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Projeto Planalto da Serra

o conhecimento geológico do território brasileiro constitui um 
instrumento indispensável para o planejamento e a implementação das 
políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável dos re-
cursos minerais, petrolíferos e hídricos subterrâneos do país e, simulta-
neamente, fonte de dados imprescindível para o conhecimento do meio 
físico, tendo em vista a execução de estudos de zoneamento ecológico-
-econômico, de gestão ambiental do território nacional e prevenção de 
riscos geológicos.

É com esta premissa que a Secretaria de Geologia, Mineração e 
transformação Mineral do Ministério de Minas e energia, através da 
CPRM – Serviço Geológico do Brasil, têm a grata satisfação de disponibi-
lizar à comunidade técnico-científica, aos empresários do setor mineral e 
à sociedade em geral, os resultados alcançados pelo PROJETO PLANALTO 
DA SERRA - FOLHAS PARANATINGA, CACIMBA, BRASILÂNDIA E CAIANA. 
executado pela Superintendência Regional de Goiânia, o projeto apre-
senta o estado da arte do conhecimento geológico e de recursos minerais 
na escala 1:100.000 de uma área de 12.000 km2, abrangendo áreas dos 
municípios de Paranatinga, Santo antônio do leste, Primavera do leste, 
Planalto da Serra, nova Brasilândia, Campo verde, Chapada dos Guima-
rães e Rosário oeste, todos no estado de Mato Grosso.

na preparação deste produto foram compilados e integrados to-
dos os dados e informações geológicas, tectônicas, geoquímicas, geofísi-
cas e de recursos minerais disponíveis na região abrangida pelo projeto. 
estes dados foram complementados com a interpretação de fotografias 
aéreas, de imagens de satélite e de produtos de levantamentos aeroge-
ofísicos recentemente patrocinados pela CPRM. estas atividades foram 
seguidas de coleta de dados de campo e de análises laboratoriais, culmi-
nando com a elaboração de um mapa geológico acompanhado de texto 
explicativo. todos estes dados estão hospedados em robusto e moderno 
banco de dados (GeoBanK) da CPRM.

este produto constitui mais uma ação do PRoGRaMa GeoloGia 
Do BRaSil, executado com recursos do PaC – Programa de aceleração do 
Crescimento, que vem desenvolvendo trabalhos em todas as regiões do 
País através dos levantamentos geológicos básicos nas escalas 1:250.000 
e 1:100.000, e dos levantamentos aerogeofísicos de alta resolução, com 
linhas de voo espaçadas de 500m. incluem-se neste programa mapas de 
integração da geologia e dos recursos minerais dos estados da Federação 
nas escalas de 1:250.000 a 1:1.000.000. Desta forma, os produtos do co-
nhecimento geológico são caracterizados como obras de infra-estrutura 
de fundamental importância para o desenvolvimento regional e impor-
tante subsídio básico à formulação de políticas públicas e de apoio à to-
mada de decisão dos investimentos do setor mineral.
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RESUMO

XI

o Projeto Planalto da Serra objetivou o mapeamento geológico e o levantamento 
geoquímico de quatro folhas na escala 1:100.000, localizadas na porção centro-sudeste 
do estado de Mato Grosso, com ênfase na identificação de alvos com potencialidade 
para mineralizações de fosfato, tanto de origem sedimentar quanto magmatogênico. 
inicialmente ligado ao Programa levantamentos Geológicos Básicos – PlGB e 
posteriormente ao Projeto Fosfato Brasil, desenvolvido pelo Serviço Geológico do 
Brasil – CPRM, este projeto foi executado pela Superintendência Regional de Goiânia. 
o mapeamento geológico, integrado ao levantamento aerogeofísico, permitiu a 
reformulação da estratigrafia local, com a inclusão das formações Serra azul e Pacu. 
a geologia da área insere-se no contexto da Faixa Paraguai / Província tocantins 
e contém as seguintes unidades estratigráficas: Grupo Cuiabá – Constituído por 
diamictitos (Fácies Marzagão) com intercalações de filitos, folhelhos e argilitos, com 
arenitos, siltitos e microconglomerados subordinados (Fácies Bauxi), atribuídos à sua 
porção de topo e englobados sob a denominação de Formação Jangada; Grupo Araras 
– formado por dolomitos, calcários calcíticos, calcarenitos, calcissiltitos, calcilutitos e 
cherts (formações nobres e Guia), capeados por uma sequência de folhelhos e filitos  
vermelhos, calcarenitos, calcissiltitos, calcários calcíticos laminados ou com estruturas 
estromatolíticas, arenitos ferruginosos, dolomitos e filitos carbonosos, os quais foram 
cartografados sob a designação de Formação Pacu; Grupo Alto Paraguai – composto 
por siltitos, folhelhos, arenitos, quartzitos e arenitos conglomeráticos, atribuídos às 
formações Raizama e Diamantino e mostrando uma sequência basal formada por 
diamictitos, siltitos, argilitos e arenitos, cartografados como Formação Serra azul 2 
(Figueiredo et al., 2004); Sedimentos Mesozoicos – Constituídos por arenitos, siltitos, 
argilitos e conglomerados, associados à Formação Rio ávila e ao Grupo Bauru; e 
kimberlitos e peridotitos, piroxenitos e carbonatitos atribuídos, respectivamente, à 
Província Kimberlítica Paranatinga-Batovi e ao Complexo alcalino Planalto da Serra. 
Calcários dolomíticos e calcíticos constituem os bens minerais mais importantes, com 
cinco unidades moageiras em atividade, além de ocorrências e indícios de diamante, 
fosfato, ferro, manganês. argila e areia são outros depósitos minerais encontrados nos 
aluviões e planície de inundação dos rios principais.além das ocorrências de fosfatos 
conhecidas e correlacionadas às rochas alcalinas (corpos de Chibata - Denizar, Chibata 
ii, Mutum – Big valley e lau – Massao) o levantamento aerogeofísico indicou outros 
corpos com menores dimensões. estas ocorrências foram alvos de estudos de diversas 
empresas de mineração e descartadas, possivelmente devido às suas dimensões.
análises químicas de rocha (teores com até 3,5% de P2o5) e de sedimento de corrente 
possibilitaram a indicação de áreas favoráveis a fosfato sedimentar nas rochas do Grupo 
araras, onde também aparecem ocorrências de ferro e manganês. os jazimentos de 
diamantes (garimpos aluvionares desativados) localizam-se em áreas de ocorrências de 
corpos kimberlíticos, onde os levantamentos aerogeofísicos e de geoquímica indicaram 
corpos ainda não cartografados. a presença de diversas camadas de rochas argilosas, 
com grandes dimensões e colorações variadas, nas formações Jangada, nobres e Pacu, 
necessitam de uma melhor avaliação.
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ABSTRACT

the Planalto da Serra Project had intended to geologic mapping and geochemical 
survey of four sheets at 1:100,000 scale, located in the southeast of Mato Grosso 
state, with emphasis on the identification of targets with potential for mineralization 
of phosphate, both of sedimentary origin as magmatogenic. initially linked to the 
Basic Geological Surveys Program - PlGB and later to Brazil Phosphate Project, 
developed by the Geological Survey of Brazil - CPRM, this project was executed 
by office of Goiânia. Geological mapping, integrated with airborne geophysical 
survey allowed the reformulation of the local stratigraphy, with the inclusion of 
the Serra azul and Pacu Formations. the geology of the area forms part within 
the Paraguay belt and tocantins Province and contains the following stratigraphic 
units: Cuiabá Group - consisting of diamictites (facies Marzagão) with intercalations 
of phyllites, shales and mudstones, with sandstones, siltstones and subordinate 
microconglomerates (Facies Bauxi), attributed to its top portion and named of 
Jangada Formation; Araras Group - consisting of dolomite, calcite limestones, 
calcarenites, calcisiltites, lime mudstone and cherts (nobres e  Guia Formations), 
capped by a sequence of shales and red phyllites, calcarenites, calcisiltites, laminates 
or calcitic limestone with stromatolitic structures, ferruginous sandstone, dolomite 
and carbonaceous phyllites , which were mapped as Pacu formation; Alto Paraguay 
Group - composed of siltstones, shales, sandstones, quartzites and conglomeratic 
sandstones composing Raizama and Diamantino Formations and showing a basal 
sequence formed by diamictites, siltstones, mudstones and sandstones mapped as 
Serra azul 2 Formation  (Figueiredo et al, 2004); Mesozoic sediments - consists of 
sandstones, siltstones, mudstones and conglomerates, associated with the Rio ávila 
Formation and the Bauru Group, and kimberlites and peridotites, pyroxenites and 
carbonatites assigned, respectively, to the Paranatinga-Batovi kimberlitic Province 
and Planalto da Serra alkaline Complex. Calcitic and dolomitic limestones are the 
most important minerals, with five mills units in activity, in addition to occurrences 
and indications of diamond, phosphate, iron, manganese. Clay and sand are the 
other minerals deposits which occur in alluvial and flood plains of major rivers. 
Besides the known phosphate occurrences and correlated with alkaline rocks 
(Chibata- Denizar, Chibata ii, Mutum - Big valley and lau – Massao bodies) airborne 
geophysical  survey indicated other smaller bodies. these occurrences were the 
target of several studies of mining companies and discarded, possibly due to its 
size. Chemical analyzes of rock (with concentrations up to 3.5% P2o5) and stream 
sediment allowed to indicate areas favorable to phosphate sedimentary rocks of 
araras Group, which also appear occurrences of iron and manganese. the diamonds 
deposits are located in areas of occurrences of kimberlitic bodies, where the 
geochemical and airborne geophysical survey indicated bodies yet unidentified. the 
presence of several layers of argillaceous rocks, with large and varied colorations, in 
the Jangada, nobres and Pacu Formations, need a better evaluation.
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1 — INTRODUÇÃO

as folhas Paranatinga (SD. 21-Z-B-iii), Caiana (SD. 
21-Z-B-iv), Brasilândia (SD. 21-Z-B-v) e Cacimba 
(SD. 21-Z-B-vi) estão inseridas no Programa de 
levantamentos Geológicos Básicos-PlGB e fazem parte 
do Projeto Fosfato, dentro do Programa de Geologia 
do Brasil, da CPRM. a área do projeto localiza-se na 
porção centro-sudeste do estado de Mato Grosso, 
entre os meridianos 54° 00’w e 55° 30’w e paralelos 
14° 00’S e 15° 00’S (Figura 1.1), totalizando 11.940km2 
de superfície, dos quais 251km2 são áreas indígenas. 
a área das folhas abrange parte dos municípios de 
Paranatinga, Santo antônio do leste, Primavera do 
leste, Planalto da Serra, nova Brasilândia, Campo 
verde, Chapada dos Guimarães e Rosário oeste, que 
juntos, segundo estimativa de 2009 do iBGe, possuíam 
uma população de 144.463 habitantes.

o acesso à área é feito pela rodovia BR-070, que 
corta a parte sul do estado de Mato Grosso. em 
Primavera do leste, pela rodovia Mt-130, chega-se 
às folhas Cacimba e Paranatinga. a partir de Campo 
verde, pelas rodovias Mt-406 e Mt-251, acessam-se 
as folhas Caiana e Brasilândia. no interior das folhas, 
estradas secundárias sem pavimentação interligam 
fazendas, assentamentos e comunidades às cidades 
de Paranatinga, Planalto da Serra e nova Brasilândia, 
onde a primeira tem infraestrutura razoável e as 
demais necessitam de melhorias (Figura 1.2). De 
outra forma, o acesso pode ser feito via-aérea, por 
aviões de pequeno porte. a região é drenada pelos 
rios Paranatinga, Batovi, Culuene, Pacu, Suspiro, São 
Manoel, Finca-faca, Manso, Cuiabá e dos Cavalos. 

Geomorfologicamente é compartimentada 
em cinco grandes unidades, assim dispostas, de 

norte para sul: Planalto dos Parecis, Depressão 
interplanáltica de Paranatinga, Província Serrana, 
Depressão do Rio Paraguai e Planalto dos Guimarães, 
(RaDaM, 1982) (Figura 1.3).

o clima na região varia entre equatorial quente 
e úmido, na porção centro-norte, a tropical quente 
e subúmido na porção centro-sul. a precipitação 
pluviométrica anual é de 2.250 mm, com maior 
intensidade entre janeiro e março. o período de seca 
dura 4 meses, de maio a agosto. a temperatura média 
anual é de 24ºC, com mínima de 4ºC e máxima de 38ºC.

a economia da área do Projeto é baseada na 
pecuária, principalmente de corte, na agricultura 
mecanizada e de subsistência e na extração de 
calcário, para corretivo de solo e brita (quatro 
minas), areia, argila e esporadicamente de diamante 
(garimpagem). atividades de agroindústria, de 
comércio e de serviços completam a economia local. 

Dentre os trabalhos de mapeamento geológico 
executados anteriormente na área, destacam-se: 
Projeto Província Serrana (luz et al., 1978), na escala 
1:50.000; Projeto Serra azul (Ribeiro Filho et al., 
1975), na escala 1:250.000; e Projeto Radambrasil, 
1982 (Folha Cuiabá - SD.21), na escala 1.000.000. Mais 
recentemente, foi executado o projeto avaliação de 
Rochas Calcárias e Fosfatadas para insumos agrícolas 
do estado de Mato Grosso (lima et al., 2008), em 
convênio entre CPRM-SiCMe /MetaMat. 

o Projeto Planalto da Serra teve por objeto o 
mapeamento geológico e levantamento geoquímico 
das quatro folhas supracitadas, na escala de 1:100.000, 
para dotar a região de uma cartografia geológica 

Figura 1.1 – Localização da área.
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atualizada, caracterizar o seu potencial mineral, atrair 
investimentos para a pesquisa e exploração mineral 
no estado e especialmente para suprir demandas 
de insumos agrícolas. os trabalhos foram iniciados 
em maio de 2008 com compilação e integração 
dos dados pré-existentes, fotointerpretação, na 
escala 1:60.000, integrada com imagens de satélite/
SRtM, interpretação do levantamento aerogeofísico 

Figura 1.2 – Cidades, principais vias de acesso e drenagens.

e geração de mapa geológico preliminar, através 
de um SiG (Sistema de informações Geográficas). 
Posteriormente, foram realizados, nos anos de 2008 
e 2009, o levantamento geológico e geoquímico, 
seguidos por estudos petrográficos e litogeoquímicos. 
os resultados alcançados foram sintetizados neste 
relatório e que fazem parte do SiG geológico e do 
Banco de Dados (GeoBanK).

Figura 1.3 – Compartimentação geomorfológica da área, modificado de RADAM (1982).
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2 — CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

a Província tocantins (almeida et al., 1977) 
localiza-se na porção central do Brasil e constitui 
um sistema de orógenos brasilianos. É formada por 
núcleos e fragmentos antigos envoltos por cinturões 
móveis neoproterozoicos denominados faixas Brasília, 
Paraguai e araguaia, resultantes da convergência e 

colisão de três blocos continentais: Cráton amazonas, 
a oeste; Cráton São Francisco, a leste; e Cráton 
Paranapanema, a sudoeste. a área deste projeto 
encontra-se inserida no contexto da Faixa Paraguai, 
coberta, em parte, por rochas sedimentares das bacias 
do Paraná e do Parecis (Figura 2.1). 

Figura 2.1 – A Faixa Paraguai dentro do contexto geológico regional. 
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a Faixa Paraguai (almeida, 1965) constitui uma 
área de dobramentos polifásicos, afetada pelo ciclo 
tectônico Brasiliano e situa-se na porção ocidental, 
fazendo limite com a Província tocantins. o cinturão 
de dobramentos Paraguai apresenta forma convexa 
em direção ao antepaís e estende-se desde o 
Paraguai, passando pela Bolívia e pela Serra da 
Bodoquena, no estado de Mato Grosso do Sul, se 
prolonga até Corumbá e persiste até a região de 
Cuiabá, onde se inflete para leste. É formado por 
rochas metassedimentares depositadas na borda 
sul do Cráton amazonas e leste do Bloco Rio apa 
e mostra dobras isoclinais e recumbentes, intensa 
deformação de caráter dúctil-rúptil, associada a 
falhas de empurrão e transcorrentes. a intensidade 
do metamorfismo e da deformação diminui em 
direção ao Cráton amazonas. 

Magmatismo granítico pós-orogênico e intrusões 
alcalinas são encontradas ao longo da faixa (oliveira 
e leonardos, 1943; almeida, 1945; Maciel, 1959; 
oliveira, 1964; vieira, 1965; almeida, 1964, 1965; 
Figueiredo e olivatti, 1974; Ribeiro Filho et al., 
1975; nogueira e oliveira, 1978; Correa et al., 
1979; luz et al., 1980; Schobbenhaus e oliva, 1979; 
Schobbenhaus e Soares, 1979; araújo, 1982; Barros 
et al., 1982; almeida, 1984; Boggiani, 1997).

os primeiros estudos geológicos na área se 
devem a Castelnau (1857), na região de Corumbá-
MS, e evans (1894), que nomeou de Cuyaba Slates 
as ardósias e de Araras Limestone e Corumbá 
Limestone, respectivamente, os calcários da 
Província Serrana e Corumbá, numa tentativa de 
diferenciá-los. Posteriormente, Derby (1895) institui 
uma idade cambriana a siluriana inferior, com base 
na comparação dos calcários de Corumbá com os 
calcários dos grupos São Roque e açungui (São Paulo 
e Paraná). 

almeida (1964, 1965 e 1968) estabeleceu 
duas novas unidades: Grupo Jangada (Formações 
engenho, acorizal, Marzagão e Bauxi), formado 
a partir do avanço de geleiras continentais, com 
desenvolvimento de depósitos glácio-marinhos; e o 
Grupo araras, constituído por calcários e dolomitos 
e coberto pelas formações Raizama, Sepotuba 
e Diamantino.  o Grupo araras foi subdividido, 
posteriormente, por hennies (1966) nas formações 
Guia (pelitos e calcários) e nobres (dolomitos). 

almeida (1968) distinguiu três estágios 
estruturais, separados por discordâncias e 
mudanças contrastantes de litologia, associados a 
uma zonalidade tectônica e dispostos em longas 
e estreitas faixas paralelas à borda do cráton. 
ao primeiro estariam correlacionadas as rochas 
pelíticas, metamórficas, intensamente dobradas 

e com caráter flysch do Grupo Cuiabá. Diamictitos 
do Grupo Jangada, cobertos pelas sucessões 
carbonáticas do Grupo Corumbá, corresponderiam 
ao estágio intermediário. o superior se refere aos 
metassedimentos do Grupo alto Paraguai, com 
sedimentação molássica na porção inferior. 

em um trabalho posterior, almeida (1984) 
subdividiu novamente em três zonas estruturais, 
assim sendo: Brasilides metamórficas; Brasilides não 
Metamórficas; e Coberturas Brasilianas. Sugeriu, 
ainda, o abandono do termo estratigráfico Jangada, 
assumindo o emprego da denominação Puga em 
suas novas considerações estratigráficas. alvarenga 
(1988) e alvarenga e trompete (1992) renomearam-
nas como Zona interna, Zona externa e Coberturas 
Sedimentares de Plataforma, as quais conteriam 
as rochas do Grupo Cuiabá e das formações Puga, 
Bauxi, araras, Raizama e Diamantino.

Brito neves et al. (1985) propuseram um modelo 
de junção tríplice, distinguindo-se quatro bacias 
com idades que variam do Proterozóico Superior 
ao Cambriano: alto Paraguai; Serra da Bodoquena; 
tucavaca, na Bolívia; e Corumbá. alvarenga (1988), 
em função de variações de fácies laterais entre as 
unidades basais do Cinturão, propôs uma subdivisão 
informal (unidades inferior, Média turbidítica 
Glaciogênica/Carbonatada e Superior) (Figura 2.2). 
estas proposições tiveram como base os limites das 
zonas estruturais propostas inicialmente por almeida 
(1984). alvarenga (1990), alvarenga e trompette 
(1992) e alvarenga e Saes (1992) consideram 
os arenitos da Formação Bauxi como variação 
faciológica lateral dos sedimentos glaciogênicos da 
Formação Puga e a relaciona à glaciação varanger 
(~610-590Ma). 

Segundo alvarenga e trompette (1993) as rochas 
depositadas no domínio cratônico (Formações 
Puga, araras, Raizama e Diamantino) são afetadas 
por suaves ondulações, metamorfismo incipiente a 
inexistente e uma tectônica rúptil, não-penetrativa, 
que se manifesta por falhas normais parcialmente 
reativadas até o Cretáceo. Dobrada pela orogênese 
Brasiliana, a zona estrutural interna, representada 
principalmente por rochas do Grupo Cuiabá, se 
caracteriza por dobras abertas, cortadas por falhas 
inversas e afetadas por um metamorfismo de baixo 
grau (fácies xisto verde, zona da clorita-biotita). 
Descrevem ainda quatro fases de deformação, D1 a 
D4, relacionadas à orogênese Brasiliana. D1 é a fase 
principal, enquanto as demais representam episódios 
sucessivos de deformação e não apresentam uma 
clara evolução regional, por não estarem presentes 
dentro de toda a faixa. a fase tardia (D4) se associa 
a dobras amplas, de comprimento de onda regional, 
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claramente transversais às orientações estruturais 
anteriores. Concluem que a deformação é resultado 
de uma orogênese de colisão com o desenvolvimento 
completo de ciclo de wilson ou como fechamento de 
um aulacógeno ou rift intracontinental, possivelmente 
com reduzida oceanização. Porém, não foram 
encontrados vestígios de crosta oceânica ou de 
arcos magmáticos que possam estar relacionados à 
subducção de litosfera oceânica, na região de Cuiabá. 
Citam ainda seqüências vulcanossedimentares com 
características litológicas e feições geoquímicas 
sugestivas de arco de ilhas, aflorantes no extremo 
leste da faixa, na região de arenápolis e Bom Jardim 
de Goiás. Pimentel (1985) e Pimentel e Fuck (1987) 
propuseram um modelo geotectônico de zona de 
subducção que evoluiu e culminou com um choque 
das duas massas continentais, representadas pelo 
Cráton amazonas e pelo Maciço Central de Goiás, 
acompanhado de intrusões graníticas pós-tectônicas, 
com idades em torno de 500 Ma.

Boggiani (1990) propôs um modelo regional 
semelhante ao de almeida (1984) nos seguintes 
termos: Bacia do tipo rift evoluindo para margem 
continental passiva do tipo atlântico, com deposição 
pelágica em sopé continental. a sedimentação no 
estágio rift estaria representada pelos sedimentos 
rudáceos tidos como Grupo Cuiabá e, na zona 
externa, com os depósitos fanglomeráticos passando 

Figura 2.2 – Coluna geológica esquemática do Cinturão Paraguai (Alvarenga, 1988).

a deposição carbonática sob condições evaporíticas. 
a margem passiva seria constituída por fácies da 
Zona interna. no sopé continental teria se dado 
a deposição das unidades superiores do Grupo 
Cuiabá, onde foram encontrados turbiditos. o autor 
sugere como coluna estratigráfica a seqüência a 
seguir discriminada: Grupo Cuiabá (Pré-cambriano); 
Formação Puga; Formação Cerradinho; Formação 
Bocaina e Formação tamengo, estas três últimas, 
como parte integrante do Grupo Corumbá. a 
Formação araras grada lateralmente para os níveis 
superiores do Grupo Corumbá.

entretanto, novos domínios foram propostos por 
Ruiz et al. (1999), sendo denominados de: Domínio 
tectônico das Coberturas de antepaís, Domínio 
tectônico externo e Domínio tectônico interno. este 
último seria composto por rochas dos grupos nova 
xavantina e Cuiabá. o Grupo nova xavantina (Pinho et 
al., 2003), aflorante na região homônima, foi descrito 
como constituído por rochas vulcanossedimentares 
e interpretado como de origem associada a 
ambiente marinho, provavelmente do tipo back-arc. 
a presença de gabros e metabasaltos com valores de 
εnd positivos e assinatura geoquímica do tipo MoRB, 
sugere envolvimento de crosta oceânica (Dantas et 
al. 2006). o Grupo Cuiabá possui maior abrangência 
e representa as encaixantes dos corpos graníticos 
tardi a pós-orogênicos (araguaiana, lajinha, São 
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vicente, Coxim, Rio negro e taboco) e pelas rochas 
vulcânicas de Mimoso (Manzano et al., 2008).

lacerda Filho et al., (2004) sugeriram a divisão da 
entidade geotectônica em dois domínios: Margem 
Passiva, envolvendo rochas dos grupos nova xavantina 
e Cuiabá, e Bacias de antepaís, representado pelas 
formações Raizama e Diamantino. 

tokashiki e Saes (2008) propuseram a subdivisão 
do Grupo Cuiabá nas formações Campina de Pedras 
(Freitas, inédito), acorizal (almeida, 1964) e Coxipó 
(Guimarães & almeida, 1972), separadas entre si 
por importantes quebras no regime deposicional. a 
primeira registraria os primeiros estágios da evolução 
tectono-sedimentar da Margem Passiva Paraguai, 
após o início da dispersão do Supercontinente 
Rodínia, com a implantação de sistemas de rifts 
acumulando sedimentos continentais lacustres, 
ricos em carbono orgânico. as metagrauvacas do 
topo da sucessão representariam a progradação de 
lobos deltaicos assoreando a bacia lacustre ao final 
do soerguimento e erosão das ombreiras dos rifts. 
a Formação acorizal corresponderia às subunidades 
3, 4 e 5 de luz et al. (1980), consistindo de 
metarritmitos associados a diamictitos. os autores 
ainda individualizaram uma associação de fácies 
sedimentares na porção intermediária da Formação 
acorizal, denominada Fácies Cangas, composta por 
ritmitos grossos e finos, intercalando diamictitos 
maciços e com fortes evidências de ambiente glacial. 
a deposição da Formação acorizal se daria em 
ambiente glaciomarinho, mostrando a existência de 
uma passagem gradual de um ambiente proximal 
na desembocadura de túneis subglaciais até distal, 
em condições de mar aberto, com deposição de 
ritmitos finos com clastos pingados, movimentos 
de massa subaquosos e suspensão de material fino 
através da fusão de geleiras. o estudo petrográfico 
realizado revelou a proveniência dos detritos a 
partir de áreas fontes plutônicas (granitos, gnaisses, 
metabásicas) e supracrustais (quartzitos e rochas 
carbonáticas), além da imaturidade mineralógica dos 
protólitos, corroborando a hipótese de clima glacial. 
a macroestrutura do alinhamento Cangas-Poconé 
diferiria do conjunto da deformação do Grupo 
Cuiabá na região, apresentando-se como um front de 
cavalgamentos e dobras recumbentes, com foliação 
de plano axial S1 apresentando baixos mergulhos 
para Se.

na porção sudeste da área, cobrindo as rochas 
do Grupo Cuiabá, em discordância erosiva e angular, 
encontram-se rochas sedimentares da Província do 
Paraná (Pedreira et al., 2003). esta província, com 
cerca de 1.7 milhões km2 e espessura máxima de 
8.000m, compreende três áreas de sedimentação 

independentes, separadas por profundas 
discordâncias: Bacia do Paraná propriamente dita, 
uma área de sedimentação que primitivamente se 
abria para o oceano Panthalassa, a oeste (Milani e 
Ramos, 1998); Bacia Serra Geral, compreendendo os 
arenitos eólicos da Formação Botucatu e os derrames 
basálticos da Formação Serra Geral; e Bacia Bauru, 
intracratônica.

Para a Bacia do Paraná foram determinados 
quatro ciclos de subsidência, formados pelas 
seguintes supersequências: 1) Rio ivaí, transgressiva, 
correspondente à fase rift e compreendendo as 
formações alto Garças, iapó e vila Maria; 2) Paraná, 
transgressiva-regressiva e composta pelas formações 
Furnas e Ponta Grossa; 3) Gondwana i, regressiva e 
formada pelos grupos itararé, Guatá e Passa Dois; e 
4 – Gondwana ii, encerrando a sedimentação desta 
bacia e presente apenas no estado do Rio Grande do 
Sul e no uruguai.

a Bacia Serra Geral corresponde à Supersequências 
Gondwana iii (Milani, 1997) registrando a abertura 
do oceano atlântico. Compreende o Grupo São 
Bento, reunindo as formações Botucatu (arenitos 
eólicos depositados em ambiente desértico) e Serra 
Geral (derrames basálticos). 

a Bacia Bauru possui 370.000 km2 e foi depositada 
sobre as rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, 
sendo composta por duas unidades cronocorrelatas: 
Grupo Caiuá, composto por arenitos finos a muito 
finos, interpretados como lençóis de areia, wadis 
e dunas; e Grupo Bauru, com maior variabilidade 
litológica, tais como conglomerados, argilitos e 
siltitos, interpretado como sistemas de leques 
aluviais, fluviais e pântanos (Fernandes e Coimbra, 
1998; 2000).

a Bacia dos Parecis aflora na porção norte 
da área, capeando os sedimentos da Formação 
Diamantino e se estende por toda a porção centro-
oeste do estado de Mato Grosso, na porção sudoeste 
do Cráton amazonas (Figura 2.1). É dividida, de oeste 
para leste, em três domínios tectonossedimentares, 
separados respectivamente pelos altos de vilhena 
e da Serra Formosa (Siqueira e teixeira, 1993). De 
acordo com Siqueira (1989) o extremo oeste é uma 
depressão tectônica (Sub-bacia Rondônia), a região 
central um baixo gravimétrico (Sub-bacia Juruena) 
e o leste uma bacia interior tipo sinéclise (Sub-bacia 
alto xingu). 

no Paleozóico inferior esta região foi afetada por 
evento extensional, originando um sistema de rifts 
intracontinentais (Pedreira e Bahia, 2000). Sobre este 
sistema depositaram-se, do Devoniano ao Cretáceo, 
as formações Furnas, Ponta Grossa, Pimenta 
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Bueno, Fazenda Casa Branca, Rio ávila e Parecis. 
estas unidades formam sequências deposicionais 
separadas por discordâncias regionais, indicando 
a atuação de eventos tectônicos responsáveis por 
variações de suas fácies e espessuras (Siqueira 
e teixeira, 1993). Foram agrupadas em cinco 
supersequências: 1) Siluro-Devoniana, restrita à 
Formação Cacoal, composta por conglomerados, 
grauvacas, folhelhos e dolomitos, interpretados 
como  leques aluviais em ambientes deltaicos e 
lagunares; 2) Devoniana, formada pelas formações 
Furnas e Ponta Grossa, compostas, respectivamente, 
de arenito com seixos e folhelhos, depositados em 
ambientes transicional e marinho (Costa et al. 1975; 
Ribeiro Filho et al. 1975); 3) Carbo-permo-triássica, 
compreendendo os tilitos, folhelhos e arenitos da 
Formação Pimenta Bueno e os conglomerados, 
arcóseos e folhelhos da Formação Fazenda casa 
Branca, considerados como de ambientes glaciais e 
periglaciais (Montes et al. 1974; Costa et al. 1975; 
Ribeiro Filho et al. 1975; Bahia e Pedreira, 1996; 
e Caputo, 1984); 4) Jurocretácea, formada pelos 
sedimentos eólicos arenosos da Formação Rio ávila 
e pelos basaltos das formação anari e tapirapuã,  
datados em aproximadamente 198 Ma (Marzoli et 
al. 1999) e associados ao evento extensional que 
separou a américa do Sul da áfrica; e 5) Cretácea, 
composta por conglomerados e arenitos da 
Formação Parecis, depositada em ambiente fluvial e 
eólico (Montes et al. 1974; Costa et al. 1975; Ribeiro 
Filho et al. 1975; e teixeira, 2001).

na sub-bacia alto xingu as rochas paleozóicas 
estão cobertas por uma unidade arenosa de idade 
indeterminada e que sustenta o platô do alto xingu. 
Foi considerada como quaternária e correlacionada 
à Formação araguaia (araújo e Carneiro, 1977)  e 
atualmente com a designação de Formação Ronuro 
(CPRM, 2003). É interpretada como de idade terciária, 
mas que pode, pelo menos em parte, incluir camadas 
cretáceas.

o Complexo alcalino Planalto da Serra foi descrito 
por neder et al. (2005) e Pinho et al. (2005) e 
corresponde a um conjunto de rochas ultramáficas-
alcalinas intrudidas nas rochas metassedimentares da 
Faixa Paraguai. Compreende peridotitos e piroxenitos 
alcalinos, carbonatitos e brechas carbonatíticas 
(Brod et al.,2005). Sua origem é relacionada ao 
magmatismo alcalino neocretáceo a eocretáceo 
devido à ação de plumas mantélicas, posicionadas 
atualmente nas ilhas de trindade e tristão da Cunha 
do atlântico do Sul (Crough et al.,1980).

a Província Kimberlítica Paranatinga-Batovi, de 
idade cretácea superior, corresponde a diversos 
corpos intrusivos na porção sul do Cráton amazonas 
e norte da área em estudo. Segundo Greenwood 
et al. (1999) sua gênese está associada à pluma de 
trindade, por semelhanças geoquímicas, isotópicas 
e magmatismo do tipo não-Dupal. ocorre ao longo 
do lineamento 125º aZ, o qual inclui as províncias 
kimberlíticas Juína, Poxoréu, Serra do Mar, além do 
arquipélago de abrolhos.
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3 — UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

na área deste projeto não há trabalhos de 
mapeamento geológico sistemático. a cartografia 
geológica existente é oriunda de informações 
coletadas na década de 70 pelos projetos Serra 
azul (Ribeiro Filho et al., 1975) e RaDaMBRaSil - 
Folha SD.21 Cuiabá (Barros et al., 1982), em escala 
regional e Província Serrana (luz et al., 1978), 
onde foram realizados poucos perfis, localizados 
a sul de Paranatinga e no extremo oeste deste 
projeto, próximo à  fazenda olho d’água e restritos 
às rochas do Grupo araras. Publicações atuais se 
restringem a sínteses geológicas regionais, como 
o projeto Geologia e Recursos Minerais do estado 
de Mato Grosso (lacerda et al., 2004), o informe 
avaliação de Rochas Calcárias e Fosfatadas para 
insumos agrícolas do estado de Mato Grosso (lima 
et al., 2008) ou a pesquisas específicas, dirigidas 
por empresas particulares de mineração e pela 
universidade Federal de Mato Grosso (uFMt), no 
que diz respeito às rochas alcalinas das imediações 

de Planalto da Serra (neder et al.,2005 e Pinho et 
al., 2005). 

o arranjo estratigráfico, até então, advém de 
publicações sobre a geologia da região situada 
a norte e noroeste de Cuiabá, onde foram 
desenvolvidos trabalhos de mapeamento geológico 
pela CPRM e uFMt e onde se encontra a maioria das 
empresas que exploram as rochas carbonáticas. em 
contrapartida, o levantamento aerogeofísico Cuiabá 
i, executado pela CPRM, através do convênio MMe-
CPRM-SiCMe/Mt, foi de fundamental importância 
para o empilhamento estratigráfico e a delimitação 
das unidades geológicas aflorantes na área do 
presente trabalho.

a figura 3.1 exibe um resumo da estratigrafia 
regional e a proposta estratigráfica sugerida por este 
trabalho para a área em foco. a figura 3.2 mostra a 
coluna litoestratigráfica da área, que é abordada a 
seguir. 

Figura 3.1 – Propostas de empilhamento estratigráfico para a Faixa Paraguai  
(adaptado de Tokashiki e Saes, 2008).
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3.1 GRUPO CUIABÁ

Com base nas informações de campo deste projeto, 
aliadas a fotointerpretação na escala 1:60.000 e na 
interpretação dos dados geofísicos, propõe-se um 
novo reordenamento para a unidade de topo do Grupo 
Cuiabá, com a utilização do termo Formação Jangada 
(almeida, 1964, 1965 e 1974), por ser mais antigo, 
abrangente, consagrado na literatura geológica e por 
melhor representar as litologias na área do projeto.

3.1.1 FORmAÇÃO JANGADA

originalmente, o Grupo Jangada incluía as 
formações acorizal, engenho, Bauxi e Marzagão, 
o qual corresponde à Fácies Proximal da unidade 

Figura 3.2 – Coluna Litoestratigráfica da área do projeto.

Média turbidítica-Glaciogênica de alvarenga (1988), 
e a parte das formações acorizal e Coxipó de tokashiki 
e Saes (2008). também englobaria as unidade 4, 5, 6 
e 7 do Grupo Cuiabá e as formações Puga e Bauxi, 
conforme luz et al. (1980) (Figura 3.1). neste projeto, 
a Formação Jangada foi subdividida em fácies Bauxi 
(nPcujb) e Marzagão (nPcujm).

os litótipos distribuem-se nas porções centro-sul e 
oeste da área e consistem de metaparaconglomerados 
(metadiamictitos) contendo intercalações de 
filitos e metarenitos, metarenitos feldspáticos e 
metamicroconglomerados subordinados. esta 
associação apresenta-se foliada, dobrada em isoclinais 
fechadas e com frequentes falhamentos inversos 
e transcorrentes, de direção aproximada n70e. 
estratigraficamente situa-se abaixo dos calcários do 
Grupo araras e é coberta discordantemente pelas 
rochas sedimentares do Grupo Bauru.
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3.1.1a FÁCIES mARzAGÃO

a Fácies Marzagão, predominante na área, é 
correlacionada com a unidade 4 e parte das unidades 6 
e 7 de luz et al. (1980). É composta por metadiamictitos, 
de coloração cinza-esverdeada e arroxeada, com 
tonalidades avermelhadas a amarronzadas, quando 
alterados. Forma relevos ondulados, solos areno-
sílticos de pequena espessura (0,5m em média) e 
aflora sob a forma de lajedos, matacões e pináculos. 
os metadiamictitos são mal selecionados e imaturos 
e os clastos mostram-se angulosos a arredondados. 
a fábrica é matriz-suportada e possui granulometria 
areia fina (quartzo-feldspática) a argilosa. os clastos 
variam de grânulos a matacões e mostram grande 
variação na natureza litológica, com predomínio 
de quartzo, feldspatos, arenitos, silexitos, granitos, 
quartzitos e subordinadamente gnaisses, micaxistos, 
rochas básicas, calcário dolomítico, calcário calcítico, 
margas, siltitos e intraclastos argilosos (Fotografias 3.1 
e 3.2).

nos locais ricos em clastos, como no ponto Jl-31 
(Fotografia 3.3), próximo à sede da fazenda Delta, o 
percentual de fragmentos chega a atingir 45%. na 
maior parte dos afloramentos, este percentual é 
bem inferior ou são encontrados somente esparsos 
seixos pingados, notadamente junto ao contato com 
as intercalações de fácies argilosa (Fácies Bauxi). 
este fato parece indicar um contato transicional 
entre estas fácies. localmente foram observados 
metadiamictitos carbonosos contendo, entre 
outros, clastos da própria matriz (Fotografia 3.4). 
normalmente estas rochas mostram intensa foliação, 
com direção geral n70e e mergulhos altos (~80º), 
tanto para Se quanto para nw. (Fotografias 3.5 e 3.6). 
em alguns afloramentos mostram aspecto maciço, às 

vezes com esfoliação esferoidal (Fotografia 3.7) e, 
aparentemente, sem estruturas primárias.

Fotografia 3.1 – Metadiamictito pouco deformado, su-
portado por matriz argilosa e com clastos e grânulos de 
rochas plutônicas e sedimentares. (Ponto JL-210b / Coord. 
UTM 716020, 8451361) 

Fotografia 3.2 – Metadiamictito com clastos variando de 
grânulos a seixos e compostos por granito, rochas vulcâ-
nicas e calcários. (Ponto JL-044 / Coord. UTM 0715202, 
8357301)

Fotografia 3.3 – Metadiamictito alterado combloco 
arredondado de arenito. (Ponto JL-031 / Coord. UTM 
0696545, 8371537)

Fotografia 3.4 – Metadiamictito com matriz carbonosa 
e clasto da própria matriz. (Ponto JO-074 / Coord. UTM 
0724188, 8363374)
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Petrograficamente exibem feições texturais que 
sugerem deformação sinsedimentar em ambiente 
glacial, devido a processos de transporte e deposição 
por geleiras, como escape de fluidos, onde os espaços 
intergrãos são preenchidos por calcita, além de 
autobrechamento e microfalhas. estruturas tectônicas 
também são observadas, tais como orientação de 
clastos, matriz estirada, mica fish, cominuição de grãos 

Fotografia 3.5 – Metadiamictito foliado e com matriz car-
bonosa. (Ponto JO-073 / Coord. UTM 0723656, 8363123)

Fotografia 3.6 – Pináculos de metadiamictito bastante de-
formado. (Ponto JO-014 / Coord. UTM 0736746-8370883)

Fotografia 3.7 – Metadiamictito com esfoliação esferoi-
dal. (Ponto JL-044 / Coord. UTM 0714184, 8356825)

com desenvolvimento de sombra de pressão, veios de 
quartzo e planos de clivagem penetrativa.

o suporte da fábrica é dado pela matriz 
sindeposicional, granulometria areia fina a argilosa, 
essencialmente quartzo-feldspática com arranjo caótico 
a paralelo, pontualmente imbricado e com percentual 
variando de 55% a 75%. Processo de oxidação intenso é 
comum. o empacotamento é aberto, sendo os contatos 
grão/matriz ou grão/cimento e raramente pontuais, 
do tipo grão/grão. ao microscópio os clastos mostram 
granulometria variando de areia média a grânulo e 
uma grande variedade composicional. o quartzo é o 
terrígeno predominante (13% a 18%) e aparece como 
grãos monocristalinos de natureza ígnea (extinção 
abrupta ou pouco ondulante) e metamórfica (forte 
extinção ondulante). os feldspatos (3% a 5%) exibem 
média a pouca alteração (sericitização e calcitização). 
os litoclastos (8% a 10%) ostentam grande variedade 
composicional, sendo encontrados granitos, arenitos, 
quartzitos, gnaisses, calcários, xistos, siltitos, argilitos 
e rochas máficas. as micas (2% a 5%) estão muito 
oxidadas e/ou cloritizadas. Zircão e turmalina são raros. 
(Fotomicrografias 3.1 a e B, 3.2 a e B e 3.3).

Fotomicrografias 3.1 A e B – Metadiamictito em luz natu-
ral (A) e a nicóis cruzados (B), com clastos arredondados 
e subarredondados de quartzo monocristalino (Qm) e 
feldspato (Fds), mostrando forte foliação e matriz com 
micas oxidadas. Lâmina FB-186 (Coord. UTM 737632, 
8375954)
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os processos diagenéticos são limitados e às 
vezes inibidos pelo alto teor de argila na matriz, o que 
oblitera os poros e impede a percolação de fluidos. a 
eodiagênese é marcada por forte oxidação da matriz, 

Fotomicrografias 3.2 A e B – Metadiamictito em luz natu-
ral (A) e a nicóis cruzados (B), exibindo estrutura caótica, 
matriz tectonizada e estirada ao redor dos clastos, subar-
redondados a arredondados, de quartzo (Qm), feldspatos 
(Fds) e fragmentos líticos (Lt). Lâmina FB-148B (Coord. 
UTM 784449, 8374440).

Fotomicrografia 3.3 – Metadiamictito a nicóis cruzados 
com clastos líticos, de feldspatos e de quartzo, orientados 
e deformados segundo a foliação sigmoidal. Lâmina JL-
148 (Coord. UTM 715395, 8344466)

de biotitas e de intraclastos argilosos, argilização 
de feldspatos e litoclastos máficos, formação de 
franjas de calcedônia nos grãos e cimentação por 
microquartzo. na compactação mecânica ocorre 
deformação plástica de micas e de intraclastos 
argilosos, fraturamento de litoclastos maiores e de 
poucos grãos de quartzo e feldspato. a compactação 
química é responsável pela porosidade secundária, 
devido à dissolução por pressão intragranular e 
intergranular. os processos mesodiagenéticos 
consistem na precipitação de calcita preenchendo 
a porosidade secundária e intensa cloritização de 
biotitas.

o metamorfismo atuante é compatível com a 
fácies xisto-verde, zona da biotita, evidenciado pela 
recristalização das micas e sua textura lepidoblástica 
marcando a foliação.

3.1.1b FÁCIES BAUXI

a Fácies Bauxi é pouco representativa na 
área e neste trabalho foi redefinida e agrupa a 
Formação Bauxi de vieira, (1965), a unidade 5 e 
parte das unidades 6 e 7 de luz et al. (1980). Foram 
cartografados somente os níveis com maiores 
espessuras, em função da escala do projeto. 
Constitui-se predominante por filitos e metargilitos 
de cores vermelhas, amarelas, brancas e marrons, 
maciços a estratificados sob a forma de camadas e 
lâminas, e com dobramento aberto (Fotografia 3.8). 
observam-se, também, raros clastos pingados nas 
proximidades do contato com os metadiamictitos 
da Fácies Marzagão. Subordinadamente ocorrem 
metarenitos, metarenitos-arcoseanos, metasiltitos-
carbonosos e metamicroconglomerados, com 
espessuras superiores a 20m. 

Fotografia 3.8 – Metargilitos com camadas dobradas e 
foliadas. (Ponto JO-024 / Coord. UTM 0735056, 8363866)
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os filitos são constituídos por argilominerais, 
micas e grãos angulosos de quartzo (<15%) na 
fração silte e mostram alternância de níveis argilosos 
e síltico-argilosos, em escala de afloramento ou 
microscópica (Fotomicrografias 3.4 a e B, 3.5 a e 
B). São imaturos e exibem textura reliquiar marcada 
pela distribuição bimodal do quartzo. os processos 
diagenéticos mais relevantes consistem em oxidação 
eodiagenética e ilitização mesodiagenética.

os filitos carbonosos contêm matéria orgânica 
e grãos de quartzo na fração silte (Fotografia 3.9). 
os metarenitos são arcoseanos, imaturos, mal 
selecionados, bimodais, com grãos subangulosos 
a subarredondados e mostrando contatos dos 
tipos pontuais e longos, em empacotamento 
normal (Fotografia 3.10). os feldspatos estão bem 
preservados e alguns com calcitização parcial. os 
metamicroconglomerados são suportados pelos 
grãos, em arranjo caótico a raramente orientado, e 
a matriz, composta por areia fina quartzosa e micas 
(< 5%) com orientação incipiente e localmente 
exibem feições de brechamento (Fotomicrografia 
3.6). nódulos de carbonatos e cutículas de 

Fotomicrografias 3.4 A e B – Filito em luz natural (A) 
e a nicóis cruzados (B) mostrando níveis argilosose 
síltico – argilosos. Lâmina JO-98 (Coord. UTM 746049, 
8353781)

Fotomicrografias 3.5 A e B – Filito em luz natural (A) e a 
nicóis cruzados (B) com argilominerais estirados, desen-
volvimento de franjas fibrosas de quartzo por strain e pe-
quenas shear bands. Lâmina JL-07 (Coord. UTM 702056, 
8371490)

hematita corrosiva, em torno dos grãos, são 
processos diagenéticos comuns. o metamorfismo é 
anquizonal sendo marcado pelo desenvolvimento de 
argilominerais (como clorita) nos planos de clivagem 
e pela recristalização da ilita.

Fotografia 3.9 – Filitos carbonosos laminados. (Ponto JO-
064 / Coord. UTM 0732553, 8344687)
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almeida (1964 e 1965) interpreta os diamictitos 
como de origem glacial, a parte inferior da Formação 
Bauxi como drift glacial e a superior como depósitos 
arenosos glaciolacustres e glaciofluviais e, talvez, 
glaciomarinhos. Figueiredo e olivatti (1974) associam 
estas fácies a ambiente marinho nerítico e costeiro 
a marinho batial, com deposição por correntes de 
turbidez e corridas de lama. neste trabalho adota-
se a proposta de alvarenga (1988) e alvarenga e 
trompette (1992), que sugerem uma sedimentação 
em ambiente glaciomarinho retrabalhado por 
correntes gravitacionais, correlacionado à Glaciação 
Marinoana (entre 670 e 630Ma). 

estudo de curvas isotópicas de carbono e oxigênio 
em calcários do Grupo araras (nogueira, 2003; 
alvarenga et al., 2004 e Figueiredo, 2006) os correlaciona 
com sucessões carbonáticas pós-Marinoana, o que os 
leva a inserir os diamictitos da Formação Jangada na 
Glaciação Marinoana (635Ma) (hoffmann et al., 2004), 
considerada de abrangência global, segundo a hipótese 
Snowball Earth (hoffmann et al., 1998). 

Fotografia 3.10 – Metarenito arcosiano. (Ponto JO-062 / 
Coord. UTM 0733779, 8345145)

Fotomicrografia 3.6 – Metarcóseo lítico conglomerático 
com feições de brechamento coesivo. Lâmina FB-192B 
(Coord. UTM 746624, 8367515).

3.2 GRUPO ARARAS

as primeiras referências sobre as rochas 
carbonáticas em Mato Grosso são de Castelnau (1857) 
e evans (1894) que as denominou de araras Limestone. 
o termo Grupo araras foi usado por almeida (1964) 
e hennies (1966), quando propuseram subdividi-lo 
nas formações Guia (pelitos e calcários calcíticos) e 
nobres (calcários dolomíticos). luz et al. (1978) usam 
esta mesma divisão, porém com as designações de 
formações araras inferior e araras Superior. Figueiredo 
e olivatti (1974) separaram-no em níveis Basal (margas 
e calcários margosos), Médio (calcários dolomíticos e 
calcíticos) e Superior (dolomitos com nódulos de sílex 
e lentes de arenitos). nogueira, (2003) e Riccomini 
e nogueira (2006) subdividiram-no nas formações 
Mirassol d’oeste (dolomitos), Guia (calcários 
calcíticos), Serra do Quilombo (brechas dolomíticas 
e dolarenitos) e nobres (dolomitos). Figueiredo et 
al. (2004) separam três intervalos estratigráficos: 1 – 
Calcítico (calcário maciço ou laminado, intercalações 
de cherts, argila, dolomito, brecha e marga); 2 – 
Silicificado (brechas de dolomito, parcialmente 
silicificadas); 3 –Dolomítico -terrígeno (dolomito, 
brechas dolomíticas, arenito feldspático, BIFs, brechas 
e bancos oolíticos impregnados por óxido de ferro).

Segundo almeida (1964), Zaine (1991), Zaine 
e Fairchild (1992) e nogueira et al. (2007),  sua 
deposição se processou em uma plataforma 
carbonática com profundidade e energia diversas, 
possuindo as seguintes fácies: de águas mais 
profundas, como na região de Corumbá, onde se 
tem alternância de sedimentação carbonática e 
siliciclástica fina; e de águas rasas e em condições 
marginais de sedimentação, sob aridez climática, 
indicadas pela presença de calcários oolíticos e 
oncolíticos, estromatólitos colunares e evaporitos, 
além de estruturas sedimentares como marcas 
onduladas, estratificação cruzada e teepees, 
coerentes com a posição de cobertura cratônica 
desta unidade na região de Cáceres/Mt.

Moura et al. (2010) analisaram os teores de ferro 
nas diferentes fases minerais da Formação Guia, na 
Pedreira Carmelo, em Cáceres/Mt, e concluíram que 
a parte basal da sequência de margas e carbonatos, 
foi depositada sob condições oxidantes, gradando 
para ambiente redutor na parte intermediária e que 
no topo, parte dos valores indicam transição  para 
condições euxínicas na coluna d’água. Figueiredo e 
Guzzo (2010), utilizando parâmetros biogeoquímicos, 
interpretam para esta formação um ambiente 
profundo, hipersalino, sulfídico e anóxico, podendo 
estar associado a um mar estratificado após a 
glaciação.
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na área de abrangência deste projeto estas 
rochas distribuem-se ao longo de estreita faixa, 
com topografia arrasada, afloramentos raros e 
com frequentes intercalações de rochas arenosas. 
valendo-se do mesmo princípio de anterioridade 
adotado para o grupo anterior, adotou-se a 
designação de almeida (op. Cit.), mas não no sentido 
amplo. entretanto, pela ampla predominância dos 
calcários dolomíticos e arenitos e em função de não 
se ter conseguido delimitar os calcários calcíticos e as 
margas de sua parte basal, preferiu-se acomodar esses 
litótipos na Formação nobres. Sobrepondo-se a esta 
unidade, foi cartografada uma sequência de rochas 
argilosas vermelhas, cobertas por calcários calcíticos 
laminados ou com estruturas estromatolíticas, com 
intercalações de arenitos, calcarenitos e pelitos. 
Pelas características dos ambientes deposicionais 
estas rochas também foram incluídas no Grupo 
araras, porém, numa nova unidade litoestratigráfica, 
aqui definida como Formação Pacu.

3.2.1 FORmAÇÃO NOBRES 

os litótipos da Formação nobres estão dispostos 
ao longo de uma estreita faixa de direção ene, na 
parte centro-sul da área, a sul da Serra azul, exibindo 
amplas dobras abertas simétricas a assimétricas 
e localmente inversas. Sua espessura é estimada 
entre 100m (Sítio Flor de Maio / Córrego Salobra) 
e 300m, bastante inferior quando comparada com 
a espessura dessa unidade na região de nobre/
Cáceres. Suas melhores exposições localizam-se 
na fazenda olho D’água, onde os dolomitos estão 
frequentemente silicificados, devido à falhamentos, 
e possuem intercalações de calcarenitos, 
calcissiltitos, calcilutitos e cherts. na frente da 
lavra da Minascal, noroeste de Planalto da Serra, a 
unidade é representada unicamente por dolomitos 
(Fotografia 3.11). a leste da sede da fazenda 
Serra azul, em mina abandonada, as camadas de 
dolomito intercalam-se com calcarenitos. Camadas 
de dolomito também ocorrem na porção leste da 
Folha Cacimba onde há atualmente três unidades de 
extração e beneficiamento de calcário. na fazenda 
São José, localizada a sudeste de Planalto da Serra, 
além dos calcários dolomíticos (Fotografia 3.12) 
foram encontrados lentes de calcário calcítico, 
próximo ao contato com os diamictitos da Formação 
Jangada.

os locais de ocorrência destas rochas são bastante 
arrasados (Fotografia 3.13), com raros afloramentos, 
o que dificultou avaliar seu relacionamento com as 
unidades adjacentes. Seu contato com os diamictitos 

foi considerado como gradacional por vieira (1965), 
com a passagem de pebbly mudstone para margas 
conglomeráticas e destas para calcário estratificado.

Fotografia 3.11 – Calcário dolomítico. Frente de lavra 
da Minascal. (Ponto JO-044 / Coord. UTM 0728996, 
8377633)

Fotografia 3.12 – Calcário dolomítico. Fazenda São José. 
(Ponto JO-09 / Coord. UTM 0737993, 8375857)

Fotografia 3.13 – Contato entre as formações Jangada 
(em primeiro plano) e Nobres (fundo, solo vermelho). 
Fazenda Delta. (Entre os pontos JL-029 e JL-030 / Coord. 
UTM 0698745, 8371885)



Projeto Planalto da Serra

35

os litótipos predominantes são dolomitos e 
brechas dolomíticas (Fotografia 3.14), com calcários 
calcíticos, calcarenitos, calcissiltitos, calcilutitos, 
arenitos e quartzo-arenitos subordinados.

os dolomitos apresentam cor cinza-claro a róseo, 
textura microcristalina a cristalina fina e estrutura 
maciça a acamadada. ocorrem também autobrechas 
lamelares suportadas por intraclastos imbricados 
(dolorruditos). ao microscópio os dolomitos, também 
classificados como doloespatitos, mostram laminação 
primária, evidenciada por variação composicional ou 
granulométrica. localmente estão neoformizados 
com perda total das texturas. São frequentes vesículas 
de dissolução preenchidas por franjas de dolomita 
nas bordas e por cristais subédricos a anédricos no 
centro. (Fotomicrografias 3.7 a e B) estilolitos, fraturas 
preenchidas por calcita euédrica, nódulos de chert e 
impurezas como grãos de quartzo e palhetas de micas 
são comuns. 

os calcários calcíticos predominam nas porções 
basais. apresentam-se bem estratificados sob a 
forma de lâminas, com textura fina a microcristalina 
e coloração cinza-escuro a cinza-esverdeado 
(Fotografia 3.15). São frequentes os níveis brechados, 
pontualmente com estruturas tipo teepee (Fotografia 
3.16).

os calcarenitos são mal a moderadamente 
selecionados e exibem matriz lamosa, gradação 
normal, granulação muito fina a fina e estratificação 
cruzada acanalada. os grãos de quartzo são bem 
arredondados e os vestígios de aloquímicos sugerem 
grãos envelopados, como oncólitos e intraclastos, 
sendo alguns policíclicos (Fotomicrografias 3.8 a e B). a 
laminação é composicional, intercalando níveis quartzo-
feldspáticos com níveis de micas, argilas e calcita, com 
arranjos imbricados e paralelos, respectivamente. 

Fotografia 3.14 – Brecha dolomítica. Frente de lavra 
desativada. Fazenda Serra Azul. (Ponto JO-150 / Coord. 
UTM 0728529, 8343159).

Fotomicrografias 3.7 A e B – Brecha dolomítica (Calcirru-
dito) suportada pelos intraclastos de dolomito laminado, 
mostrando feições de dissolução e cavidades com franja 
dolomítica. Lâmina DS-21 (Coord. UTM 813058, 8397245)

Cutículas contínuas de ilita e vacuolização dos 
feldspatos são os processos eodiagenéticos relevantes. 
na mesodiagênese há a precipitação de cimento 
calcítico deslocante e substituição de feldspatos por 
carbonatos. na telodiagênese ocorre formação de 
cutículas irregulares de hematita.

Fotografia 3.15 – calcário calcítico laminado. (Ponto FB-
060 / Coord. UTM 770678, 8380487)
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os calcissiltitos e calcilutitos têm coloração 
cinza, estratificações planoparalelas e laminação 
composicional milimétrica, com alternância de níveis 
sílticos/argilosos e dolomíticos (Fotomicrografia 3.9). 
Raras micas mecanicamente infiltradas. o percentual 
de dolomita varia de 30% a 50%. observa-se também 
silicificação das lâminas carbonáticas em alguns 
calcissiltitos.

Fotografia 3.16 – Brecha de calcário laminado com 
estrutura teepee. (Ponto FB-062 / Coord. UTM 770486, 
8379046)

Fotomicrografias 3.8 A e B – Calcarenito impuro de 
matrizlamosa com oncólitos e intraclastos exibindo 
gradação normal (Luz natural e Nicóis cruzados).  
Lâmina FB-82A (Coord. UTM 786564, 8386061).

Subordinadamente ocorrem cherts brechados 
e quartzo-arenitos, bem selecionados com 
granulometria fina a média, gradação normal, 
estratificações plano-paralela e cruzada planar 
(Fotomicrografia 3.10). o empacotamento é fechado, 
sendo os contatos entre os grãos do tipo suturados, 
sugerindo soterramento rápido e profundo.

esta sequência, possivelmente uma bacia do 
tipo rift, com rápida evolução para plataforma 
carbonática em margem continental aberta, recobre 
os diamictitos da Formação Jangada, considerados 
como produto da glaciação Marinoana, encerrada 
há cerca de 630 Ma. análises em rochas da base 
destas unidades mostraram valores de δ13C próximos 
de –5 ‰ PDB, típicos de eventos glaciais do final 
do neoproterozoico, e razões de 87Sr/86Sr próximas 
a 0,7081, características de capas carbonáticas 
depositadas após a glaciação Marinoana e que 
apresentam distribuição global (Boggiani 1997, 
nogueira et al. 2003, alvarenga et al. 2004). Com 
base neste marco e na correlação com outras 

Fotomicrografia 3.9 – Calcissiltito com níveis argilosos 
laminado plano-paralelamente (Nicóix cruzados). Lâmina 
FB-64B (Coord. UTM 786564, 8386061).

Fotomicrografia 3.10 – Chert brechado com cavidades 
preenchidas por franjas de quartzo. Lâmina JL-153 (Co-
ord. UTM 667363, 8384302).
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sequências carbonáticas neoproterozoicas, estas 
unidades são consideradas com de idade ediacarana 
(600-542 Ma). Segundo trindade et al. (2003) esta 
idade é confirmada pela magnetização primária 
encontrada nos carbonatos da base do Grupo araras 
(600-580 Ma) e pela magnetização secundária 
adquirida no final da orogenia Brasiliana, entre 540 
e 520 Ma. Corsetti & hagadorn (2002) sugerem 548 
Ma como idade mínima destas rochas em função 
da máxima ocorrência de Cloudina em sucessões 
neoproterozoicas. 

neste trabalho foram cartografados diamictitos 
da Formação Serra azul 2, posicionados acima da 
Formação nobres e correlacionados à glaciação 
Gaskierana (582 Ma.). assim, sugere-se para esta 
unidade uma deposição no intervalo 600- 580 
Ma, semelhante ao registrado pelo processo de 
magnetização primária (trindade et al. 2003). 
valores mais elevados para fosfato, encontrados em 
rochas desta unidade, possivelmente estão ligados a 
processos de ressurgências ao longo da margem.

3.2.2 FORmAÇÃO PACU

Sobrepostos aos calcários dolomíticos da 
Formação nobres aflora, de forma contínua, 
calcissiltitos, calcilutitos e filitos vermelhos, físseis e 
bem estratificados, com níveis de cherts e espessura 
estimada em torno de 100 metros. (Fotografia 
3.17). São cobertos por uma sequência de calcários 
calcíticos laminados, calcários calcíticos com 
estromatólitos (Fotografia 3.18), dolomitos impuros, 
calcissiltitos, filitos, filitos carbonosos, arenitos e 
arenitos ferruginosos brechados (Fotografia 3.19), 
geralmente lenticulares e com espessura estimada 
em mais de 200m.

Fotografia 3.17 – Filitos avermelhados. (Ponto JO-152 / 
Coord. UTM 0728529, 8343159)

Para esse pacote sedimentar, que aflora de forma 
continua e uniforme, propõe-se a denominação de 
Formação Pacu, em alusão à Comunidade Pacu, 
localizada na parte sudeste do projeto e onde são 
encontrados afloramentos expressivos e a seção-
tipo. Boas exposições são também observadas 
na frente de lavra 2 da Minascal e a nordeste de 
Planalto da Serra, onde  aflora espessa camada de 
calcário calcítico com estromatólitos. a Formação 
Pacu é subdividida em Fácies argilosa (base) e Fácies 
Carbonática (topo), ocorrendo em toda a parte 
central da área, sob a forma de faixas alongadas de 
direção aproximada n70e, paralelas às rochas da 
Formação nobres e acompanhando os dobramentos 
regionais. em perfis realizados nas imediações de 
Cáceres, Bauxi, nobres, Rosário oeste e Bom Jardim 
e a poucos quilômetros a oeste da folha Caiana, 
onde Figueiredo et al. (2004) definiram a formação 
Serra azul, não foram encontrados afloramentos da 
Formação Pacu, indicando que sua deposição ficou 
restrita à porção leste da Província Serrana.

Fotografia 3.18 – Calcários calcíticos com estruturas 
estromatolíticas. (Ponto JO-163 / Coord. UTM 0728529, 
8343159)

Fotografia 3.19 – Arenito ferruginoso brechado. (Ponto 
JL-152 / Coord. UTM 0728529, 8343159)
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esta formação não forma relevos topográficos 
acentuados, apresentando-se, à semelhança das 
formações Guia, nobres e Serra azul, como uma área 
arrasada, em contraste com o relevo mais acidentado 
dos diamictitos da Formação Jangada e as escarpas 
da Serra azul, sustentadas pelos arenitos e quartzo-
arenitos da Formação Raizama. nos locais de 
ocorrência da Fácies argilosa o solo é pouco espesso, 
com desenvolvimento de extensos afloramentos 
e predomínio de vegetação de cerrado ralo, 
contrastante com uma vegetação mais exuberante 
(mata) presente nos locais de ocorrência da Fácies 
carbonática, o que facilitou suas individualizações 
nos trabalhos de fotointerpretação.

em lâminas delgadas os litótipos da Fácies 
argilosa mostram semelhanças quanto à 
composição e estrutura. os calcissiltitos exibem 
estratificação cruzada acanalada e laminação 
milimétrica, marcada pela diferença de composição 
(quartzo-feldspática e calcítica-micácea). as biotitas 
estão deformadas plasticamente e oxidadas. os 
calcilutitos são compostos predominantemente por 
argila, carbonatos e micas, com menos de 5% de 
grãos de silte de quartzo. a estratificação é cruzada 
marcada pelo alinhamento dos argilominerais. os 
filitos exibem textura lepidoblástica com planos 
oxidados e cloritização intensa. Cherts, com 
estruturas reliquiares preservadas e fantasmas de 
grãos e aloquímicos, aparecem como produtos de 
substituição destas rochas por mosaico de quartzo 
microcristalino. 

a Fácies Carbonática mostra uma grande 
variedade faciológica.  espessas lentes de calcário 
calcítico laminado ou com estruturas estromatolíticas 
e margas são encontradas nas adjacências da 
Comunidade Pacu (Fotografia 3.20) e na frente de 
lavra 2 da Minascal (Fotografia 3.21) e a nordeste 
da fazenda Barreiro (Fotografia 3.18). as demais 
rochas apresentam ampla distribuição por toda a 
área, sendo as arenosas mais frequentes próximo 
às fazendas olho d’água e Santa inês e a leste da 
fazenda Chibata.

os calcários calcíticos têm coloração cinza-escuro, 
granulometria fina e exibem camadas centimétricas 
a decimétricas em estratificação planoparalela a 
ondulada. a laminação é realçada pela presença de 
níveis submilimétricos de pelito betuminoso piritoso. 
ocorrem estruturas como estilolitos, paralelos a 
estratificação; tension gashes, preenchidas com 
calcita grosseira; e estromatólitos colunares de cor 
cinza-escuro com sedimento intercolunar de cor 
cinza-médio, devido à presença de quartzo. 

os dolomitos impuros mostram alternância 
entre lâminas de dolomitos de textura cristalina 

fina (calcilutitos) e de calcissiltitos com mais de 
50% de grãos arredondados de quartzo. ocorrem 
nódulos de calcedônia dispersos nos níveis argilosos 
e porções brechadas, com substituição dos cristais 
por dolomita finamente cristalina. Dolomita de 
cristalinidade grossa a muito grossa ocupam 
cavidades geradas por dissolução e ostentam feições 
de desdolomitização, com zonas internas corroídas 
e substituídas por calcita. nota-se ainda a presença 
de gretas de contração preenchidas por material 
granular da camada superior (Fotomicrografias 
3.11 a e B, 3.12 a e B e 3.13). 

na parte basal da Fácies Carbonática ocorrem 
lentes de quartzo-arenitos mal selecionados, maciços, 
fraturados, brechados e ricos em ferro. apresentam 
granulação média a grossa, grãos monocristalinos 
subangulosos a subarredondados e intenso 
fraturamento. Mostram ainda empacotamento 
aberto com arranjo caótico e intensa cimentação 
por hematita na eodiagênese, inibindo processos 
diagenéticos posteriores.

Fotografia 3.20 – Calcário calcítico laminado. (Ponto FB-
219 / Coord. UTM 780139, 8376882)

Fotografia 3.21 – Calcário calcítico laminado e dobrado. 
(Ponto FB-149/ Coord. UTM 786481, 8375380)
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arcósios e subarcósios finos a médios, com 
matriz síltico-argilosa são mais frequentes para o 
topo da fácies. a fábrica é sustentada por grãos 
subangulosos, em arranjo caótico e empacotamento 
normal. os contatos entre os grãos são do tipo 
pontuais a longos. na composição detrítica 
predomina quartzo (monocristalino e policristalino) 
e plagioclásio e, subordinadamente, ortoclásio, 
minerais pesados, litoclastos de arenitos e calcários. 
na eodiagênese argilas mecanicamente infiltradas 
formam cutículas contínuas em volta dos grãos e 
preenchem os poros como massas. incide também 
cimentação por calcedônia e chertificação de 
litoclastos. a compactação mecânica é responsável 
pela quebra de grãos e deformação elástica de micas 
e argilas. na mesodiagênese há dissolução parcial 
dos feldspatos e do cimento e, posteriormente, 
precipitação de calcita corrosiva preenchendo a 
porosidade secundária intergranular e intragranular. 
nota-se intenso brechamento e cominuição de grãos 
com percolação de fluidos e precipitação de calcita e 
óxidos nas fraturas.

Fotomicrografias 3.11 A e B – Calcário dolomítico impuro, 
constituído pela alternância de níveis de calcilutitos e 
calcissiltitos quartzosos. Em B notam-se nódulos de chert 
dispersos nos níveis de calcilutitos. Lâmina FB-62A (Co-
ord. UTM 771593, 8380616)

Fotomicrografias 3.12 A e B – Calcário estromatolítico 
com níveis claros (Nc) de cristalinidade grossa e níveis 
escuros (Ne) de granulação fina a muito fina e com 
perfil laminar pontiagudo. Lâmina JO-163 (Coord. UTM 
750940, 8380349)

Fotomicrografia 3.13 – Calcissiltito com níveis subcen-
timétricos de calcilutitos. Lâmina JO-78 (Coord. UTM 
724549, 8351652)

Filitos e filitos carbonosos mostram geometria 
lenticular, com estratificação planoparalela e cruzada. 
São compostos exclusivamente por argilominerais e 
matéria orgânica.
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a Fácies argilosa, depositada diretamente sobre 
os dolomitos, é interpretada como de ambiente 
marinho profundo e representaria uma transgressão 
marinha, enquanto os arenitos, arenitos 
ferruginosos, calcários laminados e calcários com 
estruturas estromatolíticas são interpretados como 
representantes de uma plataforma carbonática rasa 
transicionando para ambiente continental.

Devido ao seu posicionamento estratigráfico, 
situado entre os calcários dolomíticos da Formação 
nobres, considerados como pós-marinoara, e os 
diamictitos da Formação Serra azul, correlacionados à 
glaciação Gaskierana, a deposição de seus sedimentos 
teriam idade mínima em torno de 580 Ma.

3.3 GRUPO ALTO PARAGUAI 

o Grupo alto Paraguai é constituído pelas 
formações Raizama e Diamantino. neste trabalho foi 
incluída a Formação Serra azul, definida inicialmente 
por Figueiredo et al. (2004).

3.3.1 FORmAÇÃO SERRA AzUL 2

as primeiras referências às rochas atribuídas a esta 
unidade são de Ganzer e Figueiredo (2004) quando 
descreveram pelitos com alguns clastos esparsos, 
depositados sobre o Grupo araras. a denominação 
Serra azul foi proposta por Figueiredo et al. (2004) 
para caracterizar uma sucessão de diamictitos e 
siltitos, sobrepostos aos dolomitos da Formação 
nobres e sotopostos a arenitos e pelitos da Formação 
Raizama, aflorantes na encosta da serra azul, 
entre as coordenadas utM 0660714e/8388096n 
e 0660374e/8388741n, a poucos quilômetros a 
oeste da área deste projeto. estes mesmos autores 
dividem-na em uma unidade inferior composta 
por diamictitos, com espessura em torno de 70m, 
e em uma unidade superior, com espessura em 
torno de 150m e constituída por siltitos e ritmitos. 
Sequência semelhante e com mesmo posicionamento 
estratigráfico ocorre de maneira contínua desde 
a fazenda Santa inês, localizada na parte oeste do 
projeto, até a leste de Planalto da Serra, na rodovia 
para Paranatinga (Mt-020). os melhores afloramentos 
são observados nas fazendas Santa inês e Monjolinho, 
na unidade moageira da Minascal e a nordeste de 
Planalto da Serra (Fotografia 3.22). nas adjacências da 
fazenda Denizar não foram encontrados afloramentos 
de rochas desta unidade, possivelmente devido a sua 
não deposição ou pequena espessura. Para leste, 
próximo à comunidade Pacu, estes sedimentos voltam 

a aparecer, porém não se conseguiu individualizá-los, 
em função da escala do trabalho e da complexidade 
geológica. neste local, camadas invertidas de 
calcário calcítico com estromatólitos sobrepõem-se 
a diamictito com matriz carbonática e com muitos 
clastos de calcário, semelhante aos diamictitos da 
formação Serra azul 2. 

neste projeto, adotou-se a terminologia usada 
por Figueiredo et al. (2004), porém com a desinência 
2, em virtude da existência de termo homônimo, 
definido por Jost e oliveira (1991), para caracterizar 
uma sequência de metabasaltos, anfibolitos, xistos, 
filitos e formações ferríferas bandadas do Grupo 
Guarinos (Greenstone Belt de Goiás). 

Figueiredo et al. (op. Cit.) sugerem um contato 
basal erosivo com os dolomitos da Formação 
nobres e um superior concordante com os siltitos e 
arenitos da Formação Raizama. na área do projeto 
os diamictitos são mal selecionados, imaturos e 
apresentam predominância de clastos de calcários 
dolomíticos, o que corrobora a proposta para o 
contato inferior, mas não se conseguiu estabelecer 
um limite preciso para o contato superior, tendo 
sido considerado como base da Formação Raizama 
os locais com camadas mais espessas de arenitos. 
Devido à escala e objetivos deste projeto, esta 
Formação é apresentada sem a divisão proposta 
pelos autores que a definiram. 

os diamictitos mostram clastos arredondados 
a subangulosos de calcários, arenitos, quartzo, 
silexitos, granitos, gnaisses e rochas básicas, variando 
de grânulos a matacões, dispersos em matriz silte-
argilo-arenosa, avermelhada e geralmente calcífera. 
estas rochas apresentam-se com uma foliação 
bem desenvolvida e raramente são encontrados 
afloramentos sem deformações (Fotografias 3.23 e 
3.24). assentam-se diretamente sobre as rochas da 

Fotografia 3.22 – Diamictito intemperizado. Fazenda San-
ta Inês. (Ponto JL-193 / Coord. UTM 0677038, 8383733)
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Formação Pacu, em praticamente toda a extensão 
da área deste projeto. os siltitos, filitos e ritmitos, 
com raras intercalações de arenitos finos, do topo 
desta unidade, mostram tonalidades amareladas e 
amarronzadas.

em lâminas delgadas os diamictitos exibem 
matriz micrítica (entre 45% a 65%) e arranjo caótico 
a ligeiramente orientado, com estratificação 
cruzada sutil e camadas pouco marcadas. Clastos 
arredondados a subangulosos de quartzo e silexito 
predominam (25% a 30%), sendo também observados 
calcários, cherts, siltitos, argilitos, feldspatos, micas, 
granitóides e quartzitos. São suportados pela matriz, 
com empacotamento frouxo e raros contatos são 
pontuais (Fotomicrografias 3.14 a e B). os calcarenitos 
são constituídos de cristais de calcita e grãos de 
quartzo e a matriz é micrítica. exibem intraclastos 
de calcários, cherts, siltitos e raros feldspatos. os 
calcarenitos conglomeráticos ostentam seleção 
moderada e maior arredondamentos dos grãos. 

Fotografia 3.23 – Diamictito com clastos de composição e 
dimensões bastante variadas. (Ponto JL-017 / Coord. UTM 
0685379, 8379265)

Fotografia 3.24 – Diamictito deformado e com clasto de 
calcário. (Ponto JO-004 / Coord. UTM 0757737, 8381262)

a fábrica é sustentada pelos grãos e o arranjo é 
caótico a orientado. o empacotamento é normal e 
os contatos são pontuais a longos. 

os processos eodiagenéticos relevantes 
consistem na precipitação de calcita corrosiva 
em torno dos grãos, cimentação por calcita 
poiquilotópica e micritização parcial de grãos e 
intraclastos. a compactação mecânica, parcialmente 
inibida pela cimentação precoce, foi responsável 
pelo fraturamento de poucos grãos e deformação 
plástica de intraclastos. nota-se pouca dissolução 
intergranular do cimento e intragranular na 
compactação química. a porosidade secundária foi 
preenchida por dolomita microcristalina. 

Figueiredo et al. (2004) sugeriram ambiente 
glacial para a deposição dos litótipos desta Formação. 
esta apreciação, associada ao posicionamento 
estratigráfico, os levou a correlacioná-la à Glaciação 
Gaskierana (582 Ma). neste trabalho não foram 
encontrados formas incontestes de clastos que 
caracterizem, definitivamente, esta unidade como 
de origem glacial, o que somado à ausência de 

Fotomicrografias 3.14 A e B – Paraconglomerado intra-
formacional com matriz micrítica e predominância de 
clastos de quartzo e calcário (colorore a Alizarina-s). Luz 
natural e nicóis cruzados, respectivamente. Lâmina JL-
192 (Coord. UTM 676107, 8383059)
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uma associação faciológica glacial (tilitos, varvitos, 
outwash subaquoso) e de estruturas glaciais 
típicas (embasamento deformado, pavimento 
estriado, diamictitos amalgamados) e a presença 
de cimento carbonático, permite-nos sugerir uma 
origem atribuída a ambiente de talude marinho 
com deposição por correntes de turbidez, o que 
corroboraria seu posicionamento estratigráfico na 
base do Grupo alto Paraguai. 

3.3.2 FORmAÇÃO RAIzAmA 

os arenitos feldspáticos da Serra do tombador 
foram inicialmente descritos por evans (1894) como 
“Raizama Sandstone”. oliveira e leonardos (1943) 
usaram a denominação Formação arenito Raizama e 
almeida (1964) simplificou para Formação Raizama, 
que juntamente com as formações Sepotuba e 
Diamantino formariam o Grupo alto Paraguai. 
Figueiredo e olivatti (1974) descrevem a formação 
como composta de quartzo-arenitos médio a 
grossos, com níveis de conglomerados e de arenitos 
feldspáticos médios e apresentando estratificações 
plano-paralelas e cruzadas, marcas de onda e finas 
intercalações de siltitos e folhelhos. Santos et al. 
(2010) descrevem, próximo a Cáceres-Mt, arenitos 
com intraclastos pelíticos, conglomerados e pelitos 
subordinados e os interpretam como depósitos de 
plataforma rasa influenciada por marés. na Pedreira 
império, em Glória-Mt, ocorre uma sequência de 
arenitos amalgamados capeados por arenitos com 
gretas de dissecação e moldes de evaporitos, a qual 
os autores acima citados interpretam como depósitos 
litorâneos influenciados por marés e tempestades. 
na região de tangará da Serra consideram como 
depósitos fluviais de rios entrelaçados, camadas 
tabulares e contínuas de arenito com estratificações 
cruzadas tabulares e acanaladas e com marcas 
onduladas.

na área em estudo constitui a Serra azul, distribuída 
em faixa com direção aproximada n70e, na parte 
centro norte (Fotografia 3.25 e 3.27) e o morro do 
enchu, na parte leste. apresenta contato transicional, 
tanto com a Formação Serra azul 2 (sotoposta), 
quanto com a Formação Diamantino (sobreposta), 
o que torna impreciso o limite entre estas unidades. 
Consiste de siltitos, argilitos, quartzitos, arenitos, 
arenitos feldspáticos, quartzo-arenitos finos a grossos 
e conglomerados. as intercalações de quartzitos e 
arenitos, com espessuras variando de centimétricas 
a decamétricas, sustentam as maiores elevações 
da região, com exposições em áreas de cachoeiras 
(Fotografia 3.26) e em escarpas (Fotografia 3.25).

os arenitos apresentam textura granoblástica, 
tonalidades claras, granulometria fina a grossa 

Fotografia 3.25 – Escarpas da Serra Azul sustentadas por 
intercalações arenosas. Fazenda Santa Inês, noroeste da 
Folha Caiana.

Fotografia 3.26 – Cachoeira Salto do Bananal, 7Km a nor-
deste de Planalto da Serra. (Ponto JO-033 / Coord. UTM 
0742027, 8384572)

Fotografia 3.27 – Siltito, argilitos e arenitos finos, com 
intercalações de arenitos. (Ponto JL-160 / Coord. UTM 
0706767, 8380511)
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Fotomicrografia 3.15 – Quartzito, a nicóis cruzados, 
mostrando textura granoblástica interlobada incipiente, 
porções não deformadas, porosidade obliterada por sílica 
e textura primária reliquiar granodecrescente preservada. 
Lâmina DS-25 (Coord. UTM 778601, 8400862)

e são classificados, quanto à sua composição, 
como quartzo-arenitos e subarcósios. a fábrica 
é sustentada predominantemente por grãos 
subangulosos a subarredondados de quartzo 
monocristalino (75% a 95%) e feldspatos (< 20%), 
além de micas e minerais pesados subordinados. 
a granulometria varia de unimodal a bimodal, o 
empacotamento é normal a apertado e os contatos 
intergranulares são planos, côncavo-convexos e 
suturados (Fotomicrografias 3.15 e 3.16). notam-
se estruturas do tipo planoparalelas, cruzadas 
planares, hummocky, marcas de onda (wave ripples) 
e gretas de contração (Fotografia 3.28).

na eodiagênese, o crescimento secundário 
de quartzo e a cimentação por microquartzo e 

Fotomicrografia 3.16 – Quartzito com textura granoblás-
tica interlobada a poligonal nos agregados policristalinos, 
e cristais de quartzo maiores alongados, alguns com 
deformação lamelar (nicóis cruzados). Lâmina FB-149B 
(Coord. UTM 785910, 8374676).

quartzo poiquilotópico inibiram os processos 
diagenéticos posteriores. em geral os feldspatos 
estão intensamente vacuolizados e ocorrem 
cutículas de caulinita contínuas ao redor dos grãos. a 
compactação mecânica e química provoca reduzida 
porosidade secundária intergranular e intragranular, 
preenchidas por carbonatos. na telodiagênese há 
precipitação de óxidos. É comum a presença de 
grãos de quartzo estirados e/ou recristalizados, com 
textura granoblástica interlobada.

os litótipos síltico-argilosos possuem tonalidades 
avermelhadas, amarronzadas, amareladas e cinza 
a cinza-escuro e às vezes exibem processos de 
chertificação, porém conservando estruturas 
reliquiares como estratificações planares, cruzadas e 
alternância entre níveis sílticos e argilosos calcitizados 
(Fotografia 3.29).

o ambiente deposicional é de plataforma 
dominada por tempestade resultando em uma 
sucessão vertical de fácies progradante.

Fotografia 3.28 – Camada de arenito com marcas ondula-
das. (Ponto JL-166 / Coord. UTM 0691664, 8382065)

Fotografia 3.29 – Siltito e argilitos, parcialmente altera-
dos. (Ponto JL-160 / Coord. UTM 0706767, 8380496)
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3.3.3 FORmAÇÃO DIAmANTINO 

a Formação Diamantino foi proposta por 
almeida (1964), referindo-se aos arcóseos 
Diamantino, descritos por Castelnau (1857). 
este mesmo autor definiu como Formação 
Sepotuba, os folhelhos Sepotuba, também 
descritos por Castelnau (op. Cit.). Diversos 
autores não reconheceram feições geológicas 
a ponto de separar as duas formações 
e, desta forma, as consideraram apenas 
como Formação Diamantino (vieira, 1964; 
Figueiredo e olivatti, 1974; Ribeiro Filho et 
al., 1975; alvarenga e Saes, 1992). vieira 
(1965) agrupou, sob esta denominação, uma 
espessa sequência de folhelhos e siltitos, 
laminados, com arenitos subordinados, que 
cobre gradualmente as rochas da Formação 
Raizama. esta concepção foi seguida por 
diversos outros autores e também mantida 
neste projeto. 

os litótipos da referida unidade afloram 
em toda a porção norte da área do projeto, 
principalmente na porção nw, capeando a 
sequência siliciclástica da Formação Raizama, 
através de contato gradual, com a diminuição 
das intercalações arenosas em direção ao 
topo e, sendo coberto, discordantemente, 
pelas rochas sedimentares arenosas da 
Formação Rio ávila. a sul de Paranatinga 
encontram-se sotopostos, através de contato 
tectônico, pelas rochas carbonáticas da Formação 
nobres.

apesar de sua área de ocorrência ser bastante 
arrasada, boas exposições são encontradas na 
Folha Paranatinga, nos vales escavados pelos rios 
Paranatinga, Batovi e Caiapozinho.

Constitui-se predominantemente por siltitos, 
siltitos argilosos, arenitos finos a sílticos, arenitos 
arcoseanos e folhelhos, de coloração marrom-
claro a cinza-escuro e com tonalidades marrom-
avermelhadas e amareladas. afloram como estratos 
acamadados plano-paralelos, com intercalações de 
arenitos e argilitos\siltitos e subordinadamente, como 
barras alongadas arenosas (Fotografias 3.30 e 31).

os arenitos apresentam granulometria fina a 
síltica, estratificação cruzada de pequeno porte e 
também do tipo ondulada (“wavy”) e lenticular 
(“linsen”). a geometria é predominantemente 
sigmoidal, com marcas de onda no topo. os siltitos 
argilosos exibem laminações planoparalela a 
ondulada e cruzada de pequeno porte, marcas de 
onda e gretas de contração no topo (Fotografias 3.32 

e 3.33). estruturas do tipo esfoliação esferoidal são 
frequentes (Fotografia 3.34).

os arcóseos são moderadamente a mal 
selecionados, submaturos, com granulação fina a 
muito fina e grãos subangulosos a subarredondados. 
a sustentação da matriz é dada pelos grãos, com 
arranjo imbricado a caótico e contatos pontuais a 
côncavo-convexos (Fotomicrografias 3.17 e 3.18).

Fotografia 3.30 – Intercalação de arenitos em argilitos\siltitos. 
(Ponto DS-033 / Coord. UTM 815948, 8402873)

Fotografia 3.31 – Barras arenosas. (Ponto DS-081 / Co-
ord. UTM 820157, 8398526)
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Fotografia 3.33 – Siltitos com marcas de ondas. (Ponto 
DS-089 / Coord. UTM 823335, 8411370)

Fotografia 3.34 – Siltitos com alteração tipo foliação esfe-
roidal. (Ponto JO-002 / Coord. UTM 761438, 8386946)

Fotografia 3.32 – Siltitos argilosos com gretas de contra-
ção. (Ponto DS-014 / Coord. UTM 783356, 8438290)

estes litótipos mostram pequena variedade 
composicional, sendo formados predominantemente 
por grãos mono a policristalinos de quartzo. 

Fotomicrografia 3.17 – Arcóseo mal selecionado e com 
grãos anédricos de granulometria muito fina a fina. Lâmi-
na DS-32 (Coord. UTM 808905, 8405705)

Fotomicrografia 3.18 – Arcóseo com matriz argilosa. Os 
cristais apresentam cutículas de argilas autigênicas, ar-
gilização dos feldspatos e chertificação de grãos. Lâmina 
DS-87 (Coord. UTM 808909, 8405705)

os feldspatos constituem um dos principais 
componentes detríticos (15% e 20%), estão 
freqüentemente alterados por processos de 
vacuolização, ilitização, albitização e caulinização 
e substituídos total ou parcialmente por calcita. 
Muscovita, biotita, intraclastos e minerais pesados 
completam a mineralogia. 

a diagênese foi continental de clima seco. os 
processos eodiagenéticos envolvem a geração 
de cutículas de argilas mecanicamente infiltradas 
recobrindo os grãos e, em alguns casos, cutículas 
irregulares de hematita corrosiva; crescimento 
secundário de quartzo e desenvolvimento de 
subgrãos; vacuolização de feldspatos; e oxidação 
de biotitas e intraclastos argilosos. Cimentação sin-
compactacional por sílica (opala e microquartzo) em 
lamelas, mosaico fino e, em alguns casos, precipita 
como cimento deslocante. 
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na compactação mecânica ocorre o fraturamento 
de grãos de quartzo e feldspato e deformação limitada 
de micas e intraclastos argilosos. a compactação 
química envolve dissolução por pressão em contatos 
intergranulares, intragranulares, móldica e também 
do cimento autigênico. 

a mesodiagênese é rasa e ocorre substituição dos 
feldspatos por processos de ilitização, caulinização 
e calcitização de forma completa ou preenchendo 
clivagens e porosidade intragranular. outros 
processos envolvem a albitização de plagioclásios, 
precipitação de calcita e quartzo tardio cimentando 
a porosidade e cloritização de biotitas. Porosidade 
secundária por fraturamento é formada devido a 
eventos deformacionais regionais sendo preenchida 
por veios de quartzo.

na telodiagênese há a precipitação de óxidos 
euédricos devido à exposição da rocha e percolação 
de fluidos. 

Silva Jr e nogueira (2010) sugerem um ambiente 
plano e relativamente profundo (basin plan) em um 
contexto de lago tectônico ou bacia de antefossa, 
confinada no Cráton amazônico. neste trabalho, 
o ambiente deposicional considerado é como 
continental de clima quente (Figueiredo e olivatti, 
1974), marinho sublitorâneo (Barros et al., 1982) e 
deltaico, com os arenitos representando depósitos 
de barras de desembocadura de frente deltaica 
associados. 

Dados radiométricos de Rb/Sr (Cordani et al., 
1978), em rochas da formação Diamantino, sugerem 
idades de 569 ± 20 Ma (Ri=0,7109), para os argilitos 
de sua parte basal, e 660 ± 60 Ma (Ri=0,7082) para 
os sedimentos do topo. Bonhomme et al. (1982) e 
Cordani et al. (1985), aplicando o método Rb/Sr, em 
folhelhos da porção inferior desta unidade, geraram 
idade isocrônica de 568 +/-20 Ma, interpretada como 
idade da diagênese e possivelmente correlacionada 
à tectonogênese Brasiliana. 

3.4 BACIA DOS PARECIS  
FORmAÇÃO RIO ÁvILA

no extremo noroeste da Folha Paranatinga, 
cobrindo discordantemente as rochas da Formação 
Diamantino, ocorre uma sequência suborizontalizada 
de arenitos e quartzo-arenitos, vermelhos, friáveis, 
bem a mal selecionados, de granulometria fina 
a média e estratificações cruzadas de grande 
porte e cruzadas tabulares, com intercalações de 
argilitos, siltitos, quase sempre inconsolidados.  
os arenitos mostram grãos subarredondados a 

arredondados, predominantemente, de quartzo 
monocristalino (plutônico e vulcânico), envoltos 
por cutículas de hematita, que também preenchem 
a porosidade primária da rocha. o elevado grau de 
intemperismo dificulta uma avaliação dos processos 
de soterramento/diagenéticos.

estas rochas são interpretadas como de ambiente 
desértico (eólico) e correlacionadas à Formação 
Rio ávila, de idade Cretácea e que tem sua seção 
tipo localizada a noroeste de vilhena (Bizzi, 2003), 
onde é constituída de arenitos de coloração rosa, 
granulometria fina a média, bem selecionados, com 
expressiva bimodalidade e estrutura sedimentar do 
tipo acamamento cruzado cuneiforme. Sua espessura 
foi estimada em 90m por Siqueira (1989).

3.5 COmPLEXO ALCALINO PLANALTO  
DA SERRA 

neder et al. (2005) descreveram um complexo 
alcalino, ultrapotássico e carbonatítico nas 
imediações da cidade de Planalto da Serra, intrusivo 
nas rochas da Faixa Paraguai. os corpos intrusivos 
principais (Chibata-Denizar, Chibata ii, Mutum-
Big valley e lau-massao) ocorrem alinhados 
paralelamente à estruturação regional, estendendo-
se a partir das cabeceiras do Rio São Manoel 
(Córrego Chibata), a leste, até as cabeceiras do Rio 
Cuiabá (Córrego Pateiro), a oeste. este aglomerado 
de intrusões de rochas alcalinas ultrapotássicas 
coincide com as principais direções das estruturas 
(foliação e acamamento), definindo uma faixa de 40 
km de extensão paralela à Faixa Paraguai na direção 
n60-80e, intrudindo rochas dos Grupos Cuiabá e 
alto Paraguai. 

Constitui uma associação de rochas ultramáficas 
alcalinas, de afiliação ultrapotássica, associadas aos 
carbonatitos, que ocorrem sob a forma de diques, 
intrusivos em diamictitos e argilitos do Grupo Cuiabá 
(Formação Puga) e em calcários, margas, argilitos e 
arenitos do Grupo araras. os três corpos principais 
(Chibata-Denizar, Mutum-Big valley e lau-massao) 
mostram-se alinhados segundo a direção aproximada 
n70e e na zona de charneira de megadobras. 
estudos mais detalhados com informações sobre 
petrografia, geoquímica e suas relações genéticas 
foram realizados por ormond et al. (2005), nos quais 
os dados geoquímicos indicam altas concentrações 
de titânio e fósforo, além de etR, em diversos 
locais, especialmente no corpo da Fazenda Mutum. 
adicionalmente, as análises químicas de elementos 
maiores e traços são consistentes com um caráter 
alcalino e ultramáfico onde os teores de na2o 
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(0,10 a 0,18%) e de K2o (até 7,2%) sugerem que 
o complexo tem uma afiliação ultrapotássica. 
Composicionalmente, as rochas da intrusão do lau-
massao são mais primitivas, com valores maiores 
de Cr e Mg, e menores de Sio2, onde sua evolução 
magmática poderia ser explicada pela remoção da 
olivina, enquanto as da intrusão de Chibata seriam 
dominadas por fracionamento de clinopiroxênio e 
sensivelmente pobres em Ca e Sr. a abundância de 
carbonato nas rochas do Complexo alcalino Planalto 
da Serra e sua associação com carbonatitos sugerem 
que a anomalia de Sr da intrusão Chibata resulta da 
remoção de carbonato do sistema, provavelmente 
como líquido carbonatítico imiscível. Portanto, as 
rochas das intrusões Chibata e lau-massao são 
ultramáficas, alcalinas e ultrapotássicas, enriquecidas 
em elementos incompatíveis e com fracionamento de 
etRl/etRP similar a outros complexos carbonatíticos 
mundiais.

as rochas coletadas na área de mapeamento e 
analisadas petrograficamente, compreendem os 
termos da série ultramáfica e da série carbonatítica 
do Complexo alcalino Planalto da Serra (ormond et 
al., 2005). Rochas metassomatizadas também são 
observadas.

a série ultramáfica observada é constituída 
de Flogopita Peridotitos com alto grau de 
alteração intempérica. Microscopicamente são 
rochas hipidiomórficas, faneríticas fina a média e 
inequigranulares. apresentam mineralogia a base 
de clinopiroxênio (diopsídio), pseudomorfos de 
olivina, flogopita, perovskita, carbonato intersticial, 
clorita, apatita e opacos. o diopsídio (15%) ocorre 
como cristais subédricos de 0,5mm. a olivina 
(35%) encontra-se muito alterada, totalmente 
pseudomorfizada para serpentina. a flogopita (10%) 
ocorre como lamelas de tamanho 0,3 mm - 1 mm, 
muitas vezes cloritizadas e apresentam zonação 
para tetra-ferriflogopita. estruturas do tipo Kink 
Band são comuns. a perovskita (10%) exibe cristais 
euédricos, de hábito cúbico e ocorre como inclusões 
na flogopita. a clorita (10%) ocorre como massas 
irregulares sempre associada à flogopita e olivina. 
o carbonato (10%) tem dimensão média de 0,1mm 
e preenche os espaços intersticiais. a apatita (2%) 
ocorre como inclusões na olivina, clinopiroxênio 
e flogopita. os minerais opacos (8%) são bem 
representativos associando-se frequentemente a 
perovskita e olivina sob a forma de cristais euédricos 
cúbicos e/ou massas irregulares.

a série carbonatítica é representada por 
carbonatitos com textura fanerítica fina a média 
inequigranular, compostos por carbonatos, diopsídio, 
flogopita, clorita, pseudomorfos de olivina, opacos e 

perovskita. os carbonatos perfazem cerca de 40% 
sob a forma de cristais euédricos a subédricos de 
tamanho 0,1 m a 1,5 mm, em bolsões e preenchendo 
interstícios. Diopsídio (10%) e pseudomorfos de 
olivina (10%) ocorrem associados sendo os últimos 
serpentinizados. a flogopita (15%) exibe finas lamelas 
freqüentemente cloritizadas. Clorita (10%) exibe 
hábito lamelar e cor de interferência azul Berlim 
(penina). Perovskita (5%) têm hábito euédrico com 
dimensões de 0,02mm. os opacos (10%) apresentam 
hábito cúbico (provável magnetita e cromita) 
formando agregados irregulares ou envolvendo 
cristais de perovskita.

as rochas metassomatizadas ocorrem no 
contato intrusão-encaixante e compreendem 
Flogopititos, Filitos e Diamictitos fenitizados. os 
Flogopititos são constituídos basicamente de 
cristais euédricos de flogopita em textura fanerítica 
média a grossa com a presença de opacos como 
minerais acessórios os filitos fenitizados têm forte 
fraturamento, granulação muito fina, são bem 
foliados e compostos por clorita, sericita e quartzo. 
os diamictitos fenitizados estão bem fraturados, 
matriz coesa e apresentam faixas ricas em óxidos e 
hidróxidos de ferro e carbonatos.

3.6 PROvÍNCIA KImBERLÍTICA  
PARANATINGA – BATOvI

a Província Kimberlítica Paranatinga-Batovi, 
posicionada geocronológicamente no cretáceo 
superior, engloba diversos corpos intrusivos na porção 
sul do Cráton amazonas, norte da Província Paraná. 
Sua gênese está associada à pluma mantélica de 
trindade, por semelhanças geoquímicas, isotópicas 
e magmatismo do tipo não-Dupal (Greenwood et al., 
1999). os corpos distribuem-se grosseiramente ao 
longo do lineamento 125º aZ, do qual incluem outras 
províncias kimberlíticas, como: Juína, Poxoréu, Serra 
do Mar, além do arquipélago de abrolhos.

alguns corpos de kimberlitos foram datados por 
u/Pb, os quais apresentaram idades de 121 e 127 Ma 
(Gonzaga e tompkins, 1991 e heaman et al., 1998, 
respectivamente) e possuem razões isotópicas Sm-
nd semelhantes às ilhas oceânicas geradas a partir 
de uma fonte enriquecida em terras raras. Com base 
nos critérios petrográficos e geoquímicos, a província 
foi dividida em dois compartimentos (referência): 
(1) caracterizado pelo corpo kimberlítico Batovi-6, 
relativamente rico em elementos traço, forte 
fracionamento entre elementos terras raras leves e 
pesadas (la/Yb = 157), razão 87Sr/86Sr = 0,70364 e, 
εnd = 0,94; (2) representado pelos kimberlitos de 
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Paranatinga, possui baixo conteúdo de elementos 
incompatíveis e baixo la/Yb (=32). Greenwood et 
al. (1999) sugerem forte contaminação crustal em 
sua gênese, sendo estas diferenças geoquímicas 
atribuídas a um enriquecimento metassomático 
heterogêneo do manto litosférico. 

3.7 BACIA DO PARANÁ 
GRUPO BAURU 

Gonzaga de Campos (1905) denominou Grês 
de Bauru os arenitos maciços que ocorrem acima 
das eruptivas básicas nas cercanias de Bauru 
(SP). Posteriormente, Soares et al. (1980) elevou 
a unidade para Grupo. o Grupo Bauru é uma 
sequência neocretácea formada por depósitos 
conglomeráticos, areno-conglomeráticos, síltico-
argilosos e arenosos, que ocorre nos estados de 
São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso 
e Minas Gerais (weska, 1996). na área em foco, 
distribui-se preferencialmente na porção sudeste, 
onde ocupa a maior parte da Folha Cacimba, e na 
porção sudoeste (Fotografia 3.35). É representado 
por arenitos conglomeráticos, arenitos, siltitos, 
argilitos, mormente de cor vermelha e silcretes 
brancos (Fotografia 3.36). É comum a presença de 
estratificações cruzadas de baixo ângulo (foto 3.37), 
plano-paralelas, cruzadas planares a festonadas e 
granocrescência ascendente com sets cruzados.

os quartzo-arenitos têm coloração avermelhada, 
granulometria fina a média e localmente grossa, 
com grãos subarredondados a arredondados e 
fábrica sustentada por cimento silicoso. o arranjo 
é caótico e o empacotamento é frouxo com raros 
contatos pontuais. Minerais como micas, feldspatos, 
minerais pesados e óxidos não ultrapassam 5% 
(Fotomicrografias 3.19 a e B). 

os processos eodiagenéticos envolvem formação 
de cutículas espessas de opala-a ou franjas de 
cristais de quartzo euédrico. em algumas amostras 
encontram-se cutículas contínuas de hematita e 
crescimento secundário de quartzo. a cimentação 
ocorre também na eodiagênese com a precipitação 
de sílica sob a forma de chert e/ou calcedônia. na 
compactação mecânica há reduzida quebra de grãos. 
a mesodiagênese é inibida e a porosidade obliterada 

Fotografia 3.35 – Escarpa do Grupo Bauru. Parte sudoeste 
da área. 

Fotografia 3.36 – Nível conglomerático composto por 
clastos de quartzo dispersos em matriz arenosa. (Ponto 
FB-57 / Coord. UTM 822545, 8387223)

Fotografia 3.37 – Camadas com estratificações plano-
paralelas e cruzadas de baixo ângulo em arenitos fino 
a grosso, avermelhado. (Ponto FB-125 / Coord. UTM 
775719, 8357901)
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Fotomicrografias 3.19 A e B – Quartzo-arenito cimentado 
por calcedônia (silcrete) deslocando os grãos e cutículas 
contínuas de sílica amorfa (opala). A – Nicóis cruzados 
e B – Luz natural. Lâmina JL-121 (Coord. UTM 673031, 
8344874)

devido aos intensos processos diagenéticos 
anteriormente citados.

os siltitos têm tonalidade avermelhada e 
devido a sua composição são classificados como 
subarcósios. a estratificação é cruzada com lâminas 
milimétricas definidas pela intercalação entre 
níveis quartzo-feldspáticos e micáceos. a fábrica é 
sustentada pelos grãos, sendo estes subangulosos 
e, na fração micácea, orientados subparalelamente. 
o empacotamento é normal e os contatos entre os 
grãos longos a côncavo-convexos. na eodiagênese 

ocorrem argilas mecanicamente infiltradas como 
massas preenchendo os poros e como cutículas 
irregulares em torno dos grãos. a compactação 
mecânica é responsável pela quebra de grãos e 
deformação elástica das micas. 

3.8 COBERTURAS DETRITO-LATERÍTICAS

os sedimentos detrito - lateríticos incidem 
preferencialmente sobre a Formação Diamantino 
e, em menor escala, na Formação Raizama sendo 
abundantes na Folha Paranatinga. ocorrem 
geralmente em áreas aplainadas e em suaves 
ondulações dominadas por concreções lateríticas 
(Fotografia 3.38).

nas superfícies planas os solos são argilosos a 
argilo-arenosos finos, de tonalidade avermelhada e 
contendo concreções lateríticas e cascalhos diversos 
inconsolidados. nas áreas elevadas predominam 
blocos a matacões de lateritos maturos a imaturos 
formando capas que variam de 0,1m a 3m de 
espessura contendo muitas vezes magnetita e 
hematita. as encostas dessas áreas comumente 
encontram-se cobertas por colúvios provenientes do 
próprio laterito sob a forma de cascalhos. 

Fotografia 3.38 – Lateritos no topo e na encosta do mor-
rote desenvolvidos sobre a sequência pelítica da Forma-
ção Diamantino. (Ponto DS-035 Coord. 806327, 8423175).
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4.1 INTRODUÇÃO

o arcabouço estrutural das rochas do Projeto 
Planalto da Serra é reflexo da evolução geológica da 
Província tocantins e da Faixa Paraguai, relacionadas 
aos limites do Cráton amazônico e os cinturões 
dobrados desenvolvidos às suas margens durante o 
Pré-Cambriano.

a área do projeto não apresenta grande 
diversidade de terrenos com características 
litológicas e geocronológicas distintas, ocorrendo, 
predominantemente, rochas metassedimentares 
dobradas de idade neoproterozoica, atribuídos à 
Faixa Paraguai e cortados por pequenos corpos de 
rochas alcalinas carbonatíticas e de kimberlitos, de 
idades ainda incertas, e sedimentos mesozoicos 
suborizontalizados. 

os trabalhos iniciais de fotointerpretação e a 
integração da geologia com as interpretações das 
imagens aerogeofísicas possibilitaram discriminar 
três domínios: um, com características dúcteis, 
materializado por dobramentos bem marcados, 
preferencialmente em rochas do Grupo Cuiabá; 
outro com traços de foliação dúcteis-rúpteis e 
amplos dobramentos regionais, envolvendo, 
predominantemente, rochas dos grupos araras e 
alto Paraguai; e um terminal, de natureza rúptil, 
englobando sedimentos das bacias do Paraná 
(porções sudeste e sudoeste) e do Parecis (parte 
norte).

4.2 ANÁLISE ESTRUTURAL 

Dos dados coletados, observam-se, no mínimo, 
três domínios estruturais bem identificados, com 
6 fases deformacionais, sendo uma extensional, 
três progressivas e duas tardias, relacionadas à 
infraestrutura e a formação de bacias intracratônicas 
Fanerozoicas.

a primeira identifica-se na própria configuração 
da infraestrutura-Bacia profunda (Dn), estando 
associada à estrutura que deu origem à deposição 
do Grupo Cuiabá e unidades sobrejacentes. a 
formação desta bacia e a consequente deposição dos 
sedimentos imaturos correlaciona-se a um período 
anterior à deformação e dobramentos, associado a 
rift intracontinental e/ou bacia de margem passiva 
na borda do Cráton amazônico.

4 — GEOLOGIA ESTRUTURAL

a fase posterior e a mais explicita na área, é 
marcada pela formação e fechamento de uma faixa 
móvel, em nível crustal profundo, em condições 
dúcteis (Domínio Dúctil). Durante este domínio 
é observável no mínimo 3 fases progressivas: (1) 
Compressional; (2) transpressional-inverso; e (3) 
transcorrente tardio, afetando a Supraestrutura e 
Bacia antepaís. a estas se relacionam as fases de 
deformação Dn+1/Dn+2/Dn+3, compressivas, gerando 
a foliação penetrativa principal, a xistosidade e 
milonitização, com dobras coaxiais fechadas a 
isoclinais e chevrons, resultados do fechamento de 
orógeno, convergência dos crátons amazônico, São 
Francisco-Congo e provavelmente Paranapanema, de 
sudeste para noroeste e à formação do Gondwana-w. 
a continuidade dos processos compressionais 
anteriores, culminando na formação de juntas de 
alívio, soerguimento e adelgaçamento crustal, os 
quais propiciaram o alojamento das intrusões dos 
corpos peridotíticos, fazendo-se necessária um fonte 
mantélica geradora desse magmatismo.

em um domínio de deformação de crosta em nível 
intermediário, ocorre a fase (4) caracterizada por uma 
deformação dúctil-rúptil, com dobramentos abertos 
e angulares (Dn+4) e, finalmente, superimposta por um 
Domínio Rúptil (Dn+5) e regime extensional, associado 
a fraturas e falhas verticais, com a implantação de 
bacias Fanerozoicas.

o estudo sedimentar do Grupo Cuiabá e de seus 
equivalentes mostram uma evolução lateral de 
sedimentação que pode ser interpretada tanto como 
característica de uma margem passiva, desenvolvida 
na borda oeste de um oceano brasiliano, como de 
um rift intracontinental (alvarenga e trompete, 
1992).

as imagens aerogeofísicas, principalmente a 
composição ternária RGB (K-th-u), mostram a 
descontinuidade geomecânica que há entre os 
terrenos rúpteis, representados pelos sedimentos 
da Bacia do Paraná (3), situados na porção sudoeste, 
sudeste e norte (Figura 4.1).

Segue-se nesta interpretação e análise, a mesma 
indicação sugerida por Frasca et al., (2010) na qual 
a compartimentação em domínios estruturais não é 
rígida, e o fato de prevalecimento de um domínio não 
possui relação de exclusividade, o que significa dizer 
que é frequente a ocorrência de feições localizadas 
de um domínio mais novo sobre o mais antigo e 
que sua separação foi feita em função de sua maior 
ocorrência. 
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estas zonas foram divididas em 3 domínios 
tectono-estruturais em função de seus estilos e 
geometria, caráter e regime deformacional, das 
características tectônicas, nível crustal e fácies 
metamórficas dos terrenos envolvidos.

o Domínio Dn e original formador da bacia 
deposicional das sequências sedimentares não 
será descrito por ter sido apagado pelos registros 
subsequentes, ao menos na área de estudo, ficando 
apenas como prova de sua existência o próprio S0 
e a ordenação estratigráfica deposicional ainda  
parcialmente preservada.

4.2.1 DOmÍNIO DúCTIL 
ENCURTAmENTO CRUSTAL  
TRANSPRESSÃO-INvERSA 
TRANSCORRêNCIA-INFRACROSTA

este domínio está marcado nas folhas Caiana, 
Brasilândia e Cacimba, e tem como área de maior 
enfoque a porção central da área do projeto. está 
assinalado principalmente nas rochas supracrustais 
da Faixa Paraguai, Grupos Cuiabá e araras.

Constitui-se de um grande sistema de dobras 
sinclinais e anticlinais, desde escala macroscópica 

a amplas dobras com dezenas de quilômetros de 
extensão. São dobras apertadas e de charneiras 
espessadas, muito bem observadas em aerofotos e 
imagens de satélite e geofísicas. em geral formam 
dobras cilíndricas, assimétricas, plano axial inclinado, 
caimento de baixo ângulo, ou duplo caimento tanto 
para ne como Sw.

em termos da deformação este setor foi submetido 
a um regime contracional de forte encurtamento 
crustal, cuja característica da geometria de fluxo 
indica cisalhamento puro e cinemática convergente 
de Se para nw, com vetor predominante em torno 
de n150w.

as dobras apresentam tanto características 
de geração sob fluxo flexural (intraestratos 
microcristalino), com a formação de uma xistosidade 
própria, como de deslizamento flexural interestratos, 
com a geração de corrugações e localmente estruturas 
tipo mullions. Grande parte da estratigrafia original e 
estruturas primárias ainda estão preservadas.

as dobras apresentam geometria inclinada, 
plano axial mergulhante a subverticalizado, com 
orientação média de seu plano axial n710e / 880Se 
e eixos suborizontais, com duplo caimento (120 

/ 610 ne e 100 / 2500 Sw) (Fotografias 4.1, 4.2, 4.3 
e Fotomicrografia 4.1). estes padrões podem ser 

Figura 4.1 – Imagem aerogeofísica ternária RGB (K,Th e U) com as principais estruturas.  
(1) Domínio Dúctil, (2) Domínio dúctil-rúptil (3) Domínios rúpteis.
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Fotografia 4.1 – Foliação em alto ângulo, representando 
limbo de dobras apertadas em filitos do Grupo Cuiabá. 
(Ponto FB-49 / Coord. UTM 795055, 8380649)

Fotografia 4.2 – Calcário dolomítico com estratificação 
Sn e Sn+1 paralelas, verticalizadas e associadas a zona 
de limbo de dobra apertada. (Ponto DS-97 / Coord. UTM 
707158, 8373037)

observados nos estereogramas da figura 4.2, que 
representam o padrão destas dobras e de seus eixos. 

além de seus padrões geométricos descritos, 
a análise deste Domínio mostra que as superfícies 
médias dos flancos destas dobras apresentam-se em 
ângulos altos e subparalelos, charneiras espessadas 
e como dobras apertadas e fechadas. Características 
estas que mostram que esta porção da bacia mais 
profunda foi submetida a esforços e deformação 
mais intensa, como também evidencia o caráter 
incompetente de suas litologias frente ao processo 
deformacional.

esta deformação sob forte encurtamento 
crustal Dn+1 é gerador destas superfícies que foi 
acompanhada de neoformação mineral atingindo no 
máximo as zonas da biotita e clorita e metamorfismo 
de fácies xistos-verdes baixo. Cita-se, no entanto, 
que as análises de concentrados de bateia nesta área 
indicaram minerais de andaluzita, podendo aventar 
que em pontos restritos da área, a deformação e 
metamorfismo atingiram condições de temperatura 
mais elevada.

Com a continuidade destes esforços, 
desenvolveram-se superfícies de deslocamento, 
materializadas em falhas transpressionais, 
inversas e transcorrentes, paralelas aos limbos 
e descontinuidades litológicas originais. estas 
superfícies de cisalhamento Sn+2/Sn+3, ocorreram 
sob cisalhamento simples como fases progressivas 
e equivalentes em direção à deformação inicial e 
foram responsáveis pela formação de feições de 
estiramento mineral, rotação de clastos, afinamento 
e rompimento lateral de estruturas, visíveis em 
macro e microescala, conforme se observa nas 
fotografias 4.4 e 4.5 e fotomicrografia 4.2, 4.3, 4.4 
e 4.5.

Fotomicrografia 4.1 – Recristalização e reorientação 
mineral sob efeito de deformação em metaquartzoareni-
tos, com argilo minerais e carbonatos ao longo de planos. 
(Ponto FB-131 / Coord. UTM 778740, 8376840)

Fotografia 4.3 – Estratificação Sn/Sn+1, subvertical, 
associada a deformação sob domínio dúctil – Zona de en-
curtamento crustal. (Ponto FB-37 / Coord. UTM 777494, 
8374662)
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Figura 4.2 – A) Estereogramas das superfícies – Foliação Sn+1 xistosidades do Domínio dúctil com eixo de dobras  
projetado e B) concentrações médias dos eixos encontrados em campo coerentes com estereograma A.

Fotografia 4.4 – Zona sob cisalhamento simples de alta 
deformação mostrando dobra isoclinal fechada (Dn+1)
com flancos rompidos em Dn+2. Diamictitos alterados 
(Ponto JO-54 / Coord. UTM 719112, 8341064).

Fotografia 4.5 – Diamictito mostrando a foliação e ro-
tação dos clastos indicando cinemática sinistral. (Ponto 
JL-60 / Coord. UTM 697549, 8354634)

Fotomicrografia 4.2 – LN –.Metapelitos quartzoso defor-
mado incipientemente e com So marcado pela granu-
lometria. Cisalhamento simples. Lâmina JL-148 (Coord. 
UTM 714901, 8343287)

Fotomicrografia 4.3 – LP Ressaltando as sericitas a leve-
mente rotacionados sob efeito de cisalhamento simples.
Lâmina JL-148 (Coord. UTM 714901, 8343287)
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Fotomicrografia 4.4 – LN Filito quartzoso com níveis ricos 
em minerais filossilicáticos intercalados com níveis psamí-
ticos. Lâmina FB-186 (coord. UTM 738092, 8376180)

Fotomicrografia 4.5 – LP Sn+1/2 foliação (xistosidade), 
bem marcada, orientação mineral da sericita e efeitos de 
grãos de quartzo simétricos a levemente rotacionados 
sob efeito de cisalhamento simples. Lâmina FB-186 (Co-
ord. UTM 738092, 8376180)

do Paranapanema gerando estas falhas coincidentes 
as descontinuidades pré-existentes. a ausência de 
espaço obriga o ajuste lateral e frontal das camadas 
dobradas e marcam a passagem do domínio dúctil para 
um domínio dúctil-rúptil, de meso para supracrosta e 
regiões cada vez mais de alto nível crustal.

4.2.2 DOmÍNIO DúCTIL-RúPTIL 
CONTRACIONAL / INvERSO / SUPRACRUSTAL

este Domínio compreende principalmente a área 
da folha Paranatinga e representado pelos litótipos 
das formações Raizama e Diamantino, pertencentes 
ao Grupo alto Paraguai. apesar de encontrar-
se também englobado pelo mesmo processo 
deformacional do domínio anterior, este setor 
apresenta características distintas no que tange aos 
resultados finais da deformação. 

Primeiro em relação ao nível crustal onde se 
desenvolve, pois ocorre em posições de crosta mais 
rasa e, portanto com um comportamento menos 
dúctil e mais rígido. Soma-se a esta o comportamento 
reológico intrínseco de suas unidades, sendo mais 
competentes aos esforços, pois são em grande parte 
constituídos por materiais pelíticos intercalados por 
camadas e lentes de material siliciclástico, metarenitos 
e quartzitos, que oferecem nestas posições mais altas 
da crosta uma maior resistência a sua deformação.

este setor foi também submetido a um regime 
contracional de forte encurtamento crustal, onde 
suas dobras são mais assimétricas e com plano axial 
mais horizontalizado, e os eixos mantem-se sub-
horizontais e com caimento duplo. Características 
destas dobras é a nítida mudança em sua 
competência formando “chevrons” acentuados e 
angulares (Fotografias 4.6 e 4.7).

estes padrões assimétricos de dobras sugerem 
movimentação de massa de Se para nw. Da mesma 
forma, observam-se lineações de estiramentos 
minerais, com caimentos baixos e direção paralela ao 
alinhamento regional, as quais se associam a zonas 
de falhamentos transcorrentes, onde também se 
notam processos de silicificação, maior intensidade 
da foliação ou descontinuidades estratigráficas, 
como observado na parte leste, a sul de Paranatinga.

além destes padrões, observa-se o caráter mais 
rúptil da deformação com a presença de falhas inversas, 
onde as rochas carbonáticas da Formação nobres 
foram alçadas sobre pelitos da Formação Diamantino. 
estrias ortogonais aos eixos de dobras, causadas por 
deslizamentos interestratal, são comuns nas camadas 
quartzosas das formações Raizama e Diamantino. 

a foliação impressa nos diamictitos mostra, ao 
microscópio, superfícies onduladas irregularmente, 
formadas por minerais micáceos e quartzo. os 
minerais micáceos exibem-se em agregados 
lamelares orientados, lenticularizados e 
microdobrados (Fotomicrografia 4.2). o quartzo 
apresenta-se com formas xenomórficas, formando 
cristais estirados e imbricados (Fotomicrografia 4.3) 
e com forte extinção ondulante. 

nas zonas de maior deformação, além da 
cominuição dos grãos, nota-se transposição das 
superfícies planares, gerando dobras com flancos 
rompidos, tanto em escala de afloramento quanto 
microscópico (Fotomicrografia 4.4), estiramento 
mineral e texturas miloníticas.

Superfícies transpressionadas e transcorrências 
formam-se em resposta a falta de espaço conforme 
todo arcabouço da bacia é encurtado entre seu 
anteparo a norte – Cráton amazônico e a Sul Cráton 
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o estereograma abaixo mostra que as dobras 
deste domínio apresentam geometria inclinada, 
plano axial mergulhante com ângulo alto até baixo 
para sudeste e orientação média de seu plano axial 
entre n650-700e; 340-800Se, e eixos sub-horizontais 
com duplo caimento, ora para 120 / 0610 ne, ora 
para 100 / 2500 Sw, conforme observado na figura 
4.3.

ao final desta fase e com a aproximação de 
blocos crustais ao longo da sutura do lineamento 

Fotografia 4.6 – Corte de barranco do lado Oeste da Rodovia MT-130 mostrando dobramentos em arenitos e pelitos, 
com vergência para NW. (Ponto FB-004 / Coord. UTM 822074, 8389562).

Fotografia 4.7 – Corte de barranco do lado leste da estrada, com dobramentos e falhamentos evidenciando a vergência 
para NW. (Ponto FB-004 / Coord. UTM 822074, 8389562)

SE NW

SENW

Figura 4.3 – Estereograma das superfícies – Foliação Sn+4 
xistosidades do Domínio Dúctil-Rúptil progressivo em 

relação a deformação anterior.

transbrasiliano, com a acomodação dos blocos 
Paranapanema, amazônico e São Francisco, há 
formação de dobramentos abertos, superfícies 
axiais não penetrativas e perpendiculares às zonas 
principais anteriormente descritas.

estas são observadas e marcadas em ondulações 
abertas ortogonais ao sistema ne, bem como 
a formação restrita de zonas de cisalhamento 
confinadas, rotação de xistosidades conforme 
visualizado no estereograma da figura 4.4.

Figura 4.4 – Estereograma das superfícies – plano axial 
e superfícies de zonas Sn+5 Domínio Dúctil-Rúptil dobras 

abertas de acomodação de blocos.
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4.2.3 DOmÍNIO RúPTIL 

este Domínio é representado pela ultima fase de 
deformação que afeta indiscriminadamente  todas 
as unidades litoestratigráficas nas quatro folhas 
do projeto. Constitui-se de um padrão de falhas e 
fraturas paralelas a foliação regional, bem como 
discordantes e ortogonais a este sistema, com certa 
afinidade direcional concordante com as superfícies 
axiais da última fase (Sn+5).

apresentam seus máximos segundo as direções 
n65°e / 87° nw e n27°w / 85° ne, (Figura 4.5), 
Presume-se que estas estruturas estejam relacionadas 
a esforços pré a pós-paleozoicos, pois afetam rochas 
mais jovens, (Grupos Parecis e São Bento), relacionada 
a tafrogêneses Fanerozoicas. infere-se ainda que o 
tensor a nw seja reliquiar da tensão inicial (t1) gerador 
das deformações anteriores e que se manteve ativo 
em um nível crustal raso, conforme interpretação do 
estereograma da figura 4.5.

Somando-se a esta assertiva, apesar da baixa 
representação estatística, estão representados 

os veios de quartzo (Figura 4.5), que se mostram 
concordantes com as direções das camadas e foliações 
e também ortogonais a estes, representando veios 
extensionais e marcando o tensor de compressão 
máxima do evento.

ainda relacionada a estas fases finais de 
deformação pode-se inferir o posicionamento de uma 
série de corpos ultramáficos alcalinos que podem ter 
seu alojamento facilitado pelas descontinuidades 
herdadas da estruturação pretérita, associados aos 
eixos das sinclinais e anticlinais.  adicionalmente, o 
alojamento dos corpos ultramáficos aproveitando 
zonas de fraquezas estruturais pretéritas pode 
sugerir idades bem mais antigas que as citadas neste 
relatório para a cristalização destes corpos.

este sistema de fraturas parece controlar 
algumas seções retilíneas de rios e demais córregos, 
transferindo a estas falhas e fraturas um conjunto 
ainda ativo e de reativação neogênica. na figura 
4.5 tais feições rúpteis podem ser observadas São 
também responsáveis pelos depósitos terciários 
e atuais da Bacia do araguaia retrabalhados por 
drenagens quaternárias.

Figura 4.5 – (A) Estereograma das superfícies – Fraturas e falhas que afetam todas as unidades do projeto;  
(B) Estereograma com a posição dos veios de quartzo medidos no projeto.

A B
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5 — GEOQUÍmICA

Figura 5.1 – Mapa de amostragem

Fotografia 5.1 – Amostra de sedimento de corrente

Fotografia 5.2 – Detalhe do acondicionamento da 
amostra.

5.1 FOLhAS CAIANA, BRASILâNDIA E CACImBA

5.1.1 INTRODUÇÃO

o levantamento geoquímico teve o intuito de 
embasar o contexto geológico e gerar informações 
sobre o potencial mineral. 

as estações de coleta das amostras tiveram 
maior adensamento na porção setentrional das 
folhas, devido ao contexto geológico ser favorável 
a mineralizações, tendo sido coletadas e tratadas 
354 amostras de sedimento ativo de corrente, 411 
amostras de concentrados de bateia e aluvião nas 
frações a e B, além de 100 amostras de solo e 100 
concentrados de bateia de solo (Figura 5.1).

as amostras de sedimento de corrente e de 
solo foram analisadas por iCP-MS e as amostras 
mineralométricas dos concentrados de bateia foram 
analisadas no laboratório SGS-GeoSol.

as amostras de sedimento de corrente foram 
coletadas em trechos retilíneos no leito ativo do rio, 
de forma composta, em 5 a 10 porções dentro de um 
raio máximo de cerca de 50 metros. as amostras de 
concentrados de bateia de material aluvionar foram 
coletadas de forma pontual, logo abaixo do ponto 
de coleta da amostra de sedimento de corrente, nos 
trechos da drenagem que apresentam condições de 
concentrador natural aos minerais pesados (curvas, 
corredeiras, cachoeiras, marmitas). em 28 estações 
foram coletadas duplicatas de sedimento de corrente 
(Fotografias 5.1 e 5.2).
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Figura 5.2 – Fluxograma do método e dos materiais utilizados na coleta das amostras de concentrado de bateia. 

Fotografia 5.3 – Jogo de peneiras utilizado na amostra-
gem de minerais por concentrado de bateia.

5.1.2 méTODOS DE PREPARAÇÃO  
E ANALÍTICOS

a preparação das amostras de sedimento ativo 
de corrente seguiu os seguintes procedimentos: a) 
secadas a 60°C e peneiradas a 80 mesh; b) pulverizadas 
e digeridas com água régia (0,5 g com 3 ml 2-2-2 hCl-
hno3-h2o a 95°C por uma hora); c) diluídas para 10 
ml; e d) analisadas para 53 elementos.

as amostras de concentrado de bateia (volume 
de 20 litros e 100 litros) e aluvionares (100 litros, 
fração <1mm) foram  concentradas e classificadas 
no campo, usando-se um conjunto de peneiras 
formado pelas malhas #4, #8, #16, #28 mesh 
e bateia (Fotografia 5.3). os concentrados de 
minerais pesados foram obtidos por concentração 
gravimétrica manual em meio úmido, a partir do 
material separado nas frações < #16 e > #28 (< 1mm 
> 0,5 mm) e < #28 (< 0,5mm), fração retida pela 
bateia, da qual faz-se a fração <0,5 mm e >0,25 mm. 
a primeira amostra de concentrado, fração entre 
<1mm e >0,5 mm, foi produzida por peneiramento e 
concentração gravimétrica manual em meio úmido. 
a segunda amostra, fração entre <0,5mm >0,25 mm, 
foi obtida da fração <0,5 mm, desta mesma amostra, 
e o excedente (<0,25 mm) compõe a fração bateia. 
as frações >1mm são descartadas após verificação 
visual no próprio local da amostragem. em todos 
os processos de manuseio, visou-se minimizar ao 
máximo as possíveis contaminações.

os concentrados de minerais pesados foram 
analisados no laboratório da SGS-Geosol e 
seguiu a seguinte metodologia: após conferência 
são abertas, deslamadas e colocadas em estufa 
para secagem. Depois de secas são divididas em 
quarteador Jones, separado em duas partes ficando 

uma para reserva e outra parte para análise. a 
parte da amostra a ser analisada é então peneirada 
usando para isso a malha de 0, 300 mm para 
facilitar a análise em lupa, separada em líquido 
denso. Depois disso é feita a separação magnética 
com o imã de mão e análise sob  luz ultravioleta 
para verificar  a presença ou não de scheelita. Se 
necessário a amostra é passada no Separador 
eletromagnético Frantz para a individualização 
dos minerais nos vários graus de magnetismo. 
Depois desta sequência, vai para análise em lupa 
binocular onde são identificados os vários minerais 
que compõe a amostra, assim como a quantidade 
existente. Minerais não identificados visualmente 
foram analisados pelo Microscópio eletrônico 
de varredura (Mev). a quantidade de minerais 
encontrados é transformada em porcentagem e 
cadastrada no formulário apropriado e reportada, 
após conferência, em formulário padronizado pela 
CPRM. a figura 5.2 ilustra o método de coleta dos 
concentrados.
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5.1.3 RESULTADOS ANALÍTICOS  
DE AmOSTRAS SOLOS

em estudo comparativo entre os resultados 
analíticos obtidos em amostras coletadas sobre os 
corpos alcalinos conhecidos (lau, Massao, Mutum, 
Chibata, Big valley 1 e 2 e Denizar) e as amostras 
coletadas (94) sobre as anomalias aerogeofísicas 
detectadas na área, notou-se valores mais elevados 
para os elementos Ca, Co, Cr, ni, P, ti e Mg derivados 
dos corpos alcalinos. 

Das amostras de solo sobre anomalias 
aerogeofísicas, 8 delas sugeriram a presença de 
corpos, pelos elevados valores obtidos no cálculo 
do índice aditivo utilizando-se os resultados dos 
elementos acima mencionados, após normatização 
pela média e desvio padrão.

5.1.4 mETODOLOGIA E RESULTADOS  
ANALÍTICOS DAS AmOSTRAS DE SEDImENTO 
DE CORRENTE

a interpretação dos dados, tratados sobre uma 
base geológica simplificada e com ênfase na litologia 
e no arcabouço estrutural, obedeceu aos seguintes 
critérios: 

A - TesTe dA VArIâncIA

a verificação da variabilidade de dados devido aos 
procedimentos de amostragem e análise foi realizada 
por meio do estudo dos resultados de 28 amostras 
e suas respectivas réplicas de campo. a variação 

nos resultados entre os indivíduos desses pares de 
amostras pode ser atribuída aos fatores introduzidos 
tais como nos procedimentos de preparação e da 
análise geoquímica de cada uma das amostras. 

os resultados analíticos dos 28 pares de amostras, 
tendo substituídos seus eventuais qualificadores, 
foram submetidos ao teste estatístico de Kolmogorov 
Smirnov test. os resultados comprovaram não haver 
diferença significativa entre as amostras de rotina 
e as respectivas réplicas de campo, ao nível de 
significância de 0,05. Dessa forma a variância de 
amostragem e análise dos demais elementos pode 
ser considerada muito pequena em relação à variação 
natural dos teores dos elementos nas amostras e 
os resultados analíticos das amostras colhidas são, 
portanto, confiáveis e aptos para o processamento 
estatístico.

B - sumárIo dos esTImAdores

Para o tratamento estatístico os resultados 
analíticos inferiores ao limite de detecção do método 
analítico (< menor do que), foram divididos pela 
metade deste valor. a tabela 5.1 contém o número 
de resultados definidos (RD), número de amostras 
coletadas (na), os valores mínimos (vMin) e máximos 
(vmax), média geométrica (Mgeo), desvio padrão 
geométrico (DPgeo), percentis de 25% - 50% e 75% , 
bem como os valores correspondentes aos outliers e 
extremos extraídos do box-plots.

não foram considerados para os demais 
tratamentos estatísticos os elementos ag, as, au, 
B, Bi, Cd, Ge, hg, in, na, Re, S, Se, ta, te, ti e w, 
cujos resultados ficaram abaixo de 30% do total de 
resultados.

Elemento RD NA Vmim Vmax Mgeo Dpgeo P 25% P 50% P 75% outliers extremos

ag 167 354 <0,01 0.79 0.02 3.91 0.01 0.01 0.06 >0.14 >0.2
al 361 354 0.02 3.66 0.36 2.10 0.24 0.35 0.55 >1.01 >1.5
as 193 354 <1 14 1.08 2.35 0.5 1 2 >4 >7
Ba 342 354 <5 175 29.78 2.26 23 33 49 >87 >170
Be 305 354 <0,1 1.6 0.24 2.47 0.2 0.3 0.4 >0.8 >1.4
Bi 244 354 <0,02 0.63 0.04 2.87 0.01 0.04 0.08 >0.18 >0.3
Ca 292 354 <0,01 1.59 0.02 2.68 0.01 0.02 0.04 >0.08 >0.09
Cd 244 354 <0,01 2.92 0.02 3.30 0.01 0.02 0.05 * *
Ce 361 354 1.01 156.82 14.23 2.88 6.14 17.75 30.93 >65.66 >110
Co 361 354 0.2 17.7 2.75 2.37 1.7 2.9 5 >9.8 >16
Cr 361 354 2 94 10.78 1.82 7 11 17 >30 >80
Cs 332 354 <0,005 1.68 0.16 3.86 0.15 0.22 0.31 >0.55 >0.8
Cu 352 354 0.25 25.3 5.32 2.43 3.6 6.05 9.65 >18.5 *
Fe 361 354 0.41 6.24 1.60 1.64 1.11 1.58 2.34 >4.03 >6
Ga 361 354 0.2 14 1.77 1.93 1.2 1.8 2.65 >4.7 >7
hf 280 354 <0,005 0.4 0.05 5.08 0.05 0.08 0.13 >0.25 >0.36
K 335 354 <0,01 0.35 0.06 2.53 0.05 0.07 0.11 >0.2 >0.3
la 361 354 0.6 71.7 10.29 2.42 7.2 11.2 17.8 >33 >50
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Elemento RD NA Vmim Vmax Mgeo Dpgeo P 25% P 50% P 75% outliers extremos

li 306 354 <1 23 2.39 2.39 2 3 4 >7 >11
Mg 325 354 <0,01 0.79 0.03 2.46 0.02 0.03 0.05 >0.09 >0.2
Mn 361 354 28 1355 148.07 1.96 89 146 231 >442 >700
Mo 297 354 <0,005 43.21 0.77 19.86 0.41 2.17 7.67 * *
nb 325 354 <0,005 4.99 0.15 4.82 0.1 0.19 0.37 >0.8 >2
ni 361 354 1.2 50 6.57 2.02 3.9 6.2 11.5 >22.2 >49
P 281 354 <50 817 45.61 5.08 53 86.5 124 >228 >400
Pb 359 354 0.1 25.8 4.35 2.28 2.9 4.9 7.35 >13.8 >22
Rb 342 354 0.1 28 4.53 3.12 3.8 5.7 8.4 >15.3 >22
Sb 301 354 <0,005 0.59 0.06 4.55 0.06 0.1 0.16 >0.31 >0.5
Sc 304 354 <0,1 8.2 0.63 3.67 0.4 0.9 1.4 >2.9 >5
Sn 249 354 <0,3 14.9 0.46 2.38 0.15 0.6 0.85 >1.7 >14
Sr 338 354 0.25 47.6 2.50 2.35 1.9 2.75 4 >6.8 >10
th 357 354 <0,1 16 2.77 2.50 2.2 3.3 4.6 >8.2 >12
u 355 354 <0,005 1.8 0.33 2.49 0.26 0.38 0.53 >0.91 >1.4
v 358 354 <1 53 8.42 2.03 6 8 14 >27 >40
Y 361 354 0.24 13.8 2.99 2.01 2.25 3.25 4.71 >8.21 >13
Zn 337 354 <1 65 9.60 2.86 7 12 18 >34 >55
Zr 358 354 0.25 22.2 3.69 2.02 2.4 3.7 6 >11.1 >17

Tabela 5.1 – Sumário estatístico dos dados de sedimento de corrente (Folhas Cacimba, Brasilândia e Caiana).

c - esTATísTIcA unI e mulTIVArIAdA

Com o auxílio do software Statistica 
foram examinadas, em detalhe, os 
Boxplots de cada elemento, objetivando 
identificar os outliers e os valores 
extremos para dar suporte na geração 
dos mapas de elementos individuais e 
integrados. 

em seguida, utilizou-se a correlação 
de Spearman Rank dos dados brutos para 
estudar as relações entre os diversos 
elementos analisados, (anexo i).

nesta analise, excluíram-se os 
elementos au, B, hg, in, na, S, ta, te, ti 
e w, pois apresentaram mais de 50% 
de dados qualificados (<*). os valores 
grifados em vermelho são correlações 
com valores significativos (utilizou-se o 
coeficiente p=0,0001).

a análise de componentes principais 
foi gerada por meio da matriz de dados 
transformados em logs, e utilizando-se o 
critério Kaiser para o número de fatores. 
os outliers foram retirados e foi aplicada 
a rotação varimax. Foi observada uma 
maior contribuição dos elementos Co, 
P, Mn, Zn, Ba, Sr e Fe na componente 
1. la, Ce, u e th, na componente 2, Zr e hf na 
componente 3, nb e ni, na componente 4, Ca e Mg 
na componente 5 e al, Ga, Sc, Cs e Y na componente 
6. a distribuição destes fatores pode ser observada 
na tabela 5.2.

lo
ad

in
g
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0.5       

d - mApAs de dIsTrIBuIção

a comparação das distribuições dos resultados 
analíticos dos sedimentos de corrente com o 
arcabouço geológico da área pode ser feita 

Tabela 5.2 – Resumo da análise de componentes principais  
dos dados geoquímicos de ambiente secundário  

(Folhas Cacimba, Brasilândia e Caiana). 
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através dos mapas de distribuição (anexo ii). as 
concentrações dos elementos estão plotados de 
acordo com os seguintes intervalos de valores: 
até percentil de 75%, até o valor limite inferior 
do whisker, os outliers e os valores extremos, 
se presentes. o mapa de referência encontra-se 
bastante simplificado, apresentando somente as 
maiores unidades litológicas ou geológicas. Deve-
se levar em conta, no exame, que os sedimentos 
aluviais, representados por pontos nesses mapas, 
são, na realidade, materiais compostos provenientes 
das respectivas bacias ou áreas de captação, situadas 
a montante de cada um desses locais sinalizados.

e - mApA GeoquímIco

neste trabalho é aplicado o termo anomalia para 
os elementos com teores significantes ou relevantes, 

quando acima do whisker superior do boxplot. a posição 
geográfica dessas amostras em drenagens adjacentes 
e próximas, provavelmente se deve à continuidade 
espacial da fonte dos elementos-traço considerados, 
sejam enriquecimentos normais em certa fácies 
litológicas, mineralizações ou litotipos em contraste 
com seus arredores. tais perímetros, aqui denominados 
de zonas de favorabilidade, podem ser considerados 
patamares ou platôs de alto background, nos quais, 
muito frequentemente, estão localizadas as ocorrências 
e jazimentos minerais. as zonas de favorabilidade são 
bacias hidrográficas contíguas que apresentaram um 
ou mais elementos químicos anômalos em comum.

Foram representados em zonas anômalas (duas 
ou mais drenagens contíguas) e anomalias Pontuais, 
disponíveis no Mapa Geoquímico.

a tabela 5.3 lista as estações nas quais os 
resultados foram considerados anômalos. o mapa 
pode ser visualizado no anexo iii.

Amostra Elemento

FF-713 nb
FF-721 nb
FF-777 ag
FF-785 ag
FF-788 ag,Sn
FF-803 ag
FF-841 ag
FF-850 ag
FF-885 ag,Sc,v,Y.Zr
FF-305 ag
FF-310 nb
FF-311 nb,Pb
FF-312 Cr,hf,v,Zr
FF-314 nb
FF-317 nb
FF-321 nb
FF-322 nb
FF-323 nb
FF-324 nb
FF-330 al,as,Be,bi,Cs,K,Mg,Rb
FF-332 ag,nb,ni
FF-333 Bi
FF-334 al,as,Be,bi,Co,Cs,Ga,K,li,Mg,P,Rb,th
FF-335 al,as,Be,bi,Ga
FF-336 ag
FF-337 as,Be,Bi,Ca,Co,nb,Zn
FF-338 Sn
FF-339 ag
FF-341 ag,al,Ba,Be,Bi,Co,Cs,Ga,K,li,Mg,P,Pb,Rb,Zn
FF-342 ag,al,Ba,Be,Bi,Cs,Ga,Rb,Sc
FF-343 Be
FF-345 nb
FF-347 nb
FF-349 al,as,Be,bi,Co,Ga,li,Mg,Zn
FF-353 nb
FF-355 nb
FF-357 al,as,Bi,Ga
FF-360 Sn
FF-365 nb

Amostra Elemento

FF-367 nb
FF-372 al,as,Be,Bi,Ca,Co,Fe,Ga,K,li,Mn,ni,P,Pb,Sr,Y,Zn
FF-373 nb
FF-374 Mg
FF-380 al,as,Be,Bi,Ca,Co,Fe,K,li,Mn,nb,P,Sr,Zn
FF-386 as,Ca,Cs,Mg,Sr,v
FF-523 al,Cs,Rb,Sc
FF-526 Be,Ca,K,P,Rb,Sr,Zn
FF-535 K,nb
FF-539 Ca,Mn,nb,Sr
FF-541 al,li,Mg,Mn,nb,ni,Sr
FF-543 nb
FF-544 nb
FF-545 th
FF-556 th
FF-558 th
FF-565 th,u
FF-568 th,u
FF-570 nb,Sb,Sn
FF-573 Sb,Sn
FF-585 Sb,Sn
FF-586 al,P,Sc,th,u,Y,Zn
FF-587 al,Pb,Rb,Sc,th,u
FF-591 ag
FF-592 nb
FF-595 nb,Sr
FF-606 nb
FF-612 hf,th,Zr
FF-614 as,Co,Mg,Pb,u,v,Y
FF-620 Ca,Cr,Fe,Ga,li
FF-621 al,Ba,Ca,Ce,Co,Cr,K,la,li,Mg,nb,P,Sr,Zn
FF-637 Mg
FF-638 as,Ba,Ca,Co,Cr,hf,Mg,Mn,nb,ni.P,Sc,Sr,v,Zr
FF-724 ag
FF-728 Sr,Zn
FF-729 Sr,Zn
FF-730 al,Bi,li,Mg,Pb,Rb,Sc
FF-731 al,Ba,Be,Bi,Ca,Co,hf,K,li,Mg,P,Pb,Sc,Sr,u,v,Y,Zn
FF-733 Bi,Mg,Pb,Sc
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Tabela. 5.3 – Relação de estações com resultados anômalos. 

Amostra Elemento

FF-734 Bi,Co,hf,li,Mg,Pb,Sc,Sr,u,Y,Zn
FF-751 as, Ba,Be,Bi,Co,li,Mg,Mn,P,Pb,SC,Sr,v,Y,Zn
FF-832 Ca,K,li,Pb
FF-833 Mn
FF-834 Ba,K,Mn,Sr,K,li,Pb
FF-835 Sn
FF-836 ag,al,Ba,Bi,Ca,Cu,hf,K,la,li,Mg,Pb,Rb,Sc,Sr,Y,Zn,Zr
FF-837 Mn
FF-838 al,Mn
FF-845 Bi,Ca,P
PR-509 ag

Fotografia 5.4 – Diamante coletado na amostra de 
concentrado de bateia - GIA 619 (FFB-2389-A), Córrego 
Garimpo Novo.

Amostra Elemento

PR-514 ag
PR-530 al,as,K,Mg,Sb,v
PR-531 al,as,Ba,Ca,Cs,Fe,Ga,K,li,Mn,Pb,Rb,Sc,Sr,th,u,v
PR-583 hf,K,Zr
PR-588 Mg,Sn
PR-589 Ca,Mg
PR-609 Ca
PR-618 nb
PR-624 al,as,Ba,Cs,Ga,li,P,Pb,Rb,Sc,Sn,Sr,th,u,v,Y
PR-633 K,Mg

5.1.5 RESULTADOS mINERALOméTRICOS  
DE mINERAIS PESADOS

Para um melhor entendimento dos resultados 
referentes aos minerais pesados, optou-se por 
dividi-los nos seguintes grupos: os de interesse 
na prospecção do diamante; aqueles de interesse 
econômico; e os minerais metamórficos.

A - mInerAIs sATélITes do dIAmAnTe

os principais minerais satélites associados a 
placer diamantíferos são: granada-piropo, ilmenita 
kimberlítica, cromo-diopsídio, cromita, olivina e 
rutilo 

na área do projeto obteve-se os seguintes 
resultados referentes a estes minerais: as granadas 
foram encontradas em 85% das drenagens, porém 
não identificadas ao nível de espécie (piropo). em 
uma estação foi registrada a presença de granada 
kimberlítica, a menos de 1%.

a ilmenita foi identificada em todas as estações 
com valor de até 75%. apenas nas amostras Gia-
627a e Gia-639 (Folha Cacimba), localizadas, 
respectivamente, entre os Córregos do Rato e do 
Campo. no extremo leste, num afluente do Rio 
Culuene, foram observadas ilmenitas kimberlíticas 
com textura de superfície esculturada e abrasão 
moderada.

um diamante foi recuperado na amostra Gia619, 
no Córrego Garimpo novo (Fotografia 5.4). 

a cromita aparece em mais de 75% das drenagens 
com conteúdos que podem chegar a 40% do total de 
pesados. É o principal indicador mineral na área.

não foram identificados cromo-diopsídio e 
olivina. Porém encontrou-se piroxênio, na forma 
mais geral, em cerca de 62% das drenagens, com 

valor de até 5%. Pode ser que parte destes piroxênios 
seja de composição cromo-diopsídio. 

o rutilo aparece em todas as drenagens, com até 
50% do conteúdo de pesados.

o principal sulfeto é a pirita, presente em cerca de 
10% das drenagens, com até 25% do total de pesados.

B - mInerAIs de InTeresse econômIco

os minerais de interesse econômico encontrados 
foram: diamante, cromita (visualmente classificada 
como espinélio não kimberlítico), rutilo, minerais 
ferrosos, minerais de titânio, minerais fosfáticos e ouro.

os minerais fosfáticos, representados por apatita, 
monazita e xenotímio, e a cromita, encontram-
se preferencialmente na zona de charneira dos 
dobramentos  presentes na porção setentrional da área.

os minerais de titânio apresentam-se de forma 
diferenciada. anatásio é mais freqüente na parte 
norte da área, enquanto o leucoxênio aparece ao 
longo do Rio Pacu e Córrego Garimpo novo, na Folha 
Cacimba. na folha Brasilândia, o leucoxênio ocorre 
de forma dispersa, mas em maior número associado 
aos litótipos do Grupo araras. o anatásio mostra-se 
disperso, porém com maior concentração ao longo 



Projeto Planalto da Serra

65

dos dobramentos que afetaram as rochas dos grupos 
Cuiabá e araras, nas folhas Brasilândia e Caiana.

vinte e duas amostras mostraram-se positivas 
para ouro, com destaque para a folha Brasilândia, 
com 19 ocorrências.

os minerais ferrosos como magnetita, limonita e 
hematita estão dispersos na área, sugerindo que os 
sedimentos estão enriquecidos nestes minerais.

c - mInerAIs meTAmórfIcos

Cianita, estaurolita, silimanita e granada estão 
dispersos na área e, pelo contexto geológico da área, 
sugerem proveniência de fontes distantes.

5.1.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

na parte sul da área as rochas predominantes 
são de origem glacial, geradas por um fenômeno 
paleoclimático de escala global. São recobertas por uma 
sequência carbonática e depois de uma nova glaciação, 
passam para uma sequência típica de ambiente 
continental. estudos de prospecção geoquímica nesta 
área revelaram anomalias pontuais dos elementos: ag, 
al, as, Ba, Be, Bi, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, hf, K, la, li, 
Mg, Mn, nb, ni, P, Pb, Rb, Sb, Sc, Sr, th, u, v, Y, Zn e Zr. as 
associações de elementos químicos (componentes 1, 2 e 
3) que prevalecem nesta região são: Co, P, Mn, Zn, Ba, Sr 
e Fe (C1), la, Ce, u e th (C2) e Zr e hf (C3). as anomalias 
individuais de nb, P, Cr (ni), e a associação anômala th-
u-Y sugerem uma ligação com os corpos ultramáficos 
alcalinos intrudidos nas sequências metassedimentares 
da área. a presença de cromita a níveis de até 15% 
em mais de 75% das drenagens amostradas devem 
ser oriundas também do magmatismo ultramáfico 
alcalino e suas possíveis diferenciações. na plotagem 
dos resultados de Cr e Cr2o3 das amostras de rochas 
analisadas, a quase totalidade está situada dentro das 
zonas anômalas de cromita com valores de até 267 
ppm de Cr e 0,36% de Cr2o3. as anomalias pontuais e 
zonas anômalas de Sn parecem estar ligadas a resistatos 
dentro das sequências terrígenas da área, assim como 
outras anomalias de elementos metálicos como Zn e Pb.

a distribuição do P apresenta concentrações de 
valores elevados nas áreas de exposição dos corpos 
alcalinos na Folha Brasilândia e os demais valores 
anômalos associam-se às rochas carbonáticas das 
formações Guia, nobres e Pacu ou a corpos alcalinos 
ainda não cartografados. a presença de fosfatos nos 
concentrados de bateia não foi muito expressiva: 2 
estações em 359 com apatita a menos de 1%; 64% 

de estações com monazita (concentração máxima de 
até 5%); e 20 estações com até 1% de xenotímio em 
359, todas distribuídas preferencialmente ao longo 
da estruturação principal da área. nas amostras de 
rocha os valores de P estão bem realçados chegando 
a 1,6 % de P2o5 e 5.861 ppm de P.

a partir das estações com destaques mineralógicos 
de cromita foram elaboradas zonas de destaques 
mineralógicos. três zonas foram identificadas na parte 
central das três folhas paralelamente ao trend dos corpos 
alcalinos e abrangendo estes. Drenagens contíguas com 
presença de cromita com conteúdo de 5 até 25% da 
fração pesada formam três zonas de destaque. estações 
individuais também com cromita bordejam estas zonas 
identificadas. estações anômalas de ouro se estendem 
exclusivamente nas folhas Brasilândia e Caiana.

na área de exposição da Formação Raizama 
aparecem anomalias pontuais de ag, as, Ca, hf, Sr e 
Zr e na da Formação Diamantino anomalias pontuais 
de ag, al, Ca, Co, Ga, li, Mg, ni, Pb, Sr e Zn. os locais 
de destaques mineralógicos de cromita e de minerais 
fosfáticos, representados por apatita, monazita 
e xenotímio, encontram-se associados à área de 
ocorrência do Grupo araras.

no estudo comparativo entre os resultados 
analíticos de solo dos corpos alcalinos conhecidos e os 
das anomalias aerogeofisicas observou-se que para os 
elementos Ca, Co, Cr, ni, P, ti e Mg há um acréscimo de 
concentração nos valores obtidos nos corpos alcalinos 
em relação aos demais. Das 94 amostras coletadas 
nas anomalias aerogeofisicas, 8 delas sugeriram a 
presença de corpos ainda não conhecidos, pelos 
elevados valores obtidos no cálculo do índice aditivo, 
após normatização pela média e desvio padrão.

 na área sudeste de domínio Grupo Bauru,  
encontram-se anomalias pontuais de ag, Cs e nb; 
no Grupo Bauru e na Formação Cachoeirinha, os 
elementos Cr, Ga, hf, nb, ni, Pb e v. nos arenitos 
da Formação Rio ávila, que estão dispostos em 
discordância angular sobre a Formação Diamantino, 
não foram detectados elementos anômalos.

as anomalias individuais e zonas anômalas 
identificadas neste trabalho poderão contribuir 
tanto na identificação de novos corpos alcalinos 
como na diferenciação mineralógica e química deles. 
as extensas zonas anômalas de cromita podem ser 
um importante alvo de pesquisa para kimberlitos, 
lamproítos e outros corpos ultramáficos alcalinos. 

De acordo com Mitchell, R.h. (1991), os 
elementos Zr, nb, Sr, Ba, Rb podem ser indicadores 
para lamproítos diamantíferos. na elaboração dos 
mapas de distribuição destes elementos nota-se uma 
coincidência com as zonas de destaques mineralógicos 
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Figura 5.3 – Mapa da distribuição das amostras de sedimento ativo de corrente, solo  
e concentrado de bateia e aluvião da Folha Paranatinga.

de cromita, o que as torna um importante alvo 
prospectivo para pesquisa de corpos kimberlíticos, 
pois o teor de Cr em cromitas associadas a kimberlitos 
pode exceder 60% (Simandl et al, 2004).

5.2 FOLhA PARANATINGA

5.2.1 INTRODUÇÃO

Foram coletadas e tratadas 167 amostras de 
sedimento ativo de corrente, 349 de concentrados 

de bateia e aluvião nas frações a e B e 18 amostras 
de solo.

as amostras de sedimento de corrente e de solo 
foram analisadas por iCP-MS utilizando-se o grupo 1F 
do laboratório aCMe e digestão por água régia (4:1), 
no que diz respeito aos concentrados de bateia, uma 
parte das análises mineralométricas foram efetuadas 
no laboratório da CPRM-SuReG/Pa e outra na SGS-
Geosol. os procedimentos de programação, coleta, 
preparação e tratamentos das amostras geoquímicas 
para esta Folha seguiu os mesmos procedimentos 
adotados para as demais folhas. a figura 5.3 mostra 
a distribuição das amostras coletadas.
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5.2.2 RESULTADOS ANALÍTICOS  
DE AmOSTRAS DE SOLOS

estudo comparativo mostrou valores menores 
para os elementos Mo, Mn, Sb, v, al, Ga, nb e Sn 
nos kimberlitos, em relação às amostras coletadas 
sobre as anomalias aerogeofísicas. Das amostras 
coletadas com o objetivo de checar as anomalias 
aerogeofísicas, duas delas (CF-l-223 e CF-l-212) 
indicaram anomalias sugestivas da presença de 
corpos ainda não cartografados em superfície.

5.2.3 RESULTADOS DAS AmOSTRAS  
DE SEDImENTO DE CORRENTE

a interpretação dos resultados analíticos para 
sedimento de corrente nesta Folha seguiu os 
mesmos critérios usados para as outras, descritas 
acima.

A - TesTe dA VArIâncIA

À semelhança dos testes aplicados às amostras 
das outras folhas, os resultados analíticos de 11 pares 
de amostras desta folha não mostraram variâncias 
significativas, indicando que os resultados são 
confiáveis e aptos para o processamento estatístico.

B - sumárIo dos esTImAdores

Para o tratamento estatístico os resultados 
analíticos inferiores ao limite de detecção, foram 
divididos pela metade deste valor. a tabela 5.4 contém 
o número de resultados definidos (RD), número de 
amostras coletadas (na), os valores mínimos (vMin) 
e máximos (vMax), média geométrica (Mgeo), desvio 
padrão geométrico (DPgeo), percentis de 25% - 50% 
e 75%, bem como os valores correspondentes aos 
outliers e extremos extraídos do box-plots.

Elemento RD NA Vmin Vmax Mgeo Dpgeo P 25% P 50% P 75% Outliers Extremos

Mo 167 167 0.02 0.39 0.08 1.89 0.05 0.07 0.12 >0.220 >0.30
Cu 167 167 1.12 19.89 3.17 1.80 2.07 2.83 4.32 >7.510 >11.50
Pb 167 167 2.53 32.47 8.06 1.60 5.64 7.68 10.67 >18.190 >25.00
Zn 167 167 1.40 52.30 11.61 1.78 8.20 11.10 16.15 >27.40 >40.00
ag 161 167 <2 16.00 5.55 1.72 4.00 6.00 8.00 >14.00 *
ni 167 167 0.60 19.20 3.79 1.82 2.60 3.70 5.60 >10.00 >16.0
Co 167 167 0.20 16.40 2.95 2.02 1.90 2.70 5.00 >9.40 >16.0
Mn 167 167 6.00 1697.00 108.76 2.27 67.50 108.0 174.50 >326.0 >500.0
Fe 167 167 0.14 3.88 1.12 1.70 0.80 1.09 1.48 >2.4 >3.5
as 165 167 <0.1 12.00 1.88 2.06 1.30 1.90 2.75 >4.9 >8.0
u 167 167 0.10 1.70 0.46 1.67 0.30 0.50 0.60 >1.00 >1.5
au 115 167 <0.2 9.50 0.29 2.46 0.10 0.30 0.50 >1.10 >2.0
th 167 167 <0.1 7.30 2.73 1.56 2.00 2.70 3.60 >5.90 *
Sr 167 167 0.70 13.50 3.01 1.82 2.00 2.80 4.45 >8.20 >12.0
Cd 86 167 <0.01 0.05 0.00 1.97 0.01 0.01 0.02 >0.040 *
Sb 167 167 0.03 0.63 0.22 1.70 0.16 0.24 0.33 * *
Bi 167 167 0.02 0.33 0.10 1.54 0.08 0.10 0.14 >0.230 >0.3
v 167 167 4.00 54.00 16.34 1.58 12.50 17.00 21.50 >35.0 >50.0
Ca 160 167 <0.01 0.14 0.03 1.99 0.02 0.03 0.05 >0.090 *
P 167 167 0.00 0.04 0.00 1.72 0.01 0.01 0.02 >0.025 >0.040
la 167 167 1.70 23.50 6.91 1.61 4.95 6.60 9.45 >16.10 >22.00
Cr 167 167 2.60 26.50 9.52 1.51 7.15 9.50 12.10 >19.20 *
Mg 166 167 <0.01 0.24 0.04 1.88 0.02 0.04 0.06 >0.12 >0.20
Ba 167 167 8.20 101.80 35.24 1.59 24.55 37.00 48.55 >85.00 *
ti 167 167 <0.001 0.06 0.00 2.04 0.01 0.01 0.02 >0.029 >0.05
al 167 167 0.16 1.72 0.50 1.60 0.35 0.51 0.68 >1.190 >1.60
na 107 167 <0.001 0.01 0.00 2.07 0.00 0.00 0.00 * *
K 167 167 0.01 0.13 0.04 1.61 0.03 0.04 0.05 >0.080 >0.12
Sc 167 167 0.30 5.00 1.14 1.66 0.75 1.10 1.50 >2.70 >5.00
tl 165 167 <0.02 0.16 0.05 1.57 0.04 0.05 0.07 >0.110 *
hg 95 167 <5 90.00 4.90 1.94 2.50 6.00 8.00 * *
Se 105 167 <0.1 0.40 0.11 1.94 0.05 0.10 0.20 * *
Ga 167 167 0.70 5.70 1.92 1.54 1.40 1.90 2.50 >4.10 *
Cs 167 167 0.17 1.31 0.50 1.50 0.37 0.49 0.65 >1.060 *
hf 156 167 0.01 0.30 0.05 2.03 0.03 0.04 0.07 >0.130 >0.20
nb 167 167 0.04 0.38 0.16 1.52 0.12 0.17 0.22 >0.310 *
Rb 167 167 1.40 18.20 6.27 1.52 4.65 6.20 7.95 >12.60 *
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Tabela 5.5 – Resumo das contribuições das principais 
componentes dos dados geoquímicos 

da Folha Paranatinga.

não foram considerados para os demais tratamentos 
estatísticos os elementos ag, as, au, B, Bi, Cd, Ge, hg, 
in, na, Re, S, Se, ta, te, ti e w, cujos resultados definidos 
ficaram abaixo de 30% do total de resultados.

Elemento RD NA Vmin Vmax Mgeo Dpgeo P 25% P 50% P 75% Outliers Extremos

Sn 167 167 0.10 1.10 0.37 1.50 0.30 0.40 0.50 >0.80 *
Zr 167 167 0.20 12.00 2.12 1.97 1.40 2.00 3.20 >5.80 >9.00
Y 167 167 0.69 12.17 3.10 1.73 2.15 2.89 4.43 >7.650 >12.00
Ce 167 167 3.20 52.30 16.60 1.63 11.75 16.50 22.65 >37.20 *
Be 164 167 0.05 1.20 0.30 1.85 0.20 0.30 0.50 >0.90 *
li 167 167 0.40 18.90 3.32 1.77 2.20 3.20 4.70 >8.30 >12.00

Tabela 5.4 – Sumário estatístico dos dados de Sedimento Ativo de Corrente da Folha Paranatinga.

c - esTATísTIcA unI e mulTIVArIAdA

a geração dos mapas de elementos individuais 
e integrados contou com o exame detalhado dos 
Boxplots de cada elemento (anexo iv) e a utilização 
da correlação de Spearman Rank para estudar as 
relações entre os diversos elementos analisados.

os elementos B, w, S, te, Ge, ta, in, Re, Pd e Pt foram 
excluídos por apresentarem mais de 50% de dados 
qualificados (<*). os valores grifados em vermelho 
são correlações com valores significativos (utilizou-se 
o coeficiente p=0,0001). os mapas de distribuição de 
cada elemento podem ser visualizados no anexo v.

na análise dos dados usou-se o mesmo método 
do capítulo anterior e observou-se uma maior 
contribuição dos elementos Y, P, Sr, Ce, la, K, Mg, Be, li, 
th e Sc na componente 1, ti, nb e Sb, na componente 
2 e al, Ga, Cs e Rb, na componente 3 (tabela 5.5). 

36% C1 (17%) C2 (4.3%) C3 (9.5%)

lo
ad

in
g

1    
  ti  
0.9 Y   
 P nb  
 Sr, Ce   
0.8 Ca   
 la, K  al
 Mg  Ga, Cs
 Be  Rb
0.7 li, th, Sc Sb  
0.6    
0.5    

d - mApAs de dIsTrIBuIção

os mapas de distribuição para os principais 
elementos são apresentados no anexo v, sobre uma 

base geológica, para uma melhor comparação com 
as unidades litoestratigráficas.

e - mApA GeoquímIco

no mapa geoquímico (anexo vi), cujo método 
de elaboração foi mostrado no capítulo anterior, são 
mostradas as zonas de maior favorabilidade e, na 
tabela 5.6, estão listadas as estações cujos resultados 
foram considerados anômalos.

Estação Elementos com teores anômalos na estação

CF-S-0007 nb
CF-S-0010 ag,v,ti
CF-S-0016 v,nb
CF-S-0025 ag
CF-S-0032 ag
CF-S-0033 Cr
CF-S-0034 au
CF-S-0035 Mn
CF-S-0055 au
CF-S-0139 Pb,Zn,ni,Co,Mn,as,au,Mg,hf,Zr
De-S-0132 Mn
De-S-0134 Mo,Cu,au
De-S-0135 Mn
FF-S-0150 ti
De-S-0173 Mn,au
FF-S-0059 Mn
FF-S- 0070 K,hf,Zr
FF-S- 0077 Mo,Cu,K
FF-S- 0078 Mo,Cu,Zn,ni,Fe,K,Cs
FF-S-0083 nb
FF-S-0097 au
FF-S-0101 au,Sr,K,Y
FF-S-0106 Cu,u,th,al,K,Sc,tl,Ga,Cs,hf,Rb,Sn,Zr,li

FF-S-0107 Cu,Pb,Zn,ni,Co,Mn,Fe,as,u,th,Sr,Cd,Bi,Ca,P,Cr,M
g,Ba,ti,al,K,Sc,tl,Ga,Cs,hf,Rb,Sn,Zr,Y,Be,li

FF-S-0108 Zn,ni,as,u,th,Sr,Mg,ti,K,hf,Zr,li

FF-S-0109 Cu, Pb,Zn,ni,Co,Fe,as,u,th,Sr,Bi,la,K,Sc,tl,Ga,hf,
Rb,Sn,Zr,Y,Ce,Be,li

FF-S- 0110 Cu,Pb,Fe,as,u,th,Sr,Bi,la,K,Sc,tl,Ga,Rb,Sn,Y,Ce,Be

FF-S- 0114 Mo,Cu,Pb,Zn,ni,Co,Mn,Fe,as,u,th,Sr,Cd,Bi,P,la,Cr
,Mg,al,K,Sc,tl,Ga,Cs,Rb,Sn,Y,Ce,li

FF-S-0115 Cu,Pb,Zn,ni,Co,Fe,as,u,th,Sr,Cd,la,Mg,K,Sc,hf,S
n,Zr,Y,Ce

FF-S-0118 Mo,Cu,Zn,ni,Co,Mn,Fe,as,u,Sr,Cd,la,K,Sc,tl,Rb,
Y,Ce,Be

FF-S-0119 Cu,Pb,Fe,as,u,th,Sr,v,Ca,P,al,K,Sc,tl,Ga,Rb,Zr,Y,C
e,Be,li
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Tabela. 5.6 – Relação de estações com 
resultados anômalos.

Estação Elementos com teores anômalos na estação

FF-S-0120 Mo,Cu,Pb,Zn,ni,Co,Fe,as,u,th,Sr,Bi,v,Ca,P,la,Cr,B
a,al,K,Sc,tl,Ga,Rb,Y,Ce,Be,li

FF-S-0121 Cu,Zn,la,K
FF-S-0123 Mo,Cu,Zn,ni,Mn,

FF-S-0124 Cu,Pb,Zn,Co,Mn,Fe,as,u,au,th,Sr,Cd,v,P,Sc,Zr,Y,
Ce,Be

FF-S-0126 au
FF-S-0127 Mo,Cu,Zn,ni,Fe,au,th,Cd,K,Sc,tl,Ga,Rb
FF-S-0128 Co,Mn,au,Ca,P
FF-S-0157 Cu,Pb,Fe,as,u,Sr
FF-S-0158 al
FF-S-0179 Pb,Zn,ni,u,Sr,Ca,la,Cr,Mg,ti,K,hf,Zr,li

FF-S-0180 Cu,ni,Co,Mn,Fe,as,u,th,Sr,v,Ca,P,la,Ba,al,K,Sc,tl,
Ga,hf,Rb,Sn,Zr,Y,Ce,Be,li

FF-S-0184 Zr

FF-S-0196 Mo,Cu,Pb,Fe,as,u,v,Cr,Mg,al,K,Sc,tl,Ga,hf,Rb,Sn
,Zr,Y,Ce,Be,li

5.2.4 DADOS mINERALOméTRICOS

a região sudeste de Mato Grosso é conhecida 
pelo potencial histórico na extração de diamantes em 
ambiente secundário e por possuir várias ocorrências 
de intrusões kimberlíticas, principalmente na bacia 
dos rios Batovi e Jatobá.

o estudo mineralométrico visa a estabelecer 
um background regional para minerais pesados 
de interesse econômico ou não, e conseqüente 
indicação de áreas que possam garantir trabalhos 
adicionais de exploração.

num total de 349 amostras, 36 mostraram indícios 
de intrusões kimberliticas, tendo sido separadas três 
áreas para futuras pesquisas para diamantes (Figura 
5.4).

na área a, as amostras CF-B-1056, CF-B-1227-a, 
CF-B-1057-a, CF-B-1044-a, CF-B-1223-a, CF-B-
1228-a, CF-B-1058, CF-B-1226-a, CF-B-10600, CF-B-
1224-a, CF-B-1225-a e CF-B-01063-a apresentaram 
resultados mineralógicos positivos, atribuídos às 
intrusões kimberlíticas já conhecidas.

na área B, as amostras CF-B-1013, CF-B-1014, 
CF-B-1015, CF-B-1021, CF-B-1019, CF-B-1018, CF-B-
1032, CF-B-1025, CF-B-1026, CF-B-1028, CF-B-1035, 
CF-B-1199, CF-B-1037, CF-B-1038, CF-B-1040, CF-B-
1036 e CF-B-1042; e na área C, as amostras FF-B-1145, 
FF-B-1143, FF-B-1147, FF-B-1151, FF-B-1155, FF-B-
1152, FF-B-1175, FF-B-1176 e De-B-1171, indicaram a 
possível existência de intrusões kimberlíticas. nestas 
áreas, as amostras que apresentaram resultados 
com dois ou mais minerais indicadores (granada + 

Fotografia 5.5 – Espinélios NK da amostra CF-B-1028. 

Fotografia 5.6 – Granadas Kimberlíticas da amostra CF-
B-1058. 

ilmenita; granada + ilmenita + espinelio) se traduzem 
em alvos a serem checados. 

os resultados positivos no Rio Paranatinga, nas 
imediações da cidade homônima, podem estar 
relacionados a contaminações ocorridas em épocas 
passadas, ocasionadas pelo manuseio de amostras 
durante pesquisas de diamante por empresas 
privadas.

as demais amostras apresentaram indícios 
relevantes, porém com grau de importância menor 
para a separação de áreas, pela presença do mineral 
indicador ilmenita.

as fotografias 5.5 a 5.7 mostram exemplares de 
alguns minerais satélites encontrados nas amostras 
de concentrado de batéia.

Fotografia 5.7 – Ilmenitas Kimberlíticas, da amostra CF-
B-1058 com cobertura de leucoxênio. Minerais satélite 
indicadores de mineralizações de diamante
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Figura 5.4 – Áreas anômalas com potencial para diamante.

a cromita e o rutilo estão presentes de forma 
dispersa, embora também pareçam estar relacionadas 
às intrusões kimberliticas conhecidas (área a) ou não 
(áreas B e C). Cromitas e olivinas também ocorrem 
dispersas ao longo do Rio Paranatinga e nos domínios 
da área B. 

Minerais de titânio apresentam-se de forma 
diferenciada, com maiores concentrações de 

anatásio ao longo da bacia do Rio Paranatinga e de 
leucoxênio nas áreas a e B (Figura 5.4), possivelmente 
associados às ilmenitas.

o ouro está presente em uma única amostra sob 
a forma de um grão com 0,5mm de diâmetro (CF-B-
1224-a). 

os minerais ferrosos (ilmenita, magnetita, limonita, 
hematita e pirita limonitizada) estão dispersos na 
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folha, entretanto, de forma mais frequente, nas 
drenagens das áreas a, B e C, e ao longo da bacia do Rio 
Paranatinga, sugerindo que as rochas sedimentares 
também estão enriquecidas nestes minerais.

Cianita, estaurolita, silimanita e granada estão 
presentes preferencialmente na área B e ao longo do 
Ribeirão Desengano e também dispersos na folha, 
sugerindo proveniência de cinturões metamórficos 
situados fora da área de pesquisa. estaurolita possui 
maior incidência ao longo da bacia do rio Paranatinga. 

5.2.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

o arcabouço geológico da área é constituído 
por unidades litoestratigráficas que vão desde 
o neoproterozóico ao Cretáceo Superior, com 
predominância das rochas sedimentares da Formação 
Diamantino e de diversos corpos kimberlíticos. 

o estudo geoquímico revelou anomalias pontuais 
na grande parte dos elementos analisados. as análises 

químicas multielementares dos sedimentos ativos 
de corrente, somadas aos dados mineralométricos, 
permitiram identificar três áreas com potencial 
para a pesquisa de kimberlitos, sendo que em duas 
delas ainda não foram descobertas intrusões desta 
natureza. 

no estudo comparativo com os dados de 
solo coletados sobre os corpos de Kimberlitos 
conhecidos e as demais amostras coletadas sobre 
as anomalias aerogeofísicas selecionadas na área, 
observou-se menores valores de Mo, Mn, Sb, v, 
al, Ga, nb e Sn nos kimberlitos em relação aos 
demais. Das 18 amostras de solo coletadas com o 
objetivo de se checar anomalias aerogeofísicas, 
duas delas indicaram a presença de corpos ainda 
não conhecidos na região, coincidentes com as 
áreas já definidas como potenciais para a pesquisa 
de kimberlitos.

os resultados do projeto indicaram zonas 
anômalas que necessitam de estudos prospectivos 
em maior detalhe, principalmente para a ocorrência 
de kimberlitos.

ANEXOS
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ANEXO II

Figura 01 – Mapa de distribuição do Ag.

Figura 02 – Mapa de distribuição do Al.
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Figura 03 – Mapa de distribuição do Ca.

Figura 04 – Mapa de distribuição do Co.
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Figura 05 – Mapa de distribuição do Cu.

Figura 06 – Mapa de distribuição do Fe.
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Figura 07 – Mapa de distribuição do Mn.

Figura 08 – Mapa de distribuição do Ni
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Figura 09 – Mapa de distribuição do P.

Figura 10 – Mapa de distribuição do Th.
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ANEXO III
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ANEXO Iv

Spearman Rank Order Correlations (Sheet1 in Imported from E:\Planalto da Serra\Paranatinga\Geoquimica\TratFrizzo\SedimentosParanGeosoft.xls)
MD pairwise deleted
Marked correlations are significant at p <.1E-6

Variable Mo Cu Pb Zn Ag Ni Co Mn Fe As U Au Th Sr Cd Sb Bi V Ca P La Cr Mg Ba Ti Al Na K Sc Tl Hg Se Ga Cs Hf Nb Rb Sn Zr Y Ce Be Li
Mo
Cu
Pb
Zn
Ag
Ni
Co
Mn
Fe
As
U
Au
Th
Sr
Cd
Sb
Bi
V
Ca
P
La
Cr
Mg
Ba
Ti
Al
Na
K
Sc
Tl
Hg
Se
Ga
Cs
Hf
Nb
Rb
Sn
Zr
Y
Ce
Be
Li

1.000000
0.729630 1.000000
0.737091 0.837977 1.000000
0.708426 0.895761 0.845575 1.000000
0.654989 0.522276 0.611567 0.458326 1.000000
0.687159 0.920584 0.856747 0.972226 0.452781 1.000000
0.597032 0.866738 0.770892 0.917992 0.371114 0.920904 1.000000
0.459571 0.650929 0.613948 0.723724 0.321469 0.710619 0.877950 1.000000
0.828722 0.892953 0.925465 0.876291 0.594642 0.880089 0.828901 0.670816 1.000000
0.669459 0.856661 0.829549 0.846843 0.482807 0.857459 0.854883 0.718627 0.906968 1.000000
0.532390 0.801384 0.827262 0.758697 0.412582 0.811048 0.765727 0.607114 0.815365 0.824843 1.000000
0.379055 0.397404 0.366486 0.381165 0.297886 0.368599 0.399718 0.380236 0.391309 0.409797 0.324033 1.000000
0.705859 0.893074 0.879640 0.870708 0.503475 0.894142 0.822793 0.621730 0.898832 0.834016 0.883020 0.344566 1.000000
0.491159 0.753864 0.802211 0.793712 0.367020 0.810562 0.780601 0.679471 0.761996 0.818984 0.840637 0.289801 0.755799 1.000000
0.641668 0.553614 0.582278 0.591489 0.554524 0.571221 0.537991 0.476684 0.597826 0.547695 0.397208 0.381189 0.511372 0.413681 1.000000
0.712487 0.376487 0.669359 0.416813 0.640167 0.404334 0.259376 0.180782 0.594798 0.434700 0.379940 0.188831 0.473963 0.408584 0.509998 1.000000
0.800612 0.881910 0.915214 0.839270 0.611570 0.865471 0.756476 0.569147 0.939770 0.846348 0.804373 0.410468 0.893173 0.729049 0.617674 0.631296 1.000000
0.789562 0.686795 0.852163 0.621116 0.699427 0.642444 0.516925 0.383329 0.842797 0.693005 0.703259 0.319645 0.737691 0.630663 0.542459 0.823069 0.849072 1.000000
0.426911 0.693906 0.674661 0.761329 0.393874 0.758470 0.783673 0.749680 0.678738 0.744774 0.680076 0.338927 0.681259 0.794930 0.491437 0.269586 0.655355 0.478480 1.000000
0.513744 0.792400 0.696037 0.842533 0.346635 0.821061 0.894527 0.799985 0.771608 0.863843 0.755132 0.359026 0.759705 0.804374 0.438058 0.214518 0.690999 0.478141 0.816157 1.000000
0.641364 0.887614 0.827416 0.896775 0.442227 0.909983 0.880852 0.692039 0.845109 0.813591 0.848437 0.345376 0.931336 0.789924 0.494492 0.359400 0.816718 0.604938 0.743058 0.838802 1.000000
0.842784 0.765659 0.870387 0.755412 0.704942 0.756408 0.631167 0.468939 0.891637 0.750764 0.694029 0.344778 0.790425 0.640315 0.611097 0.778090 0.894928 0.941236 0.564301 0.578022 0.687177 1.000000
0.555835 0.776246 0.862190 0.858568 0.461834 0.886806 0.777937 0.609691 0.787726 0.782272 0.770523 0.329667 0.804040 0.821366 0.535229 0.521022 0.812146 0.667589 0.771428 0.719650 0.801228 0.729809 1.000000
0.583933 0.656358 0.768869 0.763811 0.622911 0.736647 0.726483 0.690430 0.722631 0.722906 0.663302 0.323904 0.669210 0.780410 0.521683 0.553865 0.693878 0.655998 0.719774 0.728538 0.718449 0.707238 0.736523 1.000000
0.096299 -0.100657 0.315153 0.015262 0.207517 0.027636 -0.087103 -0.053664 0.142276 0.007079 0.153846 -0.142690 0.110726 0.158170 0.108734 0.599830 0.171627 0.405981 0.038689 -0.139320 -0.003628 0.301426 0.283008 0.208896 1.000000
0.616743 0.783294 0.711971 0.711762 0.588357 0.756939 0.664816 0.457223 0.745120 0.761572 0.750242 0.321560 0.791880 0.678316 0.487784 0.486102 0.796982 0.728023 0.633620 0.695339 0.757495 0.775115 0.728363 0.716385 0.053792 1.000000
0.504263 0.617903 0.664112 0.614946 0.313209 0.657156 0.570437 0.439988 0.645403 0.648402 0.735692 0.234555 0.671121 0.778116 0.369486 0.436325 0.659021 0.607196 0.554340 0.602694 0.688584 0.569460 0.665474 0.574144 0.156796 0.630393 1.000000
0.568942 0.869392 0.795118 0.877292 0.422651 0.918690 0.856475 0.663876 0.810261 0.845478 0.809785 0.298894 0.855777 0.814495 0.487420 0.353015 0.812985 0.593537 0.736593 0.817415 0.880976 0.679302 0.864298 0.725382 0.009441 0.816183 0.700758 1.000000
0.586996 0.912373 0.777047 0.796235 0.468724 0.841495 0.806357 0.614757 0.832669 0.862060 0.872457 0.405737 0.862261 0.774197 0.455031 0.284304 0.837877 0.663040 0.711994 0.816386 0.851793 0.711075 0.731775 0.649206 -0.117293 0.858634 0.675860 0.859626 1.000000
0.594606 0.781371 0.695975 0.746844 0.634437 0.762122 0.725246 0.558919 0.715061 0.729804 0.680648 0.382792 0.731432 0.624492 0.513618 0.389170 0.725895 0.633936 0.638522 0.701826 0.737105 0.717882 0.685539 0.782555 -0.063117 0.874577 0.494104 0.770175 0.808721 1.000000
0.527281 0.534046 0.457018 0.528990 0.356062 0.514411 0.491628 0.378994 0.511976 0.492750 0.417610 0.260320 0.513579 0.426663 0.359211 0.358759 0.517492 0.435634 0.443232 0.537375 0.550243 0.479109 0.475687 0.441975 -0.049778 0.577414 0.447733 0.541041 0.543952 0.479425 1.000000
0.206951 0.199958 0.260969 0.196473 0.350019 0.168221 0.185484 0.191411 0.206283 0.114928 0.103096 0.151401 0.127091 0.132451 0.152027 0.170466 0.178989 0.241315 0.186992 0.163622 0.174739 0.260185 0.140532 0.344955 0.012525 0.156899 -0.007148 0.109429 0.143047 0.290569 0.139293 1.000000
0.704184 0.850323 0.760159 0.758094 0.648945 0.790362 0.704237 0.504983 0.822346 0.812004 0.753897 0.381432 0.814081 0.664768 0.538429 0.498102 0.851482 0.779234 0.643543 0.711171 0.760023 0.851908 0.708016 0.709528 -0.000530 0.956726 0.585866 0.801231 0.890672 0.887666 0.546852 0.212642 1.000000
0.689188 0.814790 0.736218 0.789380 0.595234 0.810472 0.710162 0.480191 0.765952 0.765640 0.700207 0.331847 0.819983 0.627990 0.527325 0.523150 0.802217 0.678664 0.604812 0.680782 0.780852 0.774484 0.751863 0.687761 0.051879 0.911452 0.561357 0.838450 0.811400 0.853422 0.597985 0.109031 0.903305 1.000000
0.325807 0.543548 0.653167 0.513711 0.257968 0.576079 0.485118 0.350861 0.600093 0.587334 0.714393 0.183914 0.677724 0.573101 0.306043 0.394226 0.656891 0.597645 0.423609 0.398997 0.519381 0.581451 0.638430 0.423812 0.367136 0.592894 0.495889 0.618042 0.620625 0.440269 0.225346 0.012769 0.577293 0.542037 1.000000
0.386478 0.284375 0.559026 0.351182 0.466867 0.356943 0.227512 0.180019 0.470707 0.382584 0.442407 -0.002717 0.419648 0.503352 0.295213 0.695455 0.508887 0.641910 0.396764 0.284607 0.360754 0.583980 0.538853 0.549042 0.753954 0.486855 0.466131 0.372428 0.299872 0.339008 0.278957 0.030710 0.428825 0.423700 0.414647 1.000000
0.593022 0.839735 0.754347 0.804277 0.573082 0.837638 0.769219 0.570600 0.776737 0.805934 0.790241 0.339110 0.824513 0.747792 0.473605 0.407095 0.791585 0.667440 0.687172 0.774064 0.836734 0.731956 0.781704 0.786390 -0.008367 0.935814 0.650292 0.905351 0.880886 0.921115 0.548633 0.183967 0.916283 0.909249 0.555530 0.417844 1.000000
0.732163 0.762182 0.822444 0.692682 0.649273 0.734815 0.603128 0.427350 0.823055 0.719525 0.758705 0.317778 0.818752 0.666586 0.541133 0.668356 0.880445 0.860877 0.578212 0.579386 0.726543 0.861603 0.723220 0.669803 0.287404 0.867916 0.632622 0.734636 0.790463 0.732836 0.536931 0.171429 0.868367 0.820468 0.638790 0.611474 0.797800 1.000000
0.312051 0.602468 0.630591 0.564182 0.192641 0.633608 0.566667 0.404258 0.614364 0.664629 0.793288 0.189769 0.715815 0.634125 0.226936 0.276241 0.647848 0.537718 0.476115 0.500669 0.595863 0.534603 0.632365 0.440758 0.216736 0.644213 0.546353 0.698636 0.717958 0.494826 0.263735 -0.045951 0.625517 0.606983 0.908499 0.334332 0.633427 0.640217 1.000000
0.457607 0.842219 0.778027 0.823034 0.372491 0.853273 0.867147 0.719291 0.780245 0.842721 0.897774 0.331457 0.860963 0.836446 0.414046 0.213004 0.760284 0.536142 0.799775 0.873021 0.911141 0.600775 0.773824 0.706923 -0.041500 0.755866 0.670621 0.882449 0.905850 0.729416 0.465791 0.124225 0.755962 0.722559 0.611538 0.325102 0.833670 0.685906 0.725310 1.000000
0.561343 0.880188 0.775951 0.869662 0.414817 0.886086 0.890777 0.720612 0.815371 0.833117 0.848816 0.351503 0.894102 0.773661 0.455734 0.232374 0.773886 0.547120 0.752849 0.870855 0.965587 0.638636 0.747327 0.708228 -0.115246 0.758729 0.635987 0.872906 0.890673 0.769115 0.494240 0.185736 0.781896 0.748617 0.515796 0.277876 0.844691 0.682677 0.620633 0.950041 1.000000
0.595753 0.813216 0.738926 0.823955 0.412181 0.824657 0.826861 0.693581 0.767813 0.784184 0.744886 0.367017 0.785504 0.679984 0.485230 0.299821 0.719547 0.551715 0.698917 0.786021 0.808751 0.641472 0.715374 0.684121 -0.120045 0.676180 0.537418 0.777162 0.789502 0.732668 0.488441 0.223425 0.717303 0.712955 0.470858 0.198781 0.756628 0.611058 0.539712 0.796670 0.816822 1.000000
0.586445 0.808913 0.794124 0.860712 0.489058 0.890850 0.789986 0.587105 0.781117 0.811248 0.784029 0.334490 0.822830 0.813951 0.501885 0.468109 0.802213 0.657942 0.759242 0.786178 0.818735 0.733094 0.898215 0.762061 0.115140 0.857966 0.683173 0.891120 0.816806 0.808182 0.553000 0.133322 0.822763 0.874166 0.578900 0.475779 0.888516 0.787365 0.641638 0.793451 0.783259 0.769378 1.000000

Spearman Rank Order Correlations (Sheet1 in Imported from E:\Planalto da Serra\Paranatinga\Geoquimica\TratFrizzo\SedimentosParanGeosoft.xls)
MD pairwise deleted
Marked correlations are significant at p <.1E-6

Variable Mo Cu Pb Zn Ag Ni Co Mn Fe As U Au Th Sr Cd Sb Bi V Ca P La Cr Mg Ba Ti Al Na K Sc Tl Hg Se Ga Cs Hf Nb Rb Sn Zr Y Ce Be Li
Mo
Cu
Pb
Zn
Ag
Ni
Co
Mn
Fe
As
U
Au
Th
Sr
Cd
Sb
Bi
V
Ca
P
La
Cr
Mg
Ba
Ti
Al
Na
K
Sc
Tl
Hg
Se
Ga
Cs
Hf
Nb
Rb
Sn
Zr
Y
Ce
Be
Li

1.000000
0.729630 1.000000
0.737091 0.837977 1.000000
0.708426 0.895761 0.845575 1.000000
0.654989 0.522276 0.611567 0.458326 1.000000
0.687159 0.920584 0.856747 0.972226 0.452781 1.000000
0.597032 0.866738 0.770892 0.917992 0.371114 0.920904 1.000000
0.459571 0.650929 0.613948 0.723724 0.321469 0.710619 0.877950 1.000000
0.828722 0.892953 0.925465 0.876291 0.594642 0.880089 0.828901 0.670816 1.000000
0.669459 0.856661 0.829549 0.846843 0.482807 0.857459 0.854883 0.718627 0.906968 1.000000
0.532390 0.801384 0.827262 0.758697 0.412582 0.811048 0.765727 0.607114 0.815365 0.824843 1.000000
0.379055 0.397404 0.366486 0.381165 0.297886 0.368599 0.399718 0.380236 0.391309 0.409797 0.324033 1.000000
0.705859 0.893074 0.879640 0.870708 0.503475 0.894142 0.822793 0.621730 0.898832 0.834016 0.883020 0.344566 1.000000
0.491159 0.753864 0.802211 0.793712 0.367020 0.810562 0.780601 0.679471 0.761996 0.818984 0.840637 0.289801 0.755799 1.000000
0.641668 0.553614 0.582278 0.591489 0.554524 0.571221 0.537991 0.476684 0.597826 0.547695 0.397208 0.381189 0.511372 0.413681 1.000000
0.712487 0.376487 0.669359 0.416813 0.640167 0.404334 0.259376 0.180782 0.594798 0.434700 0.379940 0.188831 0.473963 0.408584 0.509998 1.000000
0.800612 0.881910 0.915214 0.839270 0.611570 0.865471 0.756476 0.569147 0.939770 0.846348 0.804373 0.410468 0.893173 0.729049 0.617674 0.631296 1.000000
0.789562 0.686795 0.852163 0.621116 0.699427 0.642444 0.516925 0.383329 0.842797 0.693005 0.703259 0.319645 0.737691 0.630663 0.542459 0.823069 0.849072 1.000000
0.426911 0.693906 0.674661 0.761329 0.393874 0.758470 0.783673 0.749680 0.678738 0.744774 0.680076 0.338927 0.681259 0.794930 0.491437 0.269586 0.655355 0.478480 1.000000
0.513744 0.792400 0.696037 0.842533 0.346635 0.821061 0.894527 0.799985 0.771608 0.863843 0.755132 0.359026 0.759705 0.804374 0.438058 0.214518 0.690999 0.478141 0.816157 1.000000
0.641364 0.887614 0.827416 0.896775 0.442227 0.909983 0.880852 0.692039 0.845109 0.813591 0.848437 0.345376 0.931336 0.789924 0.494492 0.359400 0.816718 0.604938 0.743058 0.838802 1.000000
0.842784 0.765659 0.870387 0.755412 0.704942 0.756408 0.631167 0.468939 0.891637 0.750764 0.694029 0.344778 0.790425 0.640315 0.611097 0.778090 0.894928 0.941236 0.564301 0.578022 0.687177 1.000000
0.555835 0.776246 0.862190 0.858568 0.461834 0.886806 0.777937 0.609691 0.787726 0.782272 0.770523 0.329667 0.804040 0.821366 0.535229 0.521022 0.812146 0.667589 0.771428 0.719650 0.801228 0.729809 1.000000
0.583933 0.656358 0.768869 0.763811 0.622911 0.736647 0.726483 0.690430 0.722631 0.722906 0.663302 0.323904 0.669210 0.780410 0.521683 0.553865 0.693878 0.655998 0.719774 0.728538 0.718449 0.707238 0.736523 1.000000
0.096299 -0.100657 0.315153 0.015262 0.207517 0.027636 -0.087103 -0.053664 0.142276 0.007079 0.153846 -0.142690 0.110726 0.158170 0.108734 0.599830 0.171627 0.405981 0.038689 -0.139320 -0.003628 0.301426 0.283008 0.208896 1.000000
0.616743 0.783294 0.711971 0.711762 0.588357 0.756939 0.664816 0.457223 0.745120 0.761572 0.750242 0.321560 0.791880 0.678316 0.487784 0.486102 0.796982 0.728023 0.633620 0.695339 0.757495 0.775115 0.728363 0.716385 0.053792 1.000000
0.504263 0.617903 0.664112 0.614946 0.313209 0.657156 0.570437 0.439988 0.645403 0.648402 0.735692 0.234555 0.671121 0.778116 0.369486 0.436325 0.659021 0.607196 0.554340 0.602694 0.688584 0.569460 0.665474 0.574144 0.156796 0.630393 1.000000
0.568942 0.869392 0.795118 0.877292 0.422651 0.918690 0.856475 0.663876 0.810261 0.845478 0.809785 0.298894 0.855777 0.814495 0.487420 0.353015 0.812985 0.593537 0.736593 0.817415 0.880976 0.679302 0.864298 0.725382 0.009441 0.816183 0.700758 1.000000
0.586996 0.912373 0.777047 0.796235 0.468724 0.841495 0.806357 0.614757 0.832669 0.862060 0.872457 0.405737 0.862261 0.774197 0.455031 0.284304 0.837877 0.663040 0.711994 0.816386 0.851793 0.711075 0.731775 0.649206 -0.117293 0.858634 0.675860 0.859626 1.000000
0.594606 0.781371 0.695975 0.746844 0.634437 0.762122 0.725246 0.558919 0.715061 0.729804 0.680648 0.382792 0.731432 0.624492 0.513618 0.389170 0.725895 0.633936 0.638522 0.701826 0.737105 0.717882 0.685539 0.782555 -0.063117 0.874577 0.494104 0.770175 0.808721 1.000000
0.527281 0.534046 0.457018 0.528990 0.356062 0.514411 0.491628 0.378994 0.511976 0.492750 0.417610 0.260320 0.513579 0.426663 0.359211 0.358759 0.517492 0.435634 0.443232 0.537375 0.550243 0.479109 0.475687 0.441975 -0.049778 0.577414 0.447733 0.541041 0.543952 0.479425 1.000000
0.206951 0.199958 0.260969 0.196473 0.350019 0.168221 0.185484 0.191411 0.206283 0.114928 0.103096 0.151401 0.127091 0.132451 0.152027 0.170466 0.178989 0.241315 0.186992 0.163622 0.174739 0.260185 0.140532 0.344955 0.012525 0.156899 -0.007148 0.109429 0.143047 0.290569 0.139293 1.000000
0.704184 0.850323 0.760159 0.758094 0.648945 0.790362 0.704237 0.504983 0.822346 0.812004 0.753897 0.381432 0.814081 0.664768 0.538429 0.498102 0.851482 0.779234 0.643543 0.711171 0.760023 0.851908 0.708016 0.709528 -0.000530 0.956726 0.585866 0.801231 0.890672 0.887666 0.546852 0.212642 1.000000
0.689188 0.814790 0.736218 0.789380 0.595234 0.810472 0.710162 0.480191 0.765952 0.765640 0.700207 0.331847 0.819983 0.627990 0.527325 0.523150 0.802217 0.678664 0.604812 0.680782 0.780852 0.774484 0.751863 0.687761 0.051879 0.911452 0.561357 0.838450 0.811400 0.853422 0.597985 0.109031 0.903305 1.000000
0.325807 0.543548 0.653167 0.513711 0.257968 0.576079 0.485118 0.350861 0.600093 0.587334 0.714393 0.183914 0.677724 0.573101 0.306043 0.394226 0.656891 0.597645 0.423609 0.398997 0.519381 0.581451 0.638430 0.423812 0.367136 0.592894 0.495889 0.618042 0.620625 0.440269 0.225346 0.012769 0.577293 0.542037 1.000000
0.386478 0.284375 0.559026 0.351182 0.466867 0.356943 0.227512 0.180019 0.470707 0.382584 0.442407 -0.002717 0.419648 0.503352 0.295213 0.695455 0.508887 0.641910 0.396764 0.284607 0.360754 0.583980 0.538853 0.549042 0.753954 0.486855 0.466131 0.372428 0.299872 0.339008 0.278957 0.030710 0.428825 0.423700 0.414647 1.000000
0.593022 0.839735 0.754347 0.804277 0.573082 0.837638 0.769219 0.570600 0.776737 0.805934 0.790241 0.339110 0.824513 0.747792 0.473605 0.407095 0.791585 0.667440 0.687172 0.774064 0.836734 0.731956 0.781704 0.786390 -0.008367 0.935814 0.650292 0.905351 0.880886 0.921115 0.548633 0.183967 0.916283 0.909249 0.555530 0.417844 1.000000
0.732163 0.762182 0.822444 0.692682 0.649273 0.734815 0.603128 0.427350 0.823055 0.719525 0.758705 0.317778 0.818752 0.666586 0.541133 0.668356 0.880445 0.860877 0.578212 0.579386 0.726543 0.861603 0.723220 0.669803 0.287404 0.867916 0.632622 0.734636 0.790463 0.732836 0.536931 0.171429 0.868367 0.820468 0.638790 0.611474 0.797800 1.000000
0.312051 0.602468 0.630591 0.564182 0.192641 0.633608 0.566667 0.404258 0.614364 0.664629 0.793288 0.189769 0.715815 0.634125 0.226936 0.276241 0.647848 0.537718 0.476115 0.500669 0.595863 0.534603 0.632365 0.440758 0.216736 0.644213 0.546353 0.698636 0.717958 0.494826 0.263735 -0.045951 0.625517 0.606983 0.908499 0.334332 0.633427 0.640217 1.000000
0.457607 0.842219 0.778027 0.823034 0.372491 0.853273 0.867147 0.719291 0.780245 0.842721 0.897774 0.331457 0.860963 0.836446 0.414046 0.213004 0.760284 0.536142 0.799775 0.873021 0.911141 0.600775 0.773824 0.706923 -0.041500 0.755866 0.670621 0.882449 0.905850 0.729416 0.465791 0.124225 0.755962 0.722559 0.611538 0.325102 0.833670 0.685906 0.725310 1.000000
0.561343 0.880188 0.775951 0.869662 0.414817 0.886086 0.890777 0.720612 0.815371 0.833117 0.848816 0.351503 0.894102 0.773661 0.455734 0.232374 0.773886 0.547120 0.752849 0.870855 0.965587 0.638636 0.747327 0.708228 -0.115246 0.758729 0.635987 0.872906 0.890673 0.769115 0.494240 0.185736 0.781896 0.748617 0.515796 0.277876 0.844691 0.682677 0.620633 0.950041 1.000000
0.595753 0.813216 0.738926 0.823955 0.412181 0.824657 0.826861 0.693581 0.767813 0.784184 0.744886 0.367017 0.785504 0.679984 0.485230 0.299821 0.719547 0.551715 0.698917 0.786021 0.808751 0.641472 0.715374 0.684121 -0.120045 0.676180 0.537418 0.777162 0.789502 0.732668 0.488441 0.223425 0.717303 0.712955 0.470858 0.198781 0.756628 0.611058 0.539712 0.796670 0.816822 1.000000
0.586445 0.808913 0.794124 0.860712 0.489058 0.890850 0.789986 0.587105 0.781117 0.811248 0.784029 0.334490 0.822830 0.813951 0.501885 0.468109 0.802213 0.657942 0.759242 0.786178 0.818735 0.733094 0.898215 0.762061 0.115140 0.857966 0.683173 0.891120 0.816806 0.808182 0.553000 0.133322 0.822763 0.874166 0.578900 0.475779 0.888516 0.787365 0.641638 0.793451 0.783259 0.769378 1.000000

Spearman Rank Order Correlations (Sheet1 in Imported from E:\Planalto da Serra\Paranatinga\Geoquimica\TratFrizzo\SedimentosParanGeosoft.xls)
MD pairwise deleted
Marked correlations are significant at p <.1E-6

Variable Mo Cu Pb Zn Ag Ni Co Mn Fe As U Au Th Sr Cd Sb Bi V Ca P La Cr Mg Ba Ti Al Na K Sc Tl Hg Se Ga Cs Hf Nb Rb Sn Zr Y Ce Be Li
Mo
Cu
Pb
Zn
Ag
Ni
Co
Mn
Fe
As
U
Au
Th
Sr
Cd
Sb
Bi
V
Ca
P
La
Cr
Mg
Ba
Ti
Al
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Y
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1.000000
0.729630 1.000000
0.737091 0.837977 1.000000
0.708426 0.895761 0.845575 1.000000
0.654989 0.522276 0.611567 0.458326 1.000000
0.687159 0.920584 0.856747 0.972226 0.452781 1.000000
0.597032 0.866738 0.770892 0.917992 0.371114 0.920904 1.000000
0.459571 0.650929 0.613948 0.723724 0.321469 0.710619 0.877950 1.000000
0.828722 0.892953 0.925465 0.876291 0.594642 0.880089 0.828901 0.670816 1.000000
0.669459 0.856661 0.829549 0.846843 0.482807 0.857459 0.854883 0.718627 0.906968 1.000000
0.532390 0.801384 0.827262 0.758697 0.412582 0.811048 0.765727 0.607114 0.815365 0.824843 1.000000
0.379055 0.397404 0.366486 0.381165 0.297886 0.368599 0.399718 0.380236 0.391309 0.409797 0.324033 1.000000
0.705859 0.893074 0.879640 0.870708 0.503475 0.894142 0.822793 0.621730 0.898832 0.834016 0.883020 0.344566 1.000000
0.491159 0.753864 0.802211 0.793712 0.367020 0.810562 0.780601 0.679471 0.761996 0.818984 0.840637 0.289801 0.755799 1.000000
0.641668 0.553614 0.582278 0.591489 0.554524 0.571221 0.537991 0.476684 0.597826 0.547695 0.397208 0.381189 0.511372 0.413681 1.000000
0.712487 0.376487 0.669359 0.416813 0.640167 0.404334 0.259376 0.180782 0.594798 0.434700 0.379940 0.188831 0.473963 0.408584 0.509998 1.000000
0.800612 0.881910 0.915214 0.839270 0.611570 0.865471 0.756476 0.569147 0.939770 0.846348 0.804373 0.410468 0.893173 0.729049 0.617674 0.631296 1.000000
0.789562 0.686795 0.852163 0.621116 0.699427 0.642444 0.516925 0.383329 0.842797 0.693005 0.703259 0.319645 0.737691 0.630663 0.542459 0.823069 0.849072 1.000000
0.426911 0.693906 0.674661 0.761329 0.393874 0.758470 0.783673 0.749680 0.678738 0.744774 0.680076 0.338927 0.681259 0.794930 0.491437 0.269586 0.655355 0.478480 1.000000
0.513744 0.792400 0.696037 0.842533 0.346635 0.821061 0.894527 0.799985 0.771608 0.863843 0.755132 0.359026 0.759705 0.804374 0.438058 0.214518 0.690999 0.478141 0.816157 1.000000
0.641364 0.887614 0.827416 0.896775 0.442227 0.909983 0.880852 0.692039 0.845109 0.813591 0.848437 0.345376 0.931336 0.789924 0.494492 0.359400 0.816718 0.604938 0.743058 0.838802 1.000000
0.842784 0.765659 0.870387 0.755412 0.704942 0.756408 0.631167 0.468939 0.891637 0.750764 0.694029 0.344778 0.790425 0.640315 0.611097 0.778090 0.894928 0.941236 0.564301 0.578022 0.687177 1.000000
0.555835 0.776246 0.862190 0.858568 0.461834 0.886806 0.777937 0.609691 0.787726 0.782272 0.770523 0.329667 0.804040 0.821366 0.535229 0.521022 0.812146 0.667589 0.771428 0.719650 0.801228 0.729809 1.000000
0.583933 0.656358 0.768869 0.763811 0.622911 0.736647 0.726483 0.690430 0.722631 0.722906 0.663302 0.323904 0.669210 0.780410 0.521683 0.553865 0.693878 0.655998 0.719774 0.728538 0.718449 0.707238 0.736523 1.000000
0.096299 -0.100657 0.315153 0.015262 0.207517 0.027636 -0.087103 -0.053664 0.142276 0.007079 0.153846 -0.142690 0.110726 0.158170 0.108734 0.599830 0.171627 0.405981 0.038689 -0.139320 -0.003628 0.301426 0.283008 0.208896 1.000000
0.616743 0.783294 0.711971 0.711762 0.588357 0.756939 0.664816 0.457223 0.745120 0.761572 0.750242 0.321560 0.791880 0.678316 0.487784 0.486102 0.796982 0.728023 0.633620 0.695339 0.757495 0.775115 0.728363 0.716385 0.053792 1.000000
0.504263 0.617903 0.664112 0.614946 0.313209 0.657156 0.570437 0.439988 0.645403 0.648402 0.735692 0.234555 0.671121 0.778116 0.369486 0.436325 0.659021 0.607196 0.554340 0.602694 0.688584 0.569460 0.665474 0.574144 0.156796 0.630393 1.000000
0.568942 0.869392 0.795118 0.877292 0.422651 0.918690 0.856475 0.663876 0.810261 0.845478 0.809785 0.298894 0.855777 0.814495 0.487420 0.353015 0.812985 0.593537 0.736593 0.817415 0.880976 0.679302 0.864298 0.725382 0.009441 0.816183 0.700758 1.000000
0.586996 0.912373 0.777047 0.796235 0.468724 0.841495 0.806357 0.614757 0.832669 0.862060 0.872457 0.405737 0.862261 0.774197 0.455031 0.284304 0.837877 0.663040 0.711994 0.816386 0.851793 0.711075 0.731775 0.649206 -0.117293 0.858634 0.675860 0.859626 1.000000
0.594606 0.781371 0.695975 0.746844 0.634437 0.762122 0.725246 0.558919 0.715061 0.729804 0.680648 0.382792 0.731432 0.624492 0.513618 0.389170 0.725895 0.633936 0.638522 0.701826 0.737105 0.717882 0.685539 0.782555 -0.063117 0.874577 0.494104 0.770175 0.808721 1.000000
0.527281 0.534046 0.457018 0.528990 0.356062 0.514411 0.491628 0.378994 0.511976 0.492750 0.417610 0.260320 0.513579 0.426663 0.359211 0.358759 0.517492 0.435634 0.443232 0.537375 0.550243 0.479109 0.475687 0.441975 -0.049778 0.577414 0.447733 0.541041 0.543952 0.479425 1.000000
0.206951 0.199958 0.260969 0.196473 0.350019 0.168221 0.185484 0.191411 0.206283 0.114928 0.103096 0.151401 0.127091 0.132451 0.152027 0.170466 0.178989 0.241315 0.186992 0.163622 0.174739 0.260185 0.140532 0.344955 0.012525 0.156899 -0.007148 0.109429 0.143047 0.290569 0.139293 1.000000
0.704184 0.850323 0.760159 0.758094 0.648945 0.790362 0.704237 0.504983 0.822346 0.812004 0.753897 0.381432 0.814081 0.664768 0.538429 0.498102 0.851482 0.779234 0.643543 0.711171 0.760023 0.851908 0.708016 0.709528 -0.000530 0.956726 0.585866 0.801231 0.890672 0.887666 0.546852 0.212642 1.000000
0.689188 0.814790 0.736218 0.789380 0.595234 0.810472 0.710162 0.480191 0.765952 0.765640 0.700207 0.331847 0.819983 0.627990 0.527325 0.523150 0.802217 0.678664 0.604812 0.680782 0.780852 0.774484 0.751863 0.687761 0.051879 0.911452 0.561357 0.838450 0.811400 0.853422 0.597985 0.109031 0.903305 1.000000
0.325807 0.543548 0.653167 0.513711 0.257968 0.576079 0.485118 0.350861 0.600093 0.587334 0.714393 0.183914 0.677724 0.573101 0.306043 0.394226 0.656891 0.597645 0.423609 0.398997 0.519381 0.581451 0.638430 0.423812 0.367136 0.592894 0.495889 0.618042 0.620625 0.440269 0.225346 0.012769 0.577293 0.542037 1.000000
0.386478 0.284375 0.559026 0.351182 0.466867 0.356943 0.227512 0.180019 0.470707 0.382584 0.442407 -0.002717 0.419648 0.503352 0.295213 0.695455 0.508887 0.641910 0.396764 0.284607 0.360754 0.583980 0.538853 0.549042 0.753954 0.486855 0.466131 0.372428 0.299872 0.339008 0.278957 0.030710 0.428825 0.423700 0.414647 1.000000
0.593022 0.839735 0.754347 0.804277 0.573082 0.837638 0.769219 0.570600 0.776737 0.805934 0.790241 0.339110 0.824513 0.747792 0.473605 0.407095 0.791585 0.667440 0.687172 0.774064 0.836734 0.731956 0.781704 0.786390 -0.008367 0.935814 0.650292 0.905351 0.880886 0.921115 0.548633 0.183967 0.916283 0.909249 0.555530 0.417844 1.000000
0.732163 0.762182 0.822444 0.692682 0.649273 0.734815 0.603128 0.427350 0.823055 0.719525 0.758705 0.317778 0.818752 0.666586 0.541133 0.668356 0.880445 0.860877 0.578212 0.579386 0.726543 0.861603 0.723220 0.669803 0.287404 0.867916 0.632622 0.734636 0.790463 0.732836 0.536931 0.171429 0.868367 0.820468 0.638790 0.611474 0.797800 1.000000
0.312051 0.602468 0.630591 0.564182 0.192641 0.633608 0.566667 0.404258 0.614364 0.664629 0.793288 0.189769 0.715815 0.634125 0.226936 0.276241 0.647848 0.537718 0.476115 0.500669 0.595863 0.534603 0.632365 0.440758 0.216736 0.644213 0.546353 0.698636 0.717958 0.494826 0.263735 -0.045951 0.625517 0.606983 0.908499 0.334332 0.633427 0.640217 1.000000
0.457607 0.842219 0.778027 0.823034 0.372491 0.853273 0.867147 0.719291 0.780245 0.842721 0.897774 0.331457 0.860963 0.836446 0.414046 0.213004 0.760284 0.536142 0.799775 0.873021 0.911141 0.600775 0.773824 0.706923 -0.041500 0.755866 0.670621 0.882449 0.905850 0.729416 0.465791 0.124225 0.755962 0.722559 0.611538 0.325102 0.833670 0.685906 0.725310 1.000000
0.561343 0.880188 0.775951 0.869662 0.414817 0.886086 0.890777 0.720612 0.815371 0.833117 0.848816 0.351503 0.894102 0.773661 0.455734 0.232374 0.773886 0.547120 0.752849 0.870855 0.965587 0.638636 0.747327 0.708228 -0.115246 0.758729 0.635987 0.872906 0.890673 0.769115 0.494240 0.185736 0.781896 0.748617 0.515796 0.277876 0.844691 0.682677 0.620633 0.950041 1.000000
0.595753 0.813216 0.738926 0.823955 0.412181 0.824657 0.826861 0.693581 0.767813 0.784184 0.744886 0.367017 0.785504 0.679984 0.485230 0.299821 0.719547 0.551715 0.698917 0.786021 0.808751 0.641472 0.715374 0.684121 -0.120045 0.676180 0.537418 0.777162 0.789502 0.732668 0.488441 0.223425 0.717303 0.712955 0.470858 0.198781 0.756628 0.611058 0.539712 0.796670 0.816822 1.000000
0.586445 0.808913 0.794124 0.860712 0.489058 0.890850 0.789986 0.587105 0.781117 0.811248 0.784029 0.334490 0.822830 0.813951 0.501885 0.468109 0.802213 0.657942 0.759242 0.786178 0.818735 0.733094 0.898215 0.762061 0.115140 0.857966 0.683173 0.891120 0.816806 0.808182 0.553000 0.133322 0.822763 0.874166 0.578900 0.475779 0.888516 0.787365 0.641638 0.793451 0.783259 0.769378 1.000000
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ANEXO v

Figura 01 – Mapa de distribuição do Mo. Figura 02 – Mapa de distribuição do Cu.

Figura 03 – Mapa de distribuição do Pb. Figura 04 – Mapa de distribuição do Zn.
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Figura 05 – Mapa de distribuição do Ni. Figura 06 – Mapa de distribuição do Co.

Figura 07 – Mapa de distribuição do Mn. Figura 08 – Mapa de distribuição do Fe.
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Figura 09 – Mapa de distribuição do As. Figura 10 – Mapa de distribuição do U.

Figura 11 – Mapa de distribuição do Au. Figura 12 – Mapa de distribuição do Sr.
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Figura 13 – Mapa de distribuição do Bi. Figura 14 – Mapa de distribuição do V.

Figura 15 – Mapa de distribuição do P. Figura 16 – Mapa de distribuição do La.
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Figura 17 – Mapa de distribuição do Cr. Figura 18 – Mapa de distribuição do Mg.

Figura 19 – Mapa de distribuição do Ti. Figura 20 – Mapa de distribuição do Al.
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Figura 21 – Mapa de distribuição do K. Figura 22 – Mapa de distribuição do Sc

Figura 23 – Mapa de distribuição do Hf. Figura 24 – Mapa de distribuição do Zr.
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ANEXO vI
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as interpretações geofísicas desenvolvidas neste 
projeto forneceram subsídios ao mapeamento 
geológico, principalmente na delimitação de 
unidades litodêmicas, extrapolação interpretativa de 
domínios de maciços rochosos e na interpretação do 
arcabouço estrutural, esta última extraída, sobretudo 
de produtos magnetométricos.

nas imagens gamaespectrométricas, os limites 
litológicos são bem marcados, principalmente quando 
se utiliza imagem do canal de composição ternária RGB 
para K-th-u. no centro-sul da imagem, a sul da cidade de 
Planalto da Serra, os altos valores de K, representados 
por tons vermelhos no mapa de composição ternária 
(Figura 6.1) e por tons verdes na imagem do canal de 
tório (Figura 6.2), estão associados aos diamictitos da 
Formação Jangada, em especial à fácies Marzagão, e 
seus altos valores podem ser explicados pela presença 
de ilita e muscovita na matriz e de litoclastos de 
composições graníticas. estreitas faixas de cor branca 
(RGB) ou vermelha das imagens do canal do tório (th), 
intercaladas nos diamictitos, representam litótipos 
com alta emissão de radiação dos três elementos, 
evidenciam o estilo de dobramentos e correspondem 

6 — GEOFÍSICA

à Fácies Bauxi da Formação Marzagão. uma estreita 
faixa de tonalidade azul-esverdeada (RGB), passando 
por Planalto da Serra e contornando os dobramentos, 
denota altos valores de tório e coincide com a área 
de ocorrência dos calcários calcíticos e dolomíticos 
das formações Guia e nobres. Situada um pouco mais 
a norte e acompanhando os dobramentos regionais, 
outra estreita faixa, com tonalidade arroxeada (RGB), 
coincide com as escarpas da Serra e com a área de 
ocorrência dos quartzitos e arenitos da Formação 
Raizama. Representa altos valores dos canais de K e 
u associados às rochas quartzosas intercaladas em 
sedimentos pelíticos. esta mesma faixa é também 
bem ressaltada na imagem do canal do tório, onde 
exibe cor verde, indicativa de valores de radiação 
intermediária, em contraste com os altos valores das 
unidades envolventes.

o domínio posicionado nas porções sudeste e 
sudoeste mostra tons escuros (RGB) e azul (canal do 
tório) e corresponde a baixos valores radiométricos para 
estes três elementos. essa assinatura geofísica permite 
delimitar a área de ocorrência das rochas sedimentares 
do Grupo Bauru, constituído predominantemente 

Figura 6.1 – Composição Ternária RGB para os canais de K, Th e U, respectivamente, 
com destaque ao canal de K, representado pelos tons em vermelho.
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por quartzo-arenitos. no extremo noroeste da Folha 
Paranatinga, são emitidos valores radiométricos 
semelhantes, correspondentes à área de ocorrência de 
rochas sedimentares da Formação Rio ávila.

Corroborando as informações supracitadas 
extraídas das imagens de composição ternária 
RGB, observam-se, principalmente na imagem do 
canal de tório, as sucessões de dobras fechadas em 
tons arroxeados, e nota-se que eles se intensificam 
quando posicionados nas charneiras destas 
dobras. em muitos casos, pode-se inferi-las como 
representativas dos corpos carbonatíticos e/ou 
ultramáficos-alcalinos intrusivos ao longo das zonas 
de charneira das megadobras.

uma descontinuidade estrutural, de direção 
leste-oeste, atravessa as folhas Caiana e Brasilândia, 
passando pelas proximidades de Planalto da Serra. 
outra descontinuidade, a de direção aproximada 
n70e, corta as folhas Brasilândia e Cacimba, desde 
sul de Planalto da Serra até próximo a Paranatinga 
(Figura 6.3). estas descontinuidades são truncadas 
e nítidas em todos os produtos de interpretações 
do levantamento aerogeofísico e são sugestivas 
de contato entre as rochas supracrustais, em 
profundidade, com o embasamento mais antigo e 
de competência diferente, o que pode representar o 
limite dos blocos de compartimentação geotectônica 

Figura 6.2 – Imagem do Canal do Tório.

supracrustais e de uma infraestrutura representada 
pelo Cráton amazônico. estes lineamentos são 
visualizados tanto em imagens gamaespectrométricas 
quanto em imagens magnetométricas, ou seja, 
presentes em grandes profundidades.

na tentativa de realçar mudanças abruptas de 
domínios gamaespectrométricos foi desenvolvido 
algoritmo de derivadas ortogonais entre si e oblíquas 
às linhas de vôo, para auxiliar na definição dos limites 
dos domínios radiométricos, conforme mostrado na 
figura 6.3.

Pode-se com esse produto discriminar com nitidez 
a sequência de dobras apertadas assimétricas, 
existentes entre as cidades de Planalto da Serra e 
nova Brasilândia, discernindo o domínio dos blocos 
de dobramentos mais ao sul da cidade de Planalto da 
Serra daqueles menos perturbados tectonicamente 
e posicionados a norte da mesma cidade.

a interpretação das imagens da Primeira Derivada 
vertical do Campo Magnético anômalo e da 
amplitude do Sinal analítico (Figuras 6.4 e 6.5) indica 
que os corpos geradores das anomalias magnéticas 
mostram um forte controle estrutural, onde os corpos 
alcalinos alojam-se, preferencialmente, em regiões 
de charneiras de dobras apertadas e em planos de 
falhas, de direção n70°e e mergulho subvertical para 
Se, paralelas aos flancos destas dobras.

CANAL DO TÓRIO
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Figura 6.3 – Realce de mudanças bruscas de domínios gamaespectrométricos.

Figura 6.4 – Primeira Derivada Vertical do Campo Magnético Anômalo.

REALCE DE CONTATOS - GRADIENTE DA CONTAGEM TOTAL

PRIMEIRA DERIVADA VERTICAL CAMPO MAGNÉTICO ANÔMALO
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a análise das imagens pode indicar que 
para haver essa sequência de dobramentos 
supramencionados, a direção de maior compressão 
(σ1) é aproximadamente noroeste-sudeste. isto 
é corroborado em campo, onde nota-se em 
afloramento de corte de estrada dobras apertadas 
assimétricas, bem como planos de falhas truncando 
as dobras de arrasto, e estas em sua maioria indicam 
um trend sul/sudeste-norte/noroeste (Fotografia 
4.6). 

Foram hierarquizadas as anomalias de maior 
expressão para serem checadas em detalhe com 
magnetometria terrestre.

a tabela 6.1 resume os critérios para seleção 
das áreas prioritárias. É importante observar que 
os corpos geradores das anomalias magnéticas de 
interesse possuem um forte controle estrutural.

Dentre as diversas anomalias indicadas, 
a anomalia com o número 1 destaca-se por 

Figura 6.5 – Amplitude do Sinal Analítico.

AMPLITUDE DO SINAL ANALÍNTICO

Tabela 6.1 – Seleção de áreas prioritárias.

apresentar ocorrência de carbonatito cadastrada 
e possuir controle estrutural bem definido. está 
alojada na charneira de um sinclinório, sendo sua 
resposta magnetométrica marcada por amplitude 
superior às demais localizadas nas charneiras das 
dobras.

a área anômala indicada pelo número 4, 
localizada no lugarejo conhecido como “Sem 
terra”, apresenta controle estrutural por falha e 
grande extensão com altas amplitudes no sinal 
analítico, coincidindo espacialmente com uma 
topografia relativamente mais arrasada. Pode estar 
relacionado a depressões de origem cársticas.

os perfis de detalhe follow up foram realizados 
com caminhamentos n-S, e taxa de amostragem 
com intervalo de 20 m. as interpretações qualitativa 
e semi-quantitativa (Deconvolução de euler) foram 
utilizadas para locação de furos de sonda, os quais 
interceptaram rochas alcalino-carbonatíticas 
a uma profundidade de aproximadamente 30 
metros.

as altas frequências e intensidades do sinal 
magnético observadas nos perfis de campo 
sugerem que os corpos geradores das anomalias 
são paralelos, subverticais e apresentam alto 
contraste de susceptibilidade magnética em 
relação às encaixantes. a estruturação vertical 

PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 2

ocorrência Cadastrada Sim não
anomalia Geofísica Sim Sim
Controle estrutural Sim Sim
Magnitude da anomalia alta Média - alta
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promove forte variação do sinal, fato esse não 
observado na geofísica aérea. Por conseguinte, 
é importante o levantamento magnetométrico 
terrestre de detalhe para a definição precisa da 
posição do corpo gerador da anomalia e a posterior 
localização da sondagem.

os corpos alcalinos identificados na área estão 
balizados, em geral, por estruturas penetrativas 
nas regiões de alívio de pressão, e em grande parte 
não formam corpos homogêneos e de volume 
significativo. Posicionaram-se ao longo das zonas 
de fraqueza estrutural, praticamente concordante 
com a geometria das estruturas, sendo a terceira 
dimensão desses corpos pouco expressiva. Porém 
há anomalias de fonte geradora de volume 
considerável, resultante da atuação do processo 
intempérico sobre a rocha sã, o qual aumenta na 
ordem de três vezes a concentração da apatita, 
mineral resistato de fosfato (Figura 6.6).

além do enriquecimento primário promovido 
pela imiscibilidade e cristalização fracionada, 
o intemperismo químico atuante no processo 
de formação dos solos promove a retirada 
de elementos químicos móveis por lixiviação, 
proporcionando a concentração de minerais 
resistatos, como é o caso da apatita. logo se 
torna imprescindível a análise química dos 
solos, tendo em vista que nem todas as rochas 

Figura 6.6 – Interpretação geofísica e áreas com potencial para fosfato magmatogênico.

alcalinas carbonatíticas apresentam magnetita. a 
utilização da geofísica como ferramenta auxiliar 
no mapeamento geológico básico não pode 
ser desenvolvida isoladamente, devendo estar, 
preferencialmente, associada à geoquímica e aos 
levantamentos geológicos de campo.

uma das anomalias mais expressivas (número 
1) está alojada na charneira de dobra quilométrica, 
a qual envolve diversas outras dobras (carbonatito 
Massau).

além das anomalias já evidenciadas e 
controladas por dobras e falhas, chama atenção 
aquela localizada no domínio da borda da Bacia do 
Paraná (de coordenadas geográficas 54°14’30’’w, 
14°47’30’’S), com amplitude relativamente 
superior às demais, grande comprimento de onda 
e ausência de resposta gamaespectrométrica, o 
que sugere que a fonte geradora não é aflorante. 
vale ressaltar que além do magmatogênico, 
a área apresenta alto potencial para fosfato 
sedimentogênico.

as figuras 6.7 e 6.8 mostram a integração das 
interpretações geofísicas e de aerofotogrametria e 
definem bem o controle estrutural das anomalias 
magnetométricas.

a figura 6.9 mostra as áreas anômalas que 
apresentam potencial para fosfato de toda a área de 
ocorrência das rochas carbonáticas.
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Figura 6.7 – Interpretação geofísica / domínios, estruturas e áreas anômalas.

Figura 6.8 – Interpretação geofísica / domínios, estruturas e áreas anômalas (destacadas em verde).

INTERPRETAÇÕES GEOFÍSICAS - DOMÍNIOS E ESTRUTURAS

INTERPRETAÇÕES GEOFÍSICAS - DOMÍNIOS E ESTRUTURAS
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Figura 6.9 – Interpretação geofísica – imagem gamaespectrométrica (RGB)  
com as principais anomalias destacadas nas quadrículas amarelas.

POTENCIAL PARA FOSFATO - PROJETOS AEROGEOFÍSICOS MATO GROSSO ÁREAS 1 E 2
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a integração dos produtos aerogeofísicos 
utilizados neste trabalho e aplicados à 
compreensão do ambiente tectônico, permitiu 
sugerir a existência de uma descontinuidade entre 
as rochas supracrustais (grupos Cuiabá, araras e 
alto Paraguai) e o embasamento, representado 
pelo Cráton amazônico. esta descontinuidade 
estrutural é bem marcada em todos os produtos 
aerogeofísicos estudados, tanto em superfície 
quanto em profundidade.

Mostrou ainda grande contribuição na cartografia 
geológica, controle estrutural e na identificação de 
corpos anômalos, que foram checados durante esse 
trabalho. 

a aeromagnetometria é uma ferramenta 
bastante relevante para a prospecção de fosfato 
magmatogênico, não só na individualização das 
intrusões com anomalias expressivas, mas também 
na elucidação do arcabouço magneto-estrutural 
que normalmente condiciona essas intrusões, 
principalmente em regiões que passaram por 
intensos processos intempéricos, e que obliteram o 
substrato rochoso.

na área em estudo, as ocorrências de carbonatitos 
estão controladas tectonicamente nas charneiras de 
dobras apertadas, local de menor pressão, ou seja, 
nas juntas de alívio, e comumente alojam fluídos de 
interesse metalogenético.
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7 — CONCLUSÕES E RECOmENDAÇÕES

as informações geológicas adquiridas através 
do mapeamento  geológico  na  escala  1:100.000, 
integradas com levantamento aerogeofísico, análises 
litoquímicas, petrográficas e geoquímicas e informações 
disponíveis na literatura, permitiram um avanço na 
cartografia e na evolução geológica da região. 

Para a unidade geológica mais antiga, 
constituída predominantemente por diamictitos 
intercalados com filitos, folhelhos, siltitos, arenitos 
e microconglomerados, foi proposta a designação 
Formação Jangada, dividida em Fácies Marzagão 
(diamictitos) e Fácies Bauxi. esta Formação representa 
o topo do Grupo Cuiabá e as denominações adotadas 
um retorno à nomenclatura usada por almeida (1964 
e 1965).

o Grupo araras, sobreposto à Formação 
Jangada, mostra-se menos espesso e composto 
predominantemente por dolomitos com intercalações 
de calcarenitos, calcissiltitos e calcários calcíticos, 
evidenciando variação faciológica em relação à área 
de ocorrência a oeste. É coberto por uma sequência 
de filitos vermelhos, calcários calcíticos, calcarenitos, 
filitos carbonosos e arenitos ferruginosos, 
denominada neste projeto de Formação Pacu, com 
ampla distribuição geográfica, constituída por fácies 
argilosa e fácies carbonática e considerada como 
integrante do Grupo araras.

os diamictitos e siltitos aflorantes na Serra azul, 
a poucos quilômetros a oeste da área deste projeto, 
sobrepostos a dolomitos da Formação nobres e 
capeados por arenitos da Formação Raizama, foram 
denominados por Figueiredo (2004) como Formação 
Serra azul. esta sequência estende-se, de maneira 
contínua, por toda a área do projeto, e foi cartografada 
sob a designação Formação Serra azul 2, em função da 
existência de unidade homônima no estado de Goiás 
(Formação Serra azul / Grupo Guarinos).

Completam a estratigrafia local as rochas da 
Província Kimberlítica Paranatinga – Batovi, do 
Complexo alcalino Planalto da Serra e os sedimentos 
do Grupo Bauru e da Formação Rio ávila. 

além da cartografia geológica, um dos objetivos era 
a avaliação da potencialidade mineral, especialmente 
para fosfato, tanto de origem sedimentar quanto 
magmatogênico, em função da descoberta de rochas 
alcalinas nas imediações de Planalto da Serra e da 
presença de rochas carbonáticas do Grupo araras. 

na área de Planalto da Serra, durante o 
mapeamento geológico, em rochas sedimentares, 
especialmente as carbonáticas, foram realizados 

testes com molibdato de amônia, visando a detecção 
de fosfato. De 138 amostras selecionadas e analisadas 
quimicamente, a maioria (76) apresentou teores 
superiores a 0,1% e sete amostras com valores entre 
1 e 3,5%. adicionalmente, foram selecionados cinco 
alvos para detalhamento e análises em amostras de 
solo, as quais confirmaram a presença de fosfato, 
com destaque para os da fazenda Santa inês e 
da comunidade Pacu. análises químicas em treze 
amostras de rochas alcalinas indicaram teores de 
P2o5 entre 0,1 e 1,5%. uma amostra de kimberlito 
(Batovi) indicou teor de P2o5 de 0.69%. a partir 
de interpretações do levantamento aerogeofísico 
(magnetometria e gamaespectrometria), com 
enfoque em feições indicativas de rochas alcalinas, 
selecionaram-se diversos alvos. três destes foram 
objeto de estudo de geoquímica de solo e geofísica 
terrestre e outros três com apenas análise geoquímica 
de solo. Complementarmente, análises geoquímica de 
sedimento de corrente mostraram valores anômalos 
de fósforo, associados às rochas carbonáticas do 
Grupo araras, confirmando os resultados analíticos 
obtidos em rochas.

na região de Paranatinga a interpretação dos dados 
geofísicos e o levantamento geoquímico tiveram 
como foco os jazimentos diamantíferos associados 
aos corpos Kimberlíticos. 

os resultados analíticos de rocha, solo, sedimento 
de corrente, concentrados de bateia, os estudos 
geofísicos terrestres em alvos selecionados, além das 
sugestões de áreas para prospecção mineral, foram 
publicados no relatório do Projeto Fosfato Brasil, 
estado de Mato Grosso, áreas araras/Serra do Caeté e 
Planalto da Serra (2011).

a presença de um grande polo de produção agrícola, 
nas proximidades da área do projeto, reforça o interesse 
na continuidade da prospecção de agrominerais. 
apesar das rochas carbonáticas, dolomíticas e calcíticas 
do Grupo araras aflorarem em áreas relativamente 
arrasadas, fato este que dificulta a exploração, estão 
em atividade quatro unidades moageiras, localizadas 
a sul de Paranatinga e nas imediações de Planalto 
da Serra. a delimitação da área de distribuição das 
formações nobres e Pacu e o cadastramento de 
diversas ocorrências de calcários, facilitam a abertura 
de novas unidades de extração de calcário.

na Formação Pacu foram encontradas ocorrências 
de fósforo associadas ao ferro (fácies carbonática). 
entretanto, são necessários estudos mais detalhados 
na fácies argilosa, a qual é potencialmente favorável a 
mineralizações de fosfato.
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1 — SúmULA DOS DADOS FÍSICOS  
DE PRODUÇÃO

1. Geologia

Mapeamento geológico (Km²)                                                                         12.000

Caminhamento geológico (Km)                                                                       1.915

afloramentos estudados                                                                                      746

amostras de rochas coletadas                                                                             480

amostras de solos                                                                                                 118

Cadastramento mineral                                                                                          89

análises petrográficas                                                                                          154

análises litoquímicas                                                                                            267

análises geoquimicas de solo                                                                              118

2. Geofísica

interpretação de dados aeromagnetométricos (Km²)                               12.000

interpretação de dados radiométricos (Km²)                                              12.000

3. Geoquímica (prospectiva)

área levantada (Km²)                                                                                       12.000

Sedimento de corrente (amostras analisadas)                                                 560

Concentrado de bateia (amostras analisadas)                                                 860

análises Mineralométricas de concentrado de bateia                                   610


