais do estado, na 
escala 1:1.000.000.

Para a sua execução foi feita a compilação e a 
reavaliação de todas as informações disponíveis, refe-
rentes à cartografia geológica (em diferentes escalas), 
levantamentos geofísicos e geoquímicos, dados geo-
cronológicos e de cadastramento de recursos minerais. 
Também fizeram parte deste acervo, dados extraídos de 
teses de doutorado e dissertações de mestrado execu-
tadas na área. Este acervo representa o estágio atual 
do conhecimento geológico sobre a região, em formato 
analógico e digital, estruturado em ambiente GIS, o 
que permitirá sua atualização periódica de acordo com 
o avanço do conhecimento geológico e de pesquisa mi-
neral, advindos dos futuros levantamentos.

Em complemento ao acervo, foram realizados, 
durante o projeto, alguns perfis geológicos estratégicos, 
os quais visaram não apenas avaliar a consistência de 
parte dos dados preexistentes, mas adicionar novos 
dados e coletar amostras complementares, para análises 
petrográficas, litogeoquímicas e geocronológicas.

Os resultados obtidos com a reavaliação dos dados 
anteriores, somados aos novos dados, resultaram na 
identificação dos ambientes geodinâmicos de formação 
de alguns segmentos crustais e no estabelecimento de 
uma nova ordem estratigráfica, notadamente dos terre-
nos paleoproterozóicos. Esses dados permitiram também 
o reconhecimento de áreas potencialmente favoráveis 
para substâncias minerais de valor econômico, as quais 
podem vir a ser alvos de investimentos em exploração 
e pesquisa mineral no Estado.

De acordo com a nova ordenação litoestratigrá-
fica proposta neste trabalho, as rochas supracrustais 
do Grupo Alto Tererê despontam como o conjunto mais 
antigo. Os dados de campo e de estudos petrográficos, 
litogeoquímicos e isotópicos realizados durante este 
trabalho, permitem o reconhecimento dessa seqüência 
meta-vulcanossedimentar como um segmento rema-
nescente de crosta oceânica, gerada em ambiente 
extensional semelhante ao de bacia de retro-arco. Não 

foi possível obter dados sobre a idade da cristalização 
das rochas do Grupo Alto Tererê. Entretanto, este é aqui 
considerado como de idade paleoproterozóica, tendo 
em vista as idades-modelo Sm-Nd da ordem de 2,28 
– 2,26 Ga., obtidas nos metabasaltos do tipo MORB 
dessa seqüência.

Além desse segmento, também foram individua-
lizados na área dois segmentos crustais distintos com 
assinaturas de arco magmático. Um, denominado de 
Arco Magmático Rio Apa, é composto por gnaisses e 
granitos do Complexo Rio Apa. A litogeoquímica revela 
que essas rochas são oriundas de magmatismo interme-
diário a félsico, cálcio-alcalino, de tendência adakítica. O 
conjunto foi deformado sob regime dúctil e afetado por 
metamorfismo de médio a alto grau. Uma idade U-Pb 
SHRIMP de 1,94 Ga, obtida em zircão de um granito-
gnaisse típico do complexo, revela que o arco Rio Apa 
desenvolveu-se no Orosiriano. Os valores negativos de 
εNd (T) destas rochas aponta o envolvimento de material 
crustal na sua gênese. O outro, denominado de Arco 
Magmático Amoguijá, é constituído pelas rochas plu-
tônicas e vulcânicas, intermediárias e félsicas, da Suíte 
Amoguijá, de assinatura cálcio-alcalina de médio a alto 
potássio. Datação U-Pb SHRIMP em zircão de rochas 
da porção plutônica desse arco (Granitos Alumiador) 
revelou a idade paleoproterozóica de 1.867 Ma. Na 
porção vulcânica do arco (Vulcânicas Serra da Bocaina) 
foi obtida uma idade U-Pb SHRIMP (em zircão) também 
paleoproterozóica de 1.794 Ma. As idades-modelo da 
Suíte Amoguijá (2,17 Ga nos granitos e 2,26 Ga nas 
vulcânicas) somadas aos valores fracamente negativos 
de εNd (T) dessas rochas (-0,67 e -2,0, nas plutônicas e 
vulcânicas, respectivamente) sugerem fonte mantélica 
com participação de material crustal.

Posteriormente à geração do Arco Magmático 
Amoguijá, possivelmente relacionado a acomodação e 
colapso desse arco, ocorreu um magmatismo toleiítico 
intraplaca continental, representado pelos corpos intru-
sivos da Serra da Alegria (gabro e anortosito), do Morro 
do Triunfo (gabros) e pelos enxames de diques e sills 
básicos. Uma datação U-Pb SHRIMP realizada em zircão 
do anortosito do corpo Serra da Alegria forneceu idade 
paleoproterozóica de 1788 Ma. desse magmatismo. 

Apesar desses dados representarem significativo 
avanço no conhecimento geológico do Estado do Mato 
Grosso do Sul, muito ainda resta por fazer. Uma maior 
compreensão dos processos envolvidos na evolução 
desses terrenos, bem como trabalhos de correlação com 
terrenos circunvizinhos, requer (i) cartografia geológica 
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regional, em escala 1:250.000 e 1:100.000, em áreas 
de maior favorabilidade para substâncias minerais de 
valor econômico; (ii) levantamentos aerogeofísicos 
(aerogamaespectrometria e aeromagnetometria); (iii) 
estudos petrográficos e litogeoquímicos sistemáticos; e 
(iv) estudos geocronológicos dos diferentes conjuntos 
litotectônicos.

Quanto aos Recursos Minerais, considerando a 
ausência de uma base de dados mais consistente, a 
abordagem foi focada na identificação de áreas de maior 
ou menor favorabilidade para a presença de substâncias 
minerais de valor econômico, visando atrair investimen-
tos ao setor no estado, que atualmente ocupa apenas o 
18º lugar na produção mineral nacional. Dessa forma, 
no Mapa de Recursos Minerais foi implementada uma 
análise preliminar de favorabilidade mineral, com o re-
conhecimento de algumas áreas potenciais, a partir de 
ocorrências minerais cadastradas e da natureza geodinâ-
mica do ambiente. Essa abordagem objetivou ressaltar 
a existência, no Estado do Mato Grosso do Sul, de am-
bientes favoráveis à presença de alguns minérios (Au, 
EGP, Cu, Fe, Mn, dentre outros) e de minerais e rochas 
industriais e, paralelamente, alertar para a necessidade 
de investimentos no setor que permitam a descoberta 
de novos depósitos.

Em alguns ambientes já são conhecidos expres-
sivos jazimentos, como os de Fe e Mn (Grupo Jacadi-
go), do Morro do Urucum e adjacências (municípios 
de Corumbá e Ladário), fosfato e rochas carbonáticas 
(Grupo Corumbá), na Serra da Bodoquena (município 
de Bonito), Au no município de Bonito (Grupo Cuiabá e 
Formação Rio Bacuri).

Também foi efetuado um diagnóstico do setor 
mineral do Estado pela análise da situação atual, desta-
cando-se a importância do setor na economia da região 

e as perspectivas futuras, em função dos projetos de 
prospecção em andamento.

O setor mineral é atualmente responsável por 6,9 
% das exportações do Estado, representando 1,14 % 
do PIB, o que corresponde a 217 milhões de reais. Tal 
renda implicou na geração de 1650 empregos diretos 
além dos empregos indiretos, criados durante a fase 
de transformação mineral. Este setor contribui com a 
arrecadação de mais 5 milhões/ano relativos a Compen-
sação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM) mais o ICMS. 

Constatou-se que a infra-estrutura do Estado 
contém uma rede viária de boas condições, além de 
ferrovias e duas importantes hidrovias, que atendem 
às necessidades de produção e escoamento dos bens 
produzidos no Estado e da região para o país, além da 
Bolívia, Argentina, Paraguai e Uruguai. O Estado possui 
ainda boa oferta de energia elétrica e um bom poten-
cial hídrico. Em conjunto, estes recursos certamente 
facilitarão a promoção de novos investimentos mínero-
industriais na região. Ademais, o presente estudo per-
mitirá ao estado dispor de um instrumento de fomento 
e pesquisa mineral capaz de mostrar a potencialidade 
geológica da região, necessária para atrair investimentos 
na exploração e pesquisa mineral, bem como estabele-
cer e priorizar áreas ainda carentes de levantamentos 
geológicos básicos, em escala de detalhe.

Quanto aos incentivos, o Estado do Mato Grosso 
do Sul necessita estabelecer novos programas que visem 
atrair investimentos na implantação de projetos no setor 
mineral, estabelecer diretrizes para a verticalização indus-
trial dos produtos minerais na própria região. Paralela-
mente, o estado necessita disponibilizar a infra-estrutura 
necessária para a instalação de empreendimentos minei-
ros adequados ao seu desenvolvimento sustentável.
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