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O Ministério de Minas e Energia, por in-
termédio da CPRM – Serviço Geológico do Brasil 
e o Governo do Estado do Mato Grosso, através 
da Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e 
Energia tem a grata satisfação de disponibilizar 
aos mato-grossenses, à comunidade técnico-
-científica, aos empresários do setor mineral e 
em particular aos  do setor do  agronegócio mais 
um produto do Programa Geologia do Brasil, 
denominado Projeto Fosfato Mato Grosso: 
Áreas Araras/Serra do Caeté e Planalto da 
Serra.

Este trabalho concentra informações geo-
lógicas que permitiram definir ambientes favorá-
veis à mineralização de fosfato em Mato Grosso, 
basicamente ao longo da Unidade Geomorfoló-
gica reconhecida como Província Serrana, com 
destaque para as áreas de Planalto da Serra 
(depósitos magmatogênicos e sedimentares) e 
Província Serrana/Serra do Caeté (depósitos se-
dimentares). O produto final é apresentado sob 
a forma de texto explicativo em formato PDF 
e impresso, acompanhado de banco de dados  
geológicos e geoquímicos, estruturado em Siste-
ma de Informações Geográficas (SIG).

Na execução deste Projeto foram desen-
volvidos levantamentos geológico e prospectivo 
(prospecção geofísica terrestre, prospecção geo-
química de sedimento de corrente, concentrados 
de minerais pesados e solos), os quais permiti-
ram a definição de importantes alvos anômalos, 
em especial as ocorrências de fosfato e ferro da 
Serra do Caeté, a oeste da Província Serrana, 
que são merecedores de uma avaliação com tra-
balhos de geologia de detalhe e sondagem rota-
tiva profunda e as ocorrências de fosfato  e  ferro 
na região de Planalto da Serra, extremo leste 

APRESENTAÇÃO

da Província Serrana, carente de uma avaliação 
através de trabalhos de geologia de detalhe com 
prospecção geofísica terrestre (magnetometria), 
prospecção geoquímica de solos e rocha e, sub-
sequentemente, sondagem rotativa.

Através deste estudo, o Estado do Mato 
Grosso conta com mais um instrumento para 
atrair novos investimentos na pesquisa de fos-
fato, insumo crítico e estratégico, para o setor 
agrícola muito importante na economia do Es-
tado, facilitando e direcionando o planejamento 
dos novos investimentos, o que agrega impor-
tância ao presente trabalho.

Com mais este lançamento, a CPRM – Ser-
viço Geológico do Brasil, através do Programa 
Geologia do Brasil, dá continuidade à política 
governamental que vem desenvolvendo traba-
lhos em todas as regiões geográficas do país e 
cujo objetivo é o de proporcionar o incremento 
do conhecimento geológico seja com os levanta-
mentos geológicos, hidrogeológicos  e geofísicos  
básicos, ou dos trabalhos temáticos a exemplo 
deste projeto, contribuindo dessa forma, para o 
desenvolvimento regional e subsidiando a for-
mulação de políticas públicas e apoio nas toma-
das de decisão de investimentos.                                                                                                                     

É importante destacar, o empenho de to-
dos os atores para a consecução desse trabalho 
e a importância das parcerias do Governo Fede-
ral com os Estados, não só para a geração de 
produtos geocientíficos, mas como importante 
ferramenta de uma efetiva política nacional de 
geologia, coordenada e articulada pela Secreta-
ria de Geologia, Mineração e Transformação Mi-
neral do Ministério de Minas e Energia, através 
do Serviço Geológico do Brasil, com os governos 
estaduais.

Manoel Barretto da Rocha Neto

Diretor de Geologia e Recursos Minerais 
CPRM-Serviço Geológico do Brasil

Pedro Jamil Nadaf

Secretário de Estado de Indústria, Comércio, 
Minas e Energia

Governo do Estado do Mato Grosso
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Este relatório expõe os resultados dos 
trabalhos de pesquisa do Projeto Fosfato Mato 
Grosso: Áreas Araras/Serra do Caeté e Planalto 
da Serra, parte integrante do Projeto Fosfato 
Brasil, desenvolvido pelo Serviço Geológico do 
Brasil – CPRM, por intermédio de convênio com 
o Governo do Estado do Mato Grosso, através 
da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, 
Minas e Energia. O projeto integra o  Programa 
de Geologia do Brasil  - Série Insumos Minerais 
para Agricultura da CPRM, e tem como objetivo 
a identificação de alvos com potencialidade 
para fosfato que possam vir a suprir a demanda 
de fertilizantes do Estado, com a consequente 
geração de uma produção doméstica. 

A área insere-se na unidade geomorfoló-
gica denominada “Província Serrana”, situada 
na região centro-sul do Estado, com registros 
de ambientes potencialmente favoráveis à 
mineralização de fosfato, tanto sedimentar 
como magmatogênico. Os estudos consistiram 
no mapeamento geológico e de pesquisa mineral 
(prospecção geofísica terrestre, prospecção 
geoquímica de solos, sedimento de corrente e 
concentrado de minerais pesados) e, localmente, 
amostragem de canal, os quais permitiram a 
indicação de importantes alvos anômalos, sendo 
o processamento de dados, em Sistema de 
Informações Geográficas.

As ocorrências de fosfato e ferro detectados 
na Formação Serra do Caeté mostraram uma 
condicionante geológica favorável para o bloqueio 
de um depósito. Os maiores teores em fosfato 
ocorrem em um ritmito com até 9,49% de P2O5 e 
teores variáveis em Fe2O3 de 25% a 70,14%, em 
cerca de 80% das amostras analisadas. 

Na Área Planalto da Serra, os estudos 
de sedimentos de corrente indicam que os 
resultados mais altos para fósforo, considerados 
como anômalos foram encontrados em 15 
amostras de sedimentos de corrente. Nesta 
área, foi delimitado o Alvo Pacu, onde foi 
detectado teor anômalo em P2O5 ao redor de 
3,51 %, associado a sedimentos margosos da 

RESUMO

Formação Pacu (Grupo Araras), posteriormente 
confirmado com a execução de malhas de 
solo. Os resultados das análises químicas nas 
amostras das rochas alcalinas e kimberlíticas, de 
uma maneira geral, forneceram teores máximos 
em P2O5 no intervalo de 1,25 e 1,5 %. Excluindo-
se os corpos já conhecidos do Complexo Alcalino 
Planalto da Serra, as demais ocorrências de 
rochas alcalinas são caracterizadas por corpos 
de pequena dimensão, com venulações muito 
finas nos carbonatos do Grupo Araras ou da 
Formação Jangada ou sob a forma de corpos 
localizados. Das 94 amostras de solo coletadas 
com o objetivo de se checar anomalias 
aerogeofísicas, 6 delas sugeriram a presença de 
corpos ainda não conhecidos. Seis alvos foram 
pesquisados em maior detalhe, sugeridos a 
partir da interpretação dos dados aerogeofísicos  
para um follow up terrestre. Apenas dois deles, 
Peresópolis e Alvo 3, apresentaram indícios de 
fósforo nos resultados geoquímicos indiretos. 

Na área de Araras/Serra do Caeté 46 
bacias anômalas em P foram delimitadas. A 
maior parte das zonas anômalas associa-se a 
rochas do Grupo Araras. 

O resultado dos trabalhos de pesquisa 
é apresentado em um relatório em formato 
PDF, com abordagem sobre a geologia regional 
e local, caracterização e interpretação  das 
principais anomalias de fosfato, além de ferro 
e outros elementos, com suporte em análises 
laboratoriais e condicionamentos geológicos, 
produzindo mapas temáticos com anomalias para 
fosfato, com  enfoque em suas potencialidades 
e propostas de trabalhos complementares de 
detalhe para uma melhor avaliação,  e um DVD-
ROM com informações organizadas em SIG.

Este trabalho disponibiliza informações 
importantes para  subsidiar o incremento 
de investimentos em pesquisa de fosfato e 
ferro na região centro-sul do Estado do Mato 
Grosso, conhecimentos esses que poderão ser 
extrapolados para outras regiões do Estado e, 
certamente, do Brasil.
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

O Estado do Mato Grosso é considerado um 
dos maiores produtores brasileiros de alimentos 
e grande consumidor de fertilizantes com taxas 
de crescimento da demanda significativas, 
atualmente da ordem de 610.000 t/ano. Contudo, 
o Estado é importador de fertilizantes, apesar 
de possuir potencial geológico para abrigar 
depósitos de fosfato tanto magmatogênico como 
sedimentogênico. 

O Projeto Fosfato Mato Grosso, parte 
integrante do Projeto Fosfato Brasil, resulta de 
convênio celebrado entre o Serviço Geológico do 
Brasil - CPRM e o Governo do Estado do Mato 
Grosso, através da Secretaria de Indústria, 
Comércio, Minas e Energia - SICME. Este convênio 
tem como objetivo a identificação de alvos 
com potencialidade para fosfato que possam 
suprir a demanda de fertilizantes e  geração 
de uma produção doméstica para promover a 
autossuficiência em fosfato do Estado. 

O trabalho foi executado em 1 ano e 4 
meses, entre outubro/2009 e janeiro/2011. Foram 
selecionadas duas áreas principais, consideradas 
como prioritárias: região de Planalto da Serra 
(extremo nordeste da Província Serrana) e a 
Província Serrana/Serra do Caeté propriamente 
dita, onde ocorrem as rochas do Grupo Araras e 
da Formação Serra do Caeté (Figura I.1). 

A primeira área (Planalto da Serra) possui 
potencial para abrigar depósitos magmatogênicos 
e sedimentares. Isto porque, está incluída ao 
longo do prolongamento do lineamento N125°, 
onde se encontram os maiores depósitos 
magmáticos brasileiros (Brod et al. 2004) , 
possui corpos alcalino-carbonatíticos encaixados 
já conhecidos (Província Alcalina de Planalto da 
Serra). Essa área abriga também formações 
sedimentares marinhas neoproterozoicas 
que sucederam períodos glaciais, como os 
Grupos Araras (Hennies, 1966) e Alto Paraguai 
(pertencentes a era geológica reconhecida como 
importante período de fosfogênese em todo o 
mundo). 

A segunda área (Província Serrana/Serra 
do Caeté) possui um amplo potencial para abrigar 
depósitos sedimentares associados aos Grupos 

Araras, Altos Paraguai e da Formação Serra 
do Caeté. Estas formações foram depositadas 
no neoproterozoico e associam-se a períodos 
glaciais a pós-glaciais.

Este relatório apresenta os resultados do 
mapeamento geológico e de pesquisa mineral 
(prospecção geofísica terrestre, prospecção 
geoquímica de solos, sedimento de corrente e 
concentrado de bateia), os quais permitiram 
a identificação de importantes alvos. Especial 
destaque é dado às ocorrências de fosfato e ferro 
da Serra do Caeté, a oeste da Província Serrana, 
às ocorrências de fosfato (magmatogênico e 
sedimentar) na região de Planalto da Serra, 
extremo leste da Província Serrana, ambos 
merecedores de uma avaliação de maior detalhe. 
Deve-se também destacar como importantes 
os alvos anômalos em sedimento de corrente 
identificados nesse trabalho.

I.1 - Objetivos e Justificativas

Em Mato Grosso, como em outras regiões 
produtoras de alimentos do país, existe uma 
busca constante por maior produtividade com 
emprego de técnicas mais sofisticadas de 
plantio e colheita. Por este motivo, o consumo 
de fertilizantes vem crescendo de forma 
significativa, conduzindo, por conseguinte, a 
uma maior dependência externa quanto ao 
suprimento deste insumo crítico e estratégico 
para o setor agrícola do Estado.

Este projeto tem como objetivo a 
execução de pesquisa mineral em Mato Grosso, 
visando a avaliação do potencial para fosfato 
do Estado. O projeto foi desenvolvido com base 
na metodologia aplicada ao Projeto Fosfato 
Brasil, que tem como métodos de prospecção 
a geofísica aérea e terrestre, prospecção 
geoquímica, reconhecimento e follow-up 
geológico, mapeamento espectral e estudos 
laboratoriais, com análise integrada em Sistema 
de Informações Geográficas. A programação 
previu a execução de pesquisa em duas áreas 
específicas: Área Araras/Serra do Caeté e Área 
Planalto da Serra (Figura I.1). 
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Figura I.1 – Áreas Planalto da Serra (contorno em lilás) e Araras/Serra do Caeté (contorno em verde).

I.2 - Métodos de Trabalho

A sistemática de trabalho foi aplicada, 
com enfoques específicos considerando-se as 
condicionantes geológicas e as características 
das mineralizações das áreas de pesquisa e 
compreendeu as seguintes etapas:  preparatória, 
principal e final.

Na etapa preparatória procedeu-se a 
aquisição de acervo técnico, estudo de imagens 
de satélite e elaboração de bases planialtimétricas 
georreferenciadas, integração e interpretação 
qualitativa dos dados aerogeofísicos do Projeto 
Aerogeofísico do Estado de Mato Grosso – Área I 
(2007). Foi também executado fotointerpretação, 
interpretação de imagens de satélite, integração 
dos dados geológicos, elaboração dos mapas 
geológicos preliminares e programação da 
prospecção geoquímica e das atividades de 
campo. 

Na etapa principal foram executadas as 
seguintes atividades:

A- Área Planalto da Serra

• Coleta de amostras de sedimento de 
corrente e concentrado de minerais pesados, 

processamento e interpretação dos dados com 
definição de alvos geoquímicos.

• Mapeamento geológico na escala 
1:100.000 de 4 folhas correspondendo a 12 km2 

da área, através do Programa Geologia do Brasil 
da CPRM, Projeto Planalto da Serra (Souza et al. 
2011). 

• Processamento de dados aerogeofísi-
cos e seleção de anomalias para checagem de 
campo com foco em corpos alcalino-carbona-
títicos.

• Geofísica terrestre, estudos geológicos 
de detalhe, coleta de amostras de solo em ano-
malias de interesse.

• Estudos petrográficos em amostras de 
testemunhos de sondagem de projetos antigos 
executados pela iniciativa privada.

• Estudos laboratoriais das amostras co-
letadas.

Nesta área de Planalto da Serra além da 
migração dos dados oriundos do Projeto homô-
nimo, foram executados perfis magnetométricos 
terrestres N-S, associado a perfis de solo nas 
principais anomalias aerogeofísicas (perpendicu-
lares à estruturação das rochas), e furos de tra-
do mecanizado até uma profundidade máxima 
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de 08 metros. O cadastramento das ocorrências 
minerais compreendeu localização e descrição 
detalhada do tipo de minério/mineral-minério, 
limites e forma de exposição e seus condicio-
nantes geológicos e estruturais.

B - Área Araras/Serra do Caeté

• Foram realizados estudos sedimentoló-
gicos no Grupo Araras/Formação Serra do Cae té. 

• Coleta de amostras de sedimento de 
corrente e concentrado de minerais pesados na 
área de exposição das unidades de interesse 
Grupo Araras/Formação Serra do Caeté.

• Perfis geológicos com coleta de amos-
tras de rocha, solo e de canal.

• Perfis geológicos de detalhe nos clus-
ters anômalos. Coleta de amostras de solo e ro-
cha.

• Estudos petrográficos e análises quí-
micas.

• Metodos de Prospecção:Prospecção 
geoquímica de sedimento de corrente.

Métodos de prospecção geoquímica

Sedimento de corrente

A coleta de sedimentos de corrente, 
em ambas as áreas, foi sempre feita no leito 
ativo das drenagens, em material composto 
principalmente das frações silte e argila, sempre 
no eixo das drenagens. Sempre que possível 
eram coletadas nos trechos retos das drenagens, 
nos locais onde ocorrem o maior acúmulo de 
sedimento ativo de corrente, evitando curvas ou 
meandros que constituem zonas de concentração 
natural. Para uma maior representatividade, as 
amostras eram compostas por várias porções de 
material silte argiloso coletadas em extensões 
de até 10 metros dentro do canal ativo das 
drenagens. Como controle de qualidade, as 
amostras duplicatas, perfazendo 10% do total, 
eram sempre coletadas pelo mesmo profissional, 
em local próximo da amostra original, permitindo 
a utilização para estudos de variância. As 
amostras eram sempre coletadas à montante dos 
acessos para evitar contaminação por material 
utilizado nos aterros e para encascalhamento 
das estradas. A coleta foi sempre feita com as 
mãos isentas de quaisquer adornos, como anéis 
e relógios ou com pequenas pás plásticas. O 
sedimento coletado com volume em torno de 
500 gr. era passado em peneiras plásticas para 
a retirada da matéria orgânica e embalado em 
sacos plásticos, que eram lacrados com lacres 

plásticos e identificados em fita silver tape com 
canetas permanentes pretas.

Concentrado de minerais pesados

As amostras para concentrado de mine-
rais pesados, tiveram volume padrão de 20 litros 
e foram coletadas utilizando-se de uma avaliação 
geomorfológica preliminar da drenagem com a 
identificação dos melhores ambientes para con-
centração de minerais pesados.  No tratamento, 
procedimentos padrão eram tomados para evi-
tar a contaminação entre amostras. As partes 
superior e inferior do aro e as porções do aro, 
em contato com as malhas das peneiras eram 
vedadas com silicone ou cicaflex, proporcionan-
do a vedação completa de qualquer orifício que 
possa reter grãos. Este procedimento minimiza 
as possibilidades de contaminação entre amos-
tras e facilita a limpeza das peneiras.  Antes e 
depois da coleta de cada amostra era efetuada 
uma limpeza cautelosa das peneiras com esco-
vas de aço utilizadas na construção civil, para 
evitar que grãos de uma amostra fiquem presos 
na malha ou no aro da peneira e sejam liberados 
durante o tratamento de outra amostra, conta-
minando-a. Grãos podem ficar também retidos 
entre o aro e a tela das peneiras e portanto es-
tes locais eram  também  limpos com máximo 
de esmero possível.  O volume de material nas 
peneiras era sempre calibrado de acordo com a 
capacidade das mesmas. Para tratamento ma-
nual no campo, utilizou-se de peneiras com 50 
cm de diâmetro e malhas de 4, 8, 16 e 28 mesh 
e bateia de fundo chato ou cônico com diâme-
tro semelhante ao das peneiras. Apenas o ma-
terial retido na peneira de 28 mesh e na bateia 
foi concentrado. O material retido nas peneiras 
de 4, 8 e 16 mesh era descartado. Como medida 
de segurança, o material da peneira 28 mesh 
foi reconcentrado pelo menos uma vez. Depen-
dendo da quantidade de concentrado da primeira 
reconcentração uma segunda e até mesmo uma 
terceira reconcentração eram realizadas. Depois 
do concentrado da peneira 28 mesh ser coletado 
em saco plástico, o concentrado de bateia era 
passado diretamente para o mesmo saco plás-
tico, compondo uma amostra única, que será 
reclassificada no laboratório, de acordo com as 
frações a serem analisadas. 

Preparação de amostras e métodos 
analíticos.

Em ambas as áreas, as análises de labo-
ratório, preparação e descrição das lâminas del-
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gadas foram efetuadas na CPRM - Superinten-
dência Regional de Goiânia/Salvador. As análises 
de sedimentos de corrente, concentrados de mi-
nerais pesados, rocha e solos foram realizadas 
no SGS - Geosol Laboratórios Ltda. 

As amostras de rocha foram analisadas 
pelo método de fusão metaborato de lítio, pacote 
SGS ICP95A/IMS95A. As amostras de solo e se-
dimento de corrente na área de Araras/Serra dos 
Caeté foram analisadas pelo método de extração 
multiácida, leitura ICP-AES/MS combinação dos 
pacotes SGS ICP40B/ICM40B, para determina-
ção de 50 elementos, conforme estudos orienta-
tivos realizados pelo Projeto Fosfato Brasil. Em 
algumas áreas o Au foi analisado por extração 
em água régia e leitura AAS. Na área de Planalto 
da Serra o sedimento de corrente foi analisado 
pelo método padrão da CPRM extração água ré-
gia e leitura ICP-OES e ICP-MS (pacote ICM14B 
da SGSGeosol), pois esta área também estava 
associada ao programa de mapeamento geoló-
gico básico da CPRM que mantém este padrão 
analítico.

A etapa final compreendeu a integra-
ção dos dados e elaboração deste relatório, bem 
como a montagem do Sistema de Informações 
Geográficas, com a integração/consolidação dos 
dados (geologia, geofísica e geoquímica), exe-
cução dos mapas geológicos, geoquímicos, re-
cursos minerais, elaboração do relatório final e 
preparação do SIG, com alimentação do banco 
de dados da CPRM (GEOBANK). 

I.2.1 - Métodos de Trabalho - Geofísica

Os métodos de trabalho envolveram 
basicamente quatro etapas: 1) processamento 
dos dados aerogeofísicos; 2) interpretação dos 
dados aerogeofísicos; 3) aquisição de dados de 
magnetometria terrestre e; 4) integração dos 
dados aéreos, terrestres e geológicos.

Além do exposto a seguir, a contribuição 
da geofísica será apresentada no corpo do 
presente relatório.

I.2.1.1 - Etapa 1 - Processamentos dos dados 
de Aerogeofísica

Foram utilizados os dados de alta reso-
lução de gamaespectrometria e magnetome-
tria dos Projetos Aerogeofísicos Mato Grosso 
Áreas 1 e 2, que foram resultados de convênio 
firmado entre o Governo do Estado de Mato 
Grosso e a CPRM. A tabela I.1 mostra os prin-

cipais parâmetros dos Projeto Aerogeofísicos 
Mato Grosso Áreas 1 e 2.

Tabela I.1 - Principais parâmetros dos Projetos 
Aerogeofísicos Áreas 1 e 2.

Na etapa de processamento foi determi-
nada a dimensão de 125 m para a célula uni-
tária quadrática, em consonância com a biblio-
grafia a qual mostra que dimensões entre 1/4 
e 1/8 do espaçamento das linhas de voo evi-
tam perda de informações e aparecimento do 
efeito aliasing ou incorporação de frequências 
altas sem solução nas baixas frequências (Vas-
concelos et al. 1990). O algoritmo interpolador 
foi Bigrid para a magnetometria e Mínima Cur-
vatura para os dados gamaespectrométricos.

No processamento magnetométrico o si-
nal foi convertido para o domínio da frequência 
utilizando a Transformada Rápida de Fourier 
(FFT - Fourier Fast Transform) e a partir daí, 
foi gerada a imagem do Campo Magnético Anô-
malo (CMA) e os temas transformados: deri-
vadas em três direções ortogonais, Amplitude 
do Sinal Analítico (ASA) e Inclinação do Sinal 
Analítico (ISA) com o intuito de produzir ima-
gens que realcem as mudanças bruscas das 
variações da propriedade. Para as direções das 
derivadas horizontais foram utilizados os azi-
mutes 45° e 135° com o objetivo de minimizar 
ruídos de aquisição que foi N-S. 

Para os dados de gamaespectrometria 
foram geradas as imagens: Contagem Total, 
Canal do Potássio, Canal do Tório, Canal do 
Urânio, Composição Ternária RGB para K, Th e 
U e Composição Ternária CMY para K, Th e U.

Alguns dos principais resultados do pro-
cessamento do Projeto Aerogeofísico Mato 
Grosso Área 1 são mostrados nas figuras I.2 
a I.9.
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Figura I.2 - Campo Magnético Anômalo (CMA).

Figura I.3 - Primeira Derivada Vertical do Campo Magnético Anômalo (1DV).
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Figura I.4 - Primeira Derivada Vertical do Campo Magnético Anômalo em cinza (1DV).

Figura I.5 - Amplitude do Sinal Analítico (ASA).
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Figura I.6 - Inclinação do Sinal Analítico (ISA).

Figura I.7 - Contagem Total (CT).
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Figura I.8 - Composição Ternária RGB para K (R), Th(G) e U(B).

Figura I.9 - Canal do Tório.
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I.2.1.2 - Etapa 2 - Interpretação dos Dados 
Aerogeofísicos

 A partir dos temas magnetométricos fo-
ram interpretados domínios e lineamentos desta 
propriedade física que subsidiaram a confecção 
do mapa geológico. O espaçamento das linhas de 
voo de 500 m possui Frequência de Nyquist de 1 
km, logo, o levantamento permite teoricamente 
uma interpretação na escala de 1:100 000.

 As interpretações de unidades gamaes-
pectrométricas contribuem expressivamente na 
delimitação de unidades de mapeamento, aten-
tando-se às movimentações de solo. Sendo o 
mapa geológico da região realizado com grande 
contribuição das interpretações geofísicas.

 A aeromagnetometria é bastante robus-

ta para o reconhecimento de intrusões alcalinas 
cabonatíticas, uma vez que a magnetita está 
associada a essas ocorrências, além de elucidar 
o arcabouço tectono-estrutural condicionante 
dessas intrusões. Observando este fato foram 
discriminadas e hierarquizadas as anomalias de 
maior expressão para checagem de detalhe com 
magnetometria terrestre.

 A interpretação das imagens da Amplitu-
de do Sinal Analítico e da Primeira Derivada Ver-
tical do Campo Magnético Anômalo indicou que 
os corpos causativos das anomalias magnéticas 
de interesse na área de Planalto da Serra pos-
suem um forte controle estrutural. A figura I.10 
mostra um dos produtos de interpretação auto-
mática que contribuiu para a delimitação dos do-
mínios geofísicos e deste controle estrutural.

Figura I.10 - Algoritmo de realce de contatos.

I.2.1.3 - Etapa 3 - Aquisição de Dados de 
Magnetometria Terrestre

Os perfis de follow up foram realizados 
com caminhamentos N-S, e taxa de amostragem 
de 20 m com o magnetômetro GSM-19. Foram 

realizadas as correções de variação diurna e pro-
cessados os dados com o objetivo de determinar 
a geometria dos corpos causativos das anoma-
lias. As interpretações qualitativa e semi-quan-
titativa (Deconvolução de Euler e Deconvolução 
de Werner) foram utilizadas para sugestão de 
locação de furos de sonda.
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I.2.1.4 - Etapa 4 - Integração dos Dados de 
Geofísica Aérea, Terrestres e Geológicos 

 Foi alimentado um banco em dados em 
SIG para permitir a integração espacial dos da-
dos geofísicos e geológicos. 

 A integração dos dados de geofísica aé-
rea, terrestre com a geologia de campo permi-
tiu a elucidação do controle estrutural das intru-
sões alcalinas, assim como a interpretação da 
gamaespectrometria contribuiu para a delimita-
ção de domínios de alto potencial para fosfato 
sedimentogênico. 

 A imagem a seguir (Figura I.11) ilustra 
a integração das interpretações geofísicas e de 
fotografias aéreas mostrando o controle estru-
tural bem definido das anomalias magnetomé-
tricas.

I.3 - Dados Físicos de Produção

O Projeto engloba uma área de 60.000 
km², onde foram coletadas 1.631 amostras de 
sedimento de corrente, 1849 amostras de con-
centrados de minerais pesados, 721 amostras de 
solos e 776 amostras de rocha (Tabela I.2).

Neste conjunto de amostras foram feitos 
1.260 testes com molibdato/vanadato de amô-
nia, 164 análises petrográficas, 10 análises por 
difração de Raios X e 638 amostras de rocha para 
análise química para fosfato. Todas as amostras 
de sedimento de corrente e solo passaram por 
análise química para fósforo e outros elementos 
segundo os métodos especificados acima. Todas 
as amostras de concentrado de minerais pesa-
dos foram submetidas a análises mineralomé-
tricas para descrição morfoscópica das espécies 

ANOMALIAS MAGN ÉTICAS POSITIVAS

AS CORES DOS POL ÍGONOS REPRESENTAM PROPRIEDADES GEOF ÍSICAS DISTINTAS

ANOMALIAS MAGN ÉTICAS POSITIVAS

AS CORES DOS POL ÍGONOS REPRESENTAM PROPRIEDADES GEOF ÍSICAS DISTINTAS
 

Figura I.11 - Interpretação de fotografias aéreas e aerogeofísica.
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minerais separadas desses concentrados, num 
total de 1849 amostras analisadas.

I.4 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

I.4.1 - Localização e Acesso

A área do projeto situa-se na “Província 
Serrana” (Almeida, 1964) e localiza-se domi-
nantemente na porção meridional do estado de 
Mato Grosso, onde o centro geométrico da área 
dista aproximadamente 70 km de Cuiabá. A re-
gião trabalhada ocupa uma faixa descontínua de 
rochas sedimentares sob a forma aproximada 
de um arco com cerca de 30 km de largura por 
350 km de comprimento. Inicia-se na borda do 
Pantanal Mato-grossense, a sul da cidade de Cá-
ceres desenvolvendo-se na direção N30ºE e pos-
teriormente infletindo para leste na região das 
cidades de Planalto da Serra e Paranatinga (Área 
Planalto da Serra).

O acesso, a partir de Cuiabá, é feito pelas 
rodovias BR-070/364 e MT-102, 124 e 242, as-
sociadas a estradas secundárias sem pavimen-
tação que interligam fazendas, assentamentos e 
comunidades.  O acesso à Área Planalto da Serra 
é feito pele BR-070 e MT-406, 251 e 130, inter-
ligadas por estradas vicinais sem pavimentação.  
Ambas as áreas podem ser acessadas por aviões 
de pequeno porte.

I.4.2 - Aspectos Fisiográficos

I.4.2.1 – Clima e Vegetação

O clima predominante na área é tropical 

quente e subúmido com variações nas regiões 
com cotas inferiores e superiores a 400 metros. 
Caracteriza-se por apresentar duas estações 
bem definidas de acordo com a pluviosidade: 
uma seca, abrangendo os meses de abril a outu-
bro e outra úmida, compreendendo os meses de 
novembro a março. A temperatura média anual 
é de 25º C, com máxima de 42º C e mínima de 
12º C. 

Nos meses de junho a agosto há uma 
migração de massas frias provenientes do sul, 
através do pantanal, fazendo com que a tempe-
ratura da região alcance medidas diárias mais 
inferiores. A precipitação média anual situa-se 
ao redor de 1.000/1.500 mm, registrando em 
dezembro/janeiro os maiores índices de precipi-
tação pluviométrica.

A vegetação compreende quatro tipos 
principais: cerrados e campos cerrados, matas 
tropicais, matas galerias e campos.

Os cerrados e campos cerrados ocorrem 
em toda a área, independente da variedade lito-
lógica e compreende um estrato de gramíneas e 
um estrato arbóreo. Nos vales situados entre as 
linhas de serra, encontram-se as matas tropicais 
estacionárias. As matas galerias desenvolvem-
-se ao longo dos cursos d’água conformando 
matas ciliares que sobressaem nas áreas de cer-
rados e campos cerrados. Nas áreas pantanosas, 
mormente na porção sudoeste do Projeto, região 
do rio Paraguai, encontram-se os campos com 
características de vegetação de várzeas.

I.4.2.2 - Geomorfologia e Hidrografia

As principais unidades geomorfológicas 

DADOS FÍSICOS DO PROJETO 

Área do  projeto  60.000 Km2 

Amostras de rochas coletadas  776 

Amostras de concentrados de bateia 
coletadas e analisadas (mineralometria)  1849 

Amostras de sedimentos de corrente 
coletadas e analisadas  1631 

Amostras de solo coletadas  721 

Processamento de dados geofísicos 119.884Km2 

Perfis de geofísica terrestre 72 km 

Tabela I.2 – Dados físicos de produção.
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identificadas na área são: a Província Serrana, 
a Depressão Cuiabana, a Depressão Interpla-
náltica de Paranatinga e o Planalto dos Gui-
marães (Miranda e Amorim, 2001) (Figura I.12). A 
Província Serrana (Almeida, 1964), situa-se en-
tre a porção meridional da Plataforma Amazônica e 
a borda noroeste da Bacia do Paraná, conforman-
do um conjunto de relevos dobrados e falhados. 
Engloba as rochas do Grupos Araras e Alto Para-
guai, em uma sucessão de anticlinais e sinclinais 
alongados, fortemente dissecados pelos processos 
erosivos (Ribeiro Filho et al., 1975). A Depressão 
Cuiabana compõe uma área topograficamente re-
baixada, com altitudes entre 200 e 450 metros de-
limitada pela Província Serrana e pelo Planalto 
dos Guimarães. Caracteriza-se por uma superfície 
em rampa inclinada, com caimento para sul, escul-
pida em rochas metamórficas (fácies xisto-verdes) 
do Grupo Cuiabá. O relevo é modelado de acordo 
com o binômio geologia/estrutura, predominando 
as formas com topos tabulares. Na porção norte, 
registram-se relevos pouco extensos, com topo  
suaves, modelados em margas, calcários e dolomi-
tos do Grupo Araras. A Depressão Interplanál-
tica de Paranatiga constitui uma área topografi-

camente rebaixada, desenvolvida sobre rochas da 
Formação Diamantino (Grupo Alto Paraguai), deli-
mitada a norte pelo Planalto dos Parecis, a leste 
pelo Planalto dos Guimarães e a sul e oeste pela 
Província Serrana. O Planalto dos Guimarães 
configura-se como uma unidade alongada no sen-
tido leste-oeste, com relevo aplainado contornado 
por escarpas, situando-se como um dos planaltos 
divisores entre as bacias do Prata e Amazonas. Em 
suas porções sul, oeste e noroeste limita-se com 
a Depressão Cuiabana e a norte com a Província 
Serrana.

A região em estudo situa-se quase que ex-
clusivamente na bacia hidrográfica do rio Paraguai, 
pertencente à bacia Platina. Apenas o extremo leste 
encontra-se drenada pelo rio Teles Pires, tributário 
da bacia Amazônica.

O rio Paraguai, apenas sua seção denomina-
da de Alto Paraguai está incluído na área do Projeto, 
na sua porção oeste-sudoeste.  Tem suas nascentes 
nas bordas da Chapada dos Parecis e seu curso está 
condicionado pelas altitudes das camadas de siltito 
onde se encaixa (Ribeiro Filho et al., 1975). Os seus 
principais afluentes são os rios Cuiabá, Sangradou-
ro Jauquara e Cachoeirinha, todos pela margem 

Figura I.12 – Esboço das principais unidades geomorfológicas (Fonte:www.ibge.gov.br).
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esquerda. O rio Teles Pires drena a porção leste da 
Província Serrana e tem entre os principais afluen-
tes na área os rios Coluene, Caiapó e Pacu. 

I.4.2.3 - Aspectos Sócio-Econômicos

Os principais municípios contidos na área 
do Projeto são: na porção leste - Chapada dos Gui-
marães, Planalto da Serra, Nova Brasilândia e Pa-
ranatinga; na porção central – Rosário Oeste, No-
bres, Diamantino, Jangada, Alto Paraguai e Nor-
telândia e; nas porções oeste/sudoeste - Barra do 
Bugres, Cáceres e Mirassol D’Oeste (Figura I.13). 
Todos apresentam boa infraestrutura (bancos, ho-
téis, hospitais, água tratada, comércio, etc).

Na porção leste da área a economia é ba-
seada na pecuária, principalmente de corte, na 
agricultura mecanizada e de subsistência. Nessa 
parte da área ocorre também a explotação de 
calcário, para corretivo de solo e brita (quatro 
indústrias), areia, argila e eventualmente com 
a explotação de diamantes através de garim-

pagem (região de Paranatinga e Chapada dos 
Guimarães). Atividades de agroindústria, de 
comércio e de serviços completam a economia 
local.

Na parte central da área a economia está 
focada na explotação de calcário para corretivo 
de solos, brita (treze indústrias) e indústria de 
cimento (uma fábrica em atividade e uma em 
fase de implantação); na pecuária, na agroin-
dústria e no turismo (Rosário Oeste/Nobres) e 
na agricultura de subsistência. Segue-se a ex-
plotação de argila, areia e, secundariamente, 
diamantes através de garimpagem (Diamanti-
no/Alto Paraguai).

No segmento oeste/sudoeste a economia 
é baseada na pecuária, principalmente de corte, 
na agricultura mecanizada e de subsistência, na 
plantação e aproveitamento de espécies vege-
tais do tipo seringueiras e tecas, na explotação 
de areia, argila e calcário para corretivo de solo 
e brita. Atividades de agroindústria, de comér-
cio e de serviços completam a economia local.

Figura I.13 – Distribuição nos municípios do Estado do Mato Grosso na área do Projeto 
(Fonte: www.ibge.gov.br).
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II.1. - Geologia Regional

A área de abrangência do Projeto Fosfa-
to do Mato Grosso compreende na sua maioria 
a parte centro sul do Estado localizada geolo-
gicamente na Província Tocantins (Almeida et 
al., 1977). Essa província  localiza-se na por-
ção 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 continen-
tais: Cráton Amazonas, a oeste; Cráton São 
Francisco, a leste; e Cráton Paranapanema, a 
sudoeste. As áreas estudadas neste projeto 
encontram-se inseridas predominantemente na 
Faixa Paraguai, a qual está em parte encoberta 
por rochas das bacias do Paraná e do Parecis 
(Figura II.1). 

CAPÍTULO II – COMPARTIMENTAÇÃO GEOLÓGICA REGIONAL E 
PRINCIPAIS MINERALIZAÇÕES CONHECIDAS NA ÁREA

Figura II.1 - Contexto geológico regional (modificada de Lacerda Filho et al., 2004).

II.1.1 - Trabalhos Anteriores

Faixa Paraguai

A Faixa Paraguai (Almeida, 1965a) 
constitui uma área de dobramentos polifásicos, 
afetada pelo ciclo tectônico Brasiliano e situa-
da na porção ocidental da Província Tocantins. 

Apresenta um formato convexo em direção ao 
antepaís e estende-se desde o Paraguai e Bolívia, 
passando no Brasil por Corumbá, até a região 
de Cuiabá, onde se inflete para leste. É formada 
por rochas metassedimentares depositadas na 
borda sul do Cráton Amazônico na parte leste 
do Bloco Rio Apa, onde exibe dobras isoclinais e 
recumbentes, intensa deformação linear e falhas 
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de empurrão e transcorrentes. A intensidade do 
metamorfismo e da deformação diminui em dire-
ção ao Cráton Amazônico. Magmatismo granítico 
pós-orogênico e intrusões alcalinas podem ser 
encontradas ao longo da faixa (Oliveira & Leo-
nardos, 1943; Almeida, 1945; Maciel, 1959; Oli-
veira, 1964; Vieira, 1965; Almeida, 1964, 1965; 
Figueiredo & Olivatti, 1974; Ribeiro Filho et al., 
1975; Nogueira & Oliveira, 1978; Correa et al., 
1979; Luz et al., 1980; Schobbenhaus & Oliva, 
1979; Schobbenhaus & Soares, 1979; Araújo et 
al., 1982; Barros et al., 1982; Almeida, 1984; 
Boggiani,1997).

Não existe consenso entre os principais 
estudiosos, com respeito a estratigrafia das 
unidades da Faixa Paraguai no Estado de Mato 
Grosso, por esse motivo será feita uma revisão 
trabalhos anteriores, com a exposição das deno-
minações e estratigrafia adotada neste trabalho.

Almeida (1964, 1965b e 1968) definiu 
na área o Grupo Jangada (Formações Engenho, 
Acorizal e Marzagão) como formado a partir de 
avanço de geleiras continentais, com desenvol-
vimento de depósitos glácio-marinhos e o Gru-
po Araras constituído por calcários e dolomitos 
e coberto pelas formações Raizama, Sepotuba e 
Diamantino.  O Grupo Araras foi subdividido por 
Hennies (1966) nas formações Guia (pelitos e 
calcários) e Nobres (dolomitos). 

Almeida (1968) distinguiu três estágios 
estruturais, separados por discordâncias e mu-
danças contrastantes de litologia, associados a 
uma zonalidade tectônica e dispostos em longas 
e estreitas faixas paralelas à borda do Cráton 
Amazônico. Ao primeiro estariam correlaciona-
das as rochas pelíticas, metamórficas, intensa-
mente dobradas e com caráter flysch do Grupo 
Cuiabá. Diamictitos do Grupo Jangada cobertos 
pelas sucessões carbonáticas do Grupo Corum-
bá, corresponderiam ao estágio intermediário. O 
superior se refere aos metassedimentos do Gru-
po Alto Paraguai, com sedimentação molássica 
na porção inferior. 

Em um trabalho posterior, Almeida (1984) 
subdividiu novamente a estratigrafia local em 
três zonas estruturais, assim sendo: Brasilides 
Metamórficas; Brasilides não Metamórficas e Co-
berturas Brasilianas. Sugeriu, ainda, o abandono 
do termo estratigráfico Jangada, assumindo o 
emprego da denominação Puga em suas novas 
considerações estratigráficas. Alvarenga (1988) 
e Alvarenga & Trompete (1992) renomearam-
-nas como Zona Interna (Brasilides Metamórfi-
cas-Grupo Cuiabá), Zona Externa (Brasilides não 
Metamórficas-Grupo Alto Paraguai) e Coberturas 
Sedimentares de Plataforma. 

A compartimentação geotectônica e geo-
cronológica para a Faixa Paraguai foi proposta 
por Brito Neves et al. (1985) como um modelo 
de junção tríplice, distinguindo-se quatro bacias 
com idades que variam do Neoproterozoico  ao 
Cambriano: Alto Paraguai; Serra da Bodoque-
na; Tucavaca, na Bolívia; e Corumbá. Alvarenga 
(1988), em função de variações de fácies late-
rais entre as unidades basais do Cinturão, pro-
pôs uma subdivisão informal (Unidades Inferior, 
Média Turbidítica Glaciogênica/Carbonatada e 
Superior) (Figura II.2). Estas proposições tive-
ram como base os limites das zonas estruturais 
propostas inicialmente por Almeida (1984). Al-
varenga (1990), Alvarenga & Trompette (1992) 
e Alvarenga & Saes (1992) consideram os areni-
tos da Formação Bauxi como variação faciológi-
ca lateral dos sedimentos glaciogênicos da For-
mação Puga e a relaciona à glaciação Varanger 
(~610-590Ma).

Em respeito a deformação e metamorfis-
mo, Alvarenga & Trompette (1993), propuseram 
que as rochas depositadas no domínio cratônico 
(Formações Puga, Araras, Raizama e Diamantino) 
são afetadas por suaves ondulações, metamorfis-
mo incipiente a inexistente e uma tectônica rúp-
til, não-penetrativa, que se manifesta por falhas 
normais parcialmente reativadas até o Cretáceo. 
A figura II.3 exibe os aspectos deformacionais 
relacionados aos dobramentos promovidos pela 
Orogênese Brasiliana. A zona estrutural interna, 
representada principalmente por rochas do Grupo 
Cuiabá, se caracteriza por dobras abertas, corta-
das por falhas inversas e afetadas por um meta-
morfismo de baixo grau, fácies xisto verde, zona 
da clorita, localmente zona da biotita. Descrevem 
ainda quatro fases de deformação, D1 a D4, rela-
cionadas à Orogênese Brasiliana. D1 é a fase prin-
cipal, enquanto as demais representam episódios 
sucessivos de deformação e não apresentam uma 
clara evolução regional, por não estarem presen-
tes dentro de toda a faixa. Segundo ainda Alva-
renga e Trompette a fase tardia (D4) se associa a 
dobras amplas, de comprimento de onda regional, 
claramente transversais às orientações estrutu-
rais anteriores. Concluem que a deformação pode 
ser interpretada como resultado de uma orogê-
nese de colisão com o desenvolvimento completo 
de ciclo de Wilson ou como fechamento de um 
aulacógeno ou rift intracontinental, possivelmen-
te 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. Os autores citam ainda sequências vulca-
nossedimentares com características litológicas e 
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Figura II.2 – Coluna geológica esquemática do Cinturão Paraguai (Alvarenga, 1988).

Figura II.3 - Mapa geológico esquemático do Cráton Amazônico e a correlação com a Faixa de Dobramento Pa-
raguai, evidenciando o domínio tectônico interno e o domínio tectônico externo (modificado de Almeida, 1968; 
Alvarenga & Trompette, 1993; Trompette & Alvarenga, 1998; Ruiz et al., 1999).
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(Guimarães & Almeida, 1972), separadas entre 
si por importantes quebras no regime deposicio-
nal (Figura II.4). A primeira registra os primeiros 
estágios da evolução tectono-sedimentar da Mar-
gem Passiva Paraguai, após o início da dispersão 
do Supercontinente Rodínia, com a implantação 
de sistemas de rifts acumulando sedimentos con-
tinentais lacustres, ricos em carbono orgânico. As 
metagrauvacas do topo da sucessão representam 
a progradação de lobos deltaicos assoreando a 
bacia lacustre ao final do soerguimento e erosão 
das ombreiras dos rifts. A Formação Acorizal cor-
responde às subunidades 3, 4 e 5 de Luz et al. 
(1980), consistindo de metarritmitos associados 
à diamictitos. Os autores ainda individualizaram 
uma associação de fácies sedimentares na porção 
intermediária da Formação Acorizal, denominada 
Fácies Cangas e composta por ritmitos grossos e 
finos, intercalando diamictitos maciços, com for-
tes evidências de ambiente glacial. Segundo Luz 
et al. (1980) a deposição da Formação Acorizal 
se deu 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 aber-
to 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 por Luz 
et al. (1980) revelou a proveniência dos detri-
tos a partir de áreas fontes de origem plutônica 
(granitos, gnaisses, metabásicas) e supracrus-
tais (quartzitos e rochas carbonáticas), além da 
imaturidade mineralógica dos protólitos, corro-
borando a hipótese de clima glacial. A macroes-
trutura do Alinhamento Cangas-Poconé difere do 
conjunto da deformação do Grupo Cuiabá na re-
gião, apresentando-se como um front de cavalga-
mentos e dobras recumbentes com foliação plano 
axial S1 apresentando baixos mergulhos para SE.

Lacerda Filho et al. (2004) sugeriram a divi-
são da entidade geotectônica Faixa de Dobramen-
to Paraguai em dois domínios: Margem Passiva, 
envolvendo rochas dos grupos Nova Xavantina e 
Cuiabá, e Bacias de Antepaís, representado pelas 
formações Raizama e Diamantino. 

Sedimentos da Bacia do Paraná

 Na porção sudeste da área, recobrindo as 
rochas do Grupo Cuiabá, em discordância ero-
siva e angular, encontram-se os sedimentos da 
Província do Paraná (Pedreira et al. 2003). Esta 
província, com cerca de 1.7 milhões km2 e espes-
sura máxima de 8.000m, compreende três áreas 
de sedimentação independentes, separadas por 

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 (1986, 1987a) propuse-
ram para a faixa Paraguai – Araguaia um modelo 
geotectônico de zona de subducção que evoluiu e 
culminou com um choque das duas massas conti-
nentais, representadas pelo Cráton Amazônico e 
o Maciço Central de Goiás, acompanhado de in-
trusões graníticas pós-tectônicas, com idades em 
torno de 500 Ma.

Boggiani (1990) propôs um modelo regio-
nal parecido com o de Almeida (1984) nos se-
guintes 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 representa-
da pelos sedimentos rudáceos tidos como Grupo 
Cuiabá e, na zona externa, com os depósitos fan-
glomeráticos passando 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 co-
luna estratigráfica a seqüência a seguir discrimi-
nada: 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 gradaria lateralmente para os níveis supe-
riores do Grupo Corumbá.

Novos domínios foram propostos por Ruiz 
et al. (1999), sendo denominados: Domínio Tec-
tônico das Coberturas de Antepaís, Domínio Tec-
tônico Externo e Domínio Tectônico Interno. Este 
último seria composto por rochas dos grupos 
Nova Xavantina e Cuiabá. O Grupo Nova Xavanti-
na (Pinho et al.2003), aflorante na região homô-
nima, foi descrito como rochas vulcanossedimen-
tares 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 
semelhante ao magmatismo do tipo MORB, su-
gere envolvimento de crosta oceânica (Dantas et 
al., 2006). O Grupo Cuiabá possui maior abran-
gência e representa as encaixantes dos corpos 
graníticos tardi a pós-orogênicos (Araguaiana, 
Lajinha, São Vicente, Coxim, Rio Negro e Taboco) 
e pelas rochas vulcânicas de Mimoso (Manzano et 
al., 2008).

Tokashiki & Saes (2008) propuseram a 
subdivisão do Grupo Cuiabá nas formações Cam-
pina de Pedras (Freitas, inédito apud Tokashiki & 
Saes, 2008 ), Acorizal (Almeida, 1964) e Coxipó 



27

Projeto Fosfato Brasil - Estado de Mato Grosso: Áreas Araras/Serra do Caeté e Planalto da Serra

profundas discordâncias: Bacia do Paraná pro-
priamente dita, uma área de sedimentação que, 
primitivamente se abria para o oceano Panthalas-
sa, a oeste (Milani & Ramos, 1998); Bacia Serra 
Geral, compreendendo os arenitos eólicos da For-
mação Botucatu e os derrames basálticos da For-
mação Serra Geral; e Bacia Bauru, intracratônica.

Sedimentos da Bacia dos Parecis

Aflora na porção norte da área recobrindo 
os sedimentos da Formação Diamantino. A Ba-
cia dos Parecis está localizada na região centro-
-oeste do Brasil, na porção sudoeste do Cráton 
Amazônico, entre as províncias Rondônia–Jurue-
na e Sunsás. A idade paleozoica da seção inferior 
é demonstrada pela presença de fósseis como 
acritarcas (Sysphaeridium sp.; Cruz, 1980), res-
tos de plantas silicificadas (Psaronius), trilobitas 
e braquiópodes devonianos. A bacia está dividi-
da, de oeste para leste, em três domínios tec-
tonossedimentares, separados respectivamente 
pelos altos de Vilhena e da Serra Formosa (Si-
queira & Teixeira, 1993). De acordo com Siqueira 
(1989), o extremo oeste é uma depressão tec-
tônica (Sub-bacia Rondônia); a região central é 
caracterizada por um baixo gravimétrico (Sub-
-bacia Juruena) e; o extremo leste é uma bacia 

interior tipo sinéclise (Sub-bacia Alto Xingu). O 
termo Sub-bacia Rondônia é um nome que ainda 
é discutido, devido à anterior aplicação do nome 
“Rondônia” para granitos estaníferos da região. 

Rochas Alcalinas

Na porção sudoeste da área a seqüência 
de sedimentos da Faixa Paraguai e da Bacia do 
Paraná são intrudidos por rochas kimberlíticas 
cretáceas da Província Paranatinga-Batovi e por 
rochas alcalino-carbonatíticas do Complexo Alca-
lino de Planalto da Serra, rochas estas, que tem 
potencial para ocorrência de depósitos de fosfato.

II.1.1.1 - Grupo Cuiabá:

Os primeiros registros referentes ao Gru-
po Cuiabá foram realizados por Evans (1894), 
em referência às ardósias altamente clivadas 
(Cuyaba Slates). Constitui uma associação de 
rochas metassedimentares de baixo grau meta-
mórfico (Almeida, 1964). Luz et al. (1980), du-
rante a execução do Projeto Coxipó dividiram o 
Grupo Cuiabá em oito subunidades principais:

a) Subunidade 1 – Composta por filitos se-
ricíticos cinza-claros, com intercalações de filitos 

Figura II.4  - Comparação entre as colunas estratigráficas propostas para o Grupo Cuiabá.
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e metarenitos grafitosos intensamente dobrados, 
fraturados e foliados e que afloram no núcleo da 
Antiforme de Bento Gomes, município de Poconé;

b) Subunidade 2 – ocorre no flanco NW da 
Antiforme de Bento Gomes, sendo composta por 
metarenitos arcosianos verde-escuros a pretos, 
filitos cinza-escuros, localmente grafitosos e len-
tes de mármore calcítico;

c) Subunidade 3 – rica em estruturas se-
dimentares primárias, tais como estratificação 
plano-paralela e acamamento gradacional, com-
põe-se por filitos, filitos conglomeráticos, meta-
conglomerados, metarenitos, localmente ferru-
ginosos, filitos calcíferos e níveis de hematita, 
contendo dobras simétricas, assimétricas, isocli-
nais e recumbentes;

d) Subunidade 4 – ocorre na região de 
Jangada e adjacências e constitui-se de meta-
paraconglomerados cinza-escuros, arroxeados e 
avermelhados com raras intercalações de filito e 
metarenito;

e) Subunidade 5 – constituída por filitos, 
metarcóseos, metamicroconglomerados e quart-
zitos subordinados;

f) Subunidade 6 – caracteriza-se como 
faixa de transição entre as subunidades 5 e 7 e é 
constituída por filitos conglomeráticos com inter-
calações subordinadas de metarenito, quartzito 
e mármore;

g) Subunidade 7 – ocorre no extremo no-
roeste da faixa e é composta por metaparacon-
glomerados petromíticos com raras intercalações 
de filito e metarenito;

h) Subunidade 8 – aflora no núcleo da 
Sinclinal da Guia e consiste de calcários calcí-
ticos e dolomíticos com raras intercalações de 
filito e metarenito. 

As subunidades 1, 2, 3, 5 e 6 foram des-
critas como de origem marinha, em ambiente de 
instabilidade tectônica da qual deram origem a 
correntes de turbidez e fluxos de lama e detritos. 
Os períodos de quiescência tectônica estariam 
marcados pela deposição de carbonatos e peli-
tos, intercalando os turbiditos e conglomerados 
gerados. As subunidades 4 e 7 foram associadas 
a grandes massas de gelo flutuante, em um am-
biente glácio-marinho. 

Mudanças para o grupo Cuiabá foram su-

geridas em Souza et al. (2011) e são aqui ado-
tadas. Neste trabalho o topo do Grupo Cuiabá foi 
definido como Formação Jangada, resgatando a 
terminologia de Almeida (1984). Desta forma as 
subunidades superiores 4, 5, 6 e 7 e as forma-
ções Bauxi e Puga (no lado leste da área do Pro-
jeto Fosfato) foram consideradas como Formação 
Jangada (topo do Grupo Cuiabá) e separadas 
em fácies mais argilosa e fácies  conglomeráti-
ca. Neste trabalho considerou-se que as porções 
mais argilosas, incluindo os sedimentos da For-
mação Bauxi, constituem variações laterais dos 
sedimentos glaciogênicos da Formação Jangada.

II.1.1.2 - Formação Bauxi

A Formação Bauxi foi descrita pela pri-
meira vez por Viera e Almeida (1965), próximo 
a localidade homônima, aflorando unicamente no 
estado de Mato Grosso, em núcleo de anticlinais 
ou flancos de sinclinais falhadas. Consiste de ro-
chas clásticas pouco maturas, incluindo arenitos, 
siltitos, folhelhos, arcóseos, grauvacas e delgadas 
lentes de conglomerado, podendo apresentar me-
tamorfismo localmente (Almeida & Hasui, 1984).  

Saes et al. (2009) descrevem  a existên-
cia de fácies ferríferas e fosfatadas da Formação 
Bauxi nos municípios de Porto Espiridião e Miras-
sol d’Oeste-MT, constituídas por lâminas e delga-
das camadas de arenito fino e argilito, ricos em 
ferro e com lentes localizadas em minerais de 
fosfato. Observa-se localmente  lentes descontí-
nuas de diamictitos ferruginosos vermelhos com 
clastos graníticos de até 10 cm de diâmetro, len-
tes de arenito médio à grosso com gradação nor-
mal, rico em óxidos de ferro. Os teores de Fe2O3 
ou FeO variam de 14,84% a 73,17%, enquanto 
os de P2O5 chegam até 6,45%. Silva (2010) pro-
põe redenominar estes sedimentos atribuidos à 
Formação Bauxi, na região da Serra do Caeté, 
para Formação Serra do Caeté e correlaciona-
-os aos sedimentos da formação Santa Cruz do 
Grupo Jacadigo. No Projeto Fosfato Mato Grosso 
está sendo adotada esta denominação.

Na área do Projeto Fosfato Mato Grosso, 
parte da Formação Bauxi está sendo considerada 
como Formação Jangada fácies argilosa, confor-
me definido em Souza et al. (2011).

Almeida (1965b) interpreta a porção in-
ferior da Formação Bauxi como um drift glacial 
que, para o topo, dá lugar a depósitos areno-
sos glácio-lacustres e glácio-fluviais e, talvez, 
glácio-marinho. Figueiredo e Olivatti (1974) in-
terpretam que a formação poderia ser o topo do 
Grupo Cuiabá, depositado em ambiente mari-
nho nerítico e costeiro e poderia representar re-
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gressão marinha. Barros et al. (1982) atribuem 
as características litológicas da formação a am-
biente aquoso, possivelmente marinho. Lacerda 
Filho et al. (2004) assinalam que o conjunto de 
estruturas sedimentares, geometria e relações 
de contato da mesma indicam deposição suba-
quosa, na forma de barras de desembocadura 
em sistema deltáico, com retrabalhamento epi-
sódico dos sedimentos por ação de ondas de 
tempestade.

II.1.1.3 - Formação Puga

A Formação Puga foi definida por Maciel 
(1959), a partir da análise dos afloramentos 
da Morraria do Puga, na margem direita do Rio 
Paraguai, 6 km a sudoeste de Porto Esperança. 
Figueiredo & Olivatti (1974) consideraram esta 
formação como unidade basal do Grupo Alto Pa-
raguai. 

A Formação Puga consiste de diamicti-
tos associados a arenitos, siltitos e folhelhos. 
O ambiente deposicional da Formação Puga é 
controverso. Maciel (1959) e Almeida (1964) 
consideram-no como glacial, já que os clastos 
existentes encontram-se estriados e faceta-
dos, e não possuem estratificação. Deposição 
marinha, por correntes de turbidez e corridas 
de lama, foram sugeridos por Vieira (1965) e 
Figueiredo & Olivatti (1974). A presença de ci-
mento e intercalações carbonáticas de topo, ca-
madas estratificadas e sotoposição à Formação 
Araras, segundo os autores, tornam improvável 
a sua associação a ambientes glaciais. Para Al-
varenga (1988), grande parte dos diamictitos 
da Formação Puga são depósitos marinhos pla-
taformais de frentes de geleiras remobilizadas 
por correntes gravitacionais na passagem crá-
ton-bacia e não tilitos continentais ou simples 
depósito glácio-marinho. Esse autos, sugere 
uma rápida mudança climática, devido à pre-
sença de carbonatos imediatamente acima da 
formação, culminando assim, o fim do período 
glacial. Ainda, Alvarenga e Trompette (1992) 
sugerem origem glácio-marinha, evidenciada 
pela associação de diamictitos, arenitos e sedi-
mentos finos com dropstones na área cratôni-
ca com diamictitos maciços e estratificados in-
tercalados com sedimentos finos interpretados 
como depósitos de ressedimentação de detritos 
glaciais em fluxos sub-aquosos.

A denominação Puga somente é adotada, 
neste trabalho para a sequência de diamictitos 
da porção oeste da área do Projeto. Nesta seção 
os diamictitos são sobrepostos diretamente por 
dolomitos do Grupo Araras. Tal feição estaria 

mais correlacionável ao Puga, conforme defini-
do na região de Morraria (Maciel, 1959).

II.1.1.4 - Grupo  Araras

Os primeiros registros geológicos corres-
pondentes aos calcários na região foram feitos 
por Castelnau (1857), o qual estudou as rochas 
calcárias da região de Corumbá, posteriormente, 
seguido por Evans (1894). O Grupo Araras foi de-
finido por Almeida (1964), como constituindo os 
calcários e dolomitos posicionados sobre o Grupo 
Jangada. Hennies (1966) subdividiu o grupo con-
siderando a proposição inicial de Almeida (1964) 
em Formação Guia, em referencia aos pelitos e 
calcários e Formação Nobres, caracterizada pre-
dominantemente por dolomitos. Figueiredo e Oli-
vatti (1974) dividiram a Formação Araras em três 
níveis: (i) basal (margas conglomeráticas e calcá-
rios margosos); (ii) médio (calcários dolomíticos 
intercalados com calcários) e (iii) superior (do-
lomitos com nódulos de sílex e lentes de arenito 
fino). Nogueira et al. (2003) propôs uma nova 
divisão ao Grupo Araras como sendo composta 
da base para o topo, por 20 m de dolomitos da 
Formação Mirassol d’Oeste, 220 m de calcários 
da Formação Guia, 150 m de brechas dolomíti-
cas e dolarenitos da Formação Serra do Quilombo 
e 250 m de dolomitos da Formação Nobres. Se-
gundo (Almeida, 1964; Nogueira et al., 2007). O 
Grupo Araras teria sido depositado inicialmente 
em plataforma profunda, passando a plataforma 
rasa e ambiente de sabka no topo. Tal afirmação 
condiz com a definição de Zaine (1991) e Zaine 
& Fairchild (1992), com base na presença de do-
lomitos com pseudomorfos de gipsita e anidrita, 
oólitos com textura radial e teepees.

Segundo Zaine (1991), a sedimentação do 
Grupo Araras se processou em condições de pro-
fundidade e energia diversas dentro de uma pla-
taforma carbonática com limitada contribuição si-
liciclástica. Tais dados foram induzidos com base 
na presença de calcários oolíticos e oncolíticos, 
e estromatólitos colunares, além de estruturas 
sedimentares de marcas onduladas, estratifica-
ção cruzada. Os evaporitos registrados indicam 
condições marginais de sedimentação, sob aridez 
climática, coerentes com a posição de cobertura 
cratônica nessa unidade da Faixa Paraguai, na re-
gião de Cáceres/MT. Fácies de águas mais profun-
das são encontradas na região de Corumbá, onde 
se tem a alternância de sedimentação carbonáti-
ca e siliciclástica fina. 

 Figueiredo et al. (2004), ao estudarem 
uma área situada no flanco sul da Sinclinal Serra 
Azul-MT, afirmam que a Formação Araras consti-
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tui uma plataforma carbonática bastante espessa 
(cerca de 1600 m), de idade Varangiana deposi-
tada diretamente sobre diamictitos da Formação 
Puga e sobreposta sobre arenitos da Formação 
Raizama. Estes autores dividiram esta formação 
em três intervalos estratigráficos principais, da 
base para o topo: 1 – Intervalo Calcítico (calcário 
maciço, intercalações de chert negro e lâminas 
de argila, calcário laminado, dolomito maciço com 
chert branco e calcita negra, brecha e marga); 2 
– Intervalo Silicificado (brechas de dolomito calcí-
fero parcialmente silicificados na base e no topo, 
calcedônia estratificada, opala e pequenos geodos 
de quartzo); 3 – Intervalo Dolomítico-Terrígeno 
(dolomito, brechas dolomíticas, arenito feldspá-
tico, brechas e bancos oolíticos impregnados por 
óxido de ferro e BIFs). 

No topo deste último intervalo se encon-
tram ocorrências de manganês botrioidal associa-
do às camadas oxidadas (conglomerados, areni-
tos e brechas), num nível de 40 m de espessura. 
A partir de análises químicas, foram identificadas 
três associações geoquímicas: Associação Fosfo-
rita, Associação Óxido de Manganês e Associação 
Zn-Pb-Ba. Estas ultimas são mais expressivas no 
topo do intervalo Dolomítico-Terrígeno, sugerindo 
a possibilidade de depósitos relacionados a estas 
associações, de maneira especial à Associação 
Óxido de Manganês com forte correlação entre o 
Mn com Co, Ni, Zn e Ba. Teores de Mn chegam a 
8,1% e  ultrapassa o limite de detecção de 0,5% 
de bário. 

Nogueira & Riccomini (2006a) denominam 
a Formação Araras como “Grupo Araras”, de ida-
de neoproterozoica, e descrevem como composto 
predominantemente de rochas carbonáticas, de 
aproximadamente 600 m de espessura, qual se 
sobrepõe a diamictitos glaciais da Formação Puga 
e é recoberto pelas rochas siliciclásticas do Gru-
po Alto Paraguai. A sucessão do Grupo Araras foi 
subdividida por Nogueira e Ricomini (2006a) em 
quatro formações: 1) Mirassol d´Oeste, constitu-
ída por dolomitos finos peloidais e dolomitos com 
estromatólitos; 2) Guia, que consiste em calcários 
finos betuminosos, folhelhos e brechas calcárias, 
localmente dolomitizados; 3) Serra do Quilombo, 
constituída por dolomitos finos, dolomitos areno-
sos, brechas com cimento de dolomita e brechas 
com matriz; e 4) Nobres, encerrando dolomitos 
finos, arenitos, brechas e conglomerados dolomí-
ticos, pelitos e níveis de sílex secundário. 

Nogueira e Ricomini (2006a) ainda suge-
rem que o ambiente deposicional do Grupo Araras 
variou de plataforma carbonática, moderadamen-
te profunda a rasa, influenciada por eventos de 
supersaturação em CaCO3, sísmicos e de tempes-

tades (Formações Mirassol d’Oeste, Guia e Serra 
do Quilombo) e plataforma carbonática rasa ca-
racterizada por ambientes de sabkha e planície de 
maré (Formação Nobres). Ainda segundo Noguei-
ra e Ricomini (2006a) após o evento de Snowball 
Earth, marcado pelos diamictitos marinoanos da 
Formação Puga, o clima quente prevaleceu du-
rante toda a deposição da plataforma carbonáti-
ca Araras. Estas condições continuaram durante 
a deposição siliciclástica da Formação Raizama 
(Grupo Alto Paraguai), ou seja, as glaciações não 
retornaram mais na região sul do Cráton Amazô-
nico no Ediacarano.

Nogueira (2009) relata que a análise es-
tratigráfica e de isótopos estáveis, realizadas na 
margem sul do Cráton Amazônico, revelou que 45 
m de espessura de rochas carbonáticas da porção 
inferior do Grupo Araras, sobrepõe diamictitos 
glaciogênicos da Formação Puga, sendo interpre-
tada como uma capa carbonática, o que atesta o 
potencial para rochas fosfáticas. Depositada abai-
xo da onda de tempestade, esta capa consiste 
em duas unidades separadas por uma superfície 
transgressiva: 1) capa dolomítica – dolomitos pe-
loidais depositados em águas moderadamente 
profundas a rasas com estromatólitos estratifor-
mes, porosidade fenestral, estruturas em tubo e 
acamamento de megamarca ondulada; 2) capa 
calcária cementstone – calcários finos com ter-
rígenos depositados em águas profundas, com 
crostas e leques de cristais de calcita e folhelhos 
subordinados. Camadas brechadas, falhadas e 
com estrutura de slump, com múltiplas gerações 
de cimento indicam deformação sin-sedimentar.  
O contato abrupto entre o diamictito e dolomito 
sugere transição abrupta das condições glaciais 
para clima quente associada com aumento do ní-
vel do mar após a glaciação Puga, correlata ao 
final do Cryogeniano (@ 635 Ma). Ainda, a For-
mação Guia, de idade neoproterozoica, é descrita 
por Nogueira (2009) como sendo uma das quatro 
unidades que compõem a sucessão carbonática 
do Grupo Araras. Esta formação, interpretada 
como plataforma profunda, aflora na borda sul, à 
sudoeste do Cráton Amazônico, no município de 
Mirassol D’Oeste, estado do Mato Grosso, onde 
atinge cerca de 400 m de espessura. A formação 
é composta por calcários betuminosos com dolo-
mita e folhelhos betuminosos. O estudo petrográ-
fico dos calcários feitos por Nogueira (2009) iden-
tifica duas microfácies: o mudstone com dolomita 
e grãos terrígenos (Mt) e cementstone com dolo-
mita (C). 

Ainda analisando as condições ambien-
tais de deposição do Grupo Araras, Moura et al. 
(2010) aplicaram uma técnica que consiste na 
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determinação das condições geoquímicas de óxi-
do-redução paleodeposicionais, a partir da espe-
ciação do ferro, do qual consiste na extração do 
ferro associado nas diferentes fases minerais pre-
sentes na rocha (Fepy-pirita; Fecarb – carbona-
tos; Feox – hidróxidos/óxidos; Femag – magne-
tita). As amostras utilizadas foram coletadas ao 
longo de um perfil de 140 m da Pedreira Carmelo, 
Cáceres/MT. Os resultados obtidos por Moura et 
al. (2010) mostram que na parte basal (~ 30m 
acima do contato com a Formação Puga) ocorrem 
intercalações de margas e carbonatos e os valo-
res encontrados indicam condições deposicionais 
oxidantes da coluna d’água.  Após 25 m, uma 
nova sucessão de margas e carbonatos interca-
lados indicaram uma mudança para um ambien-
te deposicional redutor com uma coluna d’água 
anóxica ferruginosa. Acima dos 130 m, Moura et 
al. (2010) detectaram  intercalações de folhelhos 
negros, margas e níveis carbonáticos. Os valo-
res obtidos sugerem a continuidade do ambiente 
redutor. Para o topo do perfil, os valores indica-
ram transição para condições euxínicas na coluna 
d’água, todavia, esta informação não é confirma-
da pelos valores de Fepy/FeHR.

Figueiredo & Guzzo (2010), utilizando pa-
râmetros biogeoquímicos, interpretaram a depo-
sição da Formação Guia como sendo em um am-
biente profundo, hipersalino, sulfídico e anóxico, 
podendo estar associado a um mar estratificado 
após a glaciação. A presença de ritmitos, brechas 
e slumps sugerem a proximidade da zona de ta-
lude.  

Segundo Nogueira & Riccomini (2006b), 
os grupos Araras e Corumbá recobrem os dia-
mictitos da Formação Puga (aqui se acrescendo 
os da Formação Jangada), considerados como 
produto da glaciação Marinoana, encerrada há 
cerca de 630 Ma. Capas carbonáticas ocorrem 
na base destes grupos e exibem valores de δ13C 
próximos de –5 ‰ PDB, típicos de eventos gla-
ciais do final do Neoproterozoico, e razões de 
87Sr/86Sr  próximas a 0,7081, que caracterizam 
capas carbonáticas depositadas após a glacia-
ção Marinoana (Boggiani 1997, Nogueira et al., 
2003, Alvarenga et al., 2004).  Estes carbonatos 
são encontrados em sucessões neoproterozoicas 
de várias partes do mundo, formadas por even-
tos de deposição anômala ocorridos após a gla-
ciação global (Kennedy et al., 2001, Hoffman & 
Schrag 2002, Haverlson et al., 2004). 

A presença deste marco estratigráfico 
pode indicar que pelo menos a sucessão basal 
de ambos os grupos pode ser correlacionada 
com outras sucessões neoproterozoicas, além de 
indicar a idade Ediacarana (600-542 Ma). Esta 

idade é também sugerida pela magnetização 
primária encontrada nos carbonatos da base do 
Grupo Araras (600-580 Ma) e pela magnetização 
secundária adquirida no final da orogenia Brasi-
liana entre 540 e 520 Ma (Trindade et al., 2003). 
A máxima ocorrência de Cloudina em sucessões 
neoproterozoicas, em torno de ~548 Ma (Cor-
setti & Hagadorn, 2002), pode ser usada para 
inferir a idade mínima para o final da deposição 
carbonática na Faixa Paraguai.

No Projeto Fosfato Mato Grosso, o Grupo 
Araras também é considerado, como composto 
predominantemente por rochas carbonáticas, 
conforme a proposta de Hennies (1966) e, em 
parte, por Nogueira & Riccomini (2006a). Foram 
reconhecidas, as Formações Guia e Nobres. As 
Unidades Araras Inferior e Superior de Luz et 
al. (1978), foram reunidas nestas duas forma-
ções, respectivamente. Os dolomitos da porção 
oeste do Grupo Araras Indiviso podem ser ca-
racterizados como Formação Mirassol D´Oeste, 
entretanto, como não houve um mapeamento 
geológico destas unidades preferiu-se adotar 
a denominação de Araras Indiviso. Na porção 
nordeste da Província Serrana, nova unidade 
foi mapeada como Formação Pacu sobreposta à 
Formação Nobres, conforme definida em Souza 
et al. (2011). Esta definição também é adotada 
neste trabalho.

II.1.1.5 - Grupo Alto Paraguai

Esta unidade é considerada como a mais 
superior da faixa e consiste de rochas siliciclás-
ticas divididas em três formações: Serra Azul, 
Raizama e Diamantino.

Formação Serra Azul

Apesar de usar uma terminologia já exis-
tente (Formação Serra Azul, Grupo Guarinos, de 
idade Arqueana-GO), Figueiredo et al. (2005), 
nomearam a Formação Serra Azul como uma 
nova unidade litoestratigráfica, situada na por-
ção norte da Faixa Paraguai provavelmente rela-
cionada à jovem glaciação neoproterozoica (Gla-
ciação Gaskiers). 

Esta unidade litoestratigráfica sobrejaz os 
dolomitos da Formação Nobres e sotopõe os con-
glomerados e arenitos da Formação Raizama. Fi-
gueiredo et al. (2005) a dividiram informalmente 
em duas unidades: Unidade A – diamictitos ba-
sais; Unidade B – laminitos superiores.

O diamictito é maciço a pobremente es-
tratificado, com abundante matriz silto-argilosa 
vermelha, tendo-se identificado os clastos dis-
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persos na matriz com as seguintes composições: 
carbonatos, cherts, quartzo, arenitos, quart-
zitos, rochas graníticas, máficas e metamórfi-
cas.  A presença de fragmentos de carbonatos 
e cherts da Formação Nobres dentro desta for-
mação sugere que o contato basal da Formação 
Serra Azul com a Nobres é erosivo. Sobreposta à 
Unidade A existe uma fina e persistente camada 
de laminito síltico amarelo, média de 60 cm de 
espessura, com alguns grânulos, seguido de uns 
200 m de laminito síltico vermelho e, localmen-
te, encontra-se camadas de carbonatos interca-
ladas nesta sequência.

Rosa & Pinho (2005) também descreve-
ram a nova unidade litoestratigráfica ao estuda-
rem uma área na região da Serra Azul, na es-
trutura conhecida como Sinclinal do Marzagão-
-MT. Identificaram a Formação Serra Azul, de 
espessura estimada de 250 a 300m, como uma 
nova unidade glacial provavelmente depositada 
durante o evento glacial de proporções globais, 
como os defendidos pela teoria Snowball Ear-
th, onde a seção tipo se encontra na Fazenda 
Sete Estrelas.  Pode ser relacionada às rochas 
da Formação Gaskiers (Terra Nova, Canadá), as 
quais se apresentam sobrepostas por uma biota 
do período Ediacaran de 565 ± 3 Ma. Segundo 
os autores (op.cit.), por estar posicionada es-
tratigraficamente acima da Formação Puga, esta 
unidade representaria a mais nova glaciação ne-
oproterozoica sul-americana.

Para separar a Formação Serra Azul do 
Grupo Alto Paraguai, daquela definida em Resen-
de & Jost (1995) para o Grupo Guarinos, Souza 
et al. (2011) adotaram a terminologia Formação 
Serra Azul 2, atendendo a recomendações do Lé-
xico Estratigráfico. Esta terminologia é adotada 
neste trabalho. 

Formação Raizama 

Raizama Sandstones foi o termo utilizado 
por Evans (1894) para se referir aos arenitos fel-
dspáticos da Serra do Tombador em Mato Gros-
so. Almeida (1964) o renomeou para Formação 
Raizama e o considerou, na época, como base do 
Grupo Alto Paraguai. 

A Formação Raizama é composta de quart-
zo arenitos médio a grossos, com níveis conglo-
meráticos a arenitos feldspáticos médios, com 
estratificação plano-paralela e cruzada, marcas 
de onda e finas intercalações de siltitos e folhe-
lhos. (Figueiredo e Olivatti, 1974; Ribeiro Filho 
et al., 1975). Santos et al. (2010) estudaram as 
litologias situadas ao longo da BR-070, em Cá-
ceres; Pedreira Império, em Glória e; na região 

da Mina de calcário Tangará, em Tangará da Ser-
ra, todos estes municípios situados no estado de 
MT. Na localidade de Cáceres, foram descritos 
arenitos com intraclastos pelíticos, conglomera-
dos e pelitos subordinados. Estes se encontram 
dispostos em camadas lateralmente contínuas, 
exibindo estruturas do tipo estratificações cru-
zada de baixo ângulo, cruzada acanalada e incli-
nada heterolítica. Ainda, os arenitos apresentam 
sucessão de tidal bundles, gretas de contração, 
laminação cruzada cavalgante e acamamento 
flaser, interpretados como depósitos de plata-
forma rasa influenciada por maré. Em Glória, os 
arenitos formam camadas amalgamadas e late-
ralmente contínuas, apresentando estratificação 
cruzada hummocky/swaley, marcas onduladas 
e laminações plano-paralelas truncada por on-
das, ocasionalmente recobertas por mud drapes. 
Arenitos médios a grossos com estratificação 
cruzada acanalada de médio porte e camadas 
lateralmente contínuas por dezenas de metros 
são recobertas por arenitos com gretas de dis-
secação e moldes de evaporitos, interpretados 
como depósitos litorâneos influenciado por maré 
e tempestade. Na região de Tangará da Serra, 
os arenitos encontram-se dispostos em camadas 
tabulares, lateralmente contínuas, apresentando 
estratificação cruzada tabular, cruzada acanala-
da e marcas onduladas, interpretados como de-
pósitos fluviais de rios entrelaçados. 

A geometria e estruturas sedimentares 
dos arenitos sugerem ambiente de deposição li-
torâneo, estuarino ou de planície de maré, sujei-
ta à eventual ação de ondas (Lacerda Filho et al., 
2004, Moura et al., 2010).

Formação Diamantino 

A Formação Diamantino foi proposta por 
Almeida (1964), referindo-se aos arcóseos Dia-
mantino, descritos por Castelnau (1857). Ainda, 
Almeida definiu como Formação Sepotuba, os fo-
lhelhos Sepotuba, também descritos por Castel-
nau. Diversos autores não reconheceram feições 
a ponto de separar as duas formações e assim as 
consideram apenas como Formação Diamantino 
(Vieria, 1965; Figueiredo e Olivatti, 1974; Ribeiro 
Filho et al., 1975; Alvarenga & Saes, 1992).  

A Formação Diamantino é composta ba-
sicamente pela intercalação de folhelhos verme-
lhos, siltitos e arcóseos, constituindo depósitos 
tipo molassa (Hennies, 1966). Alvarenga et al. 
(2004) descrevem a formação como um espesso 
pacote onde sua base consiste de folhelhos e silti-
tos, micáceos, finamente laminados e arenitos fi-
nos subordinados, vermelhos, verdes e marrons, 
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ocasionalmente com nódulos de calcário. O topo 
consiste de arcóseos e a gradação se dá a partir 
de intercalações com folhelhos até o desapare-
cimento do mesmo, ou de maneira brusca, em 
alguns locais (Alvarenga, 1984). 

O ambiente deposicional é considerado 
como continental de clima quente (Figueiredo e 
Olivatti, 1974), marinho sublitorâneo (Barros et 
al., 1982) e deltaico (Lacerda Filho et al., 2004), 
com os arenitos representando depósitos de 
barras de desembocadura. Silva Jr. & Nogueira 
(2010) sugerem um ambiente plano e relativa-
mente profundo (basin plan) em um contexto de 
lago tectônico ou bacia de antefossa, confinada 
no Cráton Amazônico. 

A parte inferior da Formação Diamanti-
no (Membro Sepotuba) foi datada pelo méto-
do Rb/Sr sugerindo uma idade de 569 ± 20 Ma 
(Ri=0.7109), sendo considerada como a idade 
do evento diagenético, possivelmente relacio-
nado à tectogênese Brasiliana. Adicionalmente 
a parte superior da Formação Diamantino foi 
datada, pelo mesmo método, em 660 ± 60 Ma 
(Ri=0.7082).

Dados radiométricos de Rb/Sr foram ad-
quiridos por Cordani et al. (1978), em argilitos 
das formações Sepotuba e Diamantino, corres-
pondendo a uma idade de 569 ± 20 Ma e 660 
± 60 Ma, respectivamente. Cordani et al. (1978) 
obteve a idade de 547 Ma para os folhelhos Sepo-
tuba, a partir do método Rb/Sr. 

II.1.1.6 - Província Granitóide Neoproterozoica 

A Província Granitóide Neoproterozoica é 
constituída por sete corpos granitóides, intrusivos 
ao longo da Faixa Paraguai e que apresentam fei-
ções geológicas, mineralógicas e geocronológicas 
que permitem a distinção em dois eventos ígneos 
(Godoy et al., 2004, 2005, 2007; Manzano et al., 
2005, 2007 e 2009). 

O grupo localizado ao sul é constituído pe-
los granitóides Taboco, Rio Negro, Coxim e So-
nora. Apresentam comportamento menos dife-
renciado e evoluído e menor proporção de SiO2 e 
K2O em relação ao grupo norte. São corpos cons-
tituídos dominantemente por sieno a monzogra-
nitos, além de granodioritos a quartzo dioritos, 
do tipo I, cálcio-alcalino de alto potássio, predo-
minantemente peraluminosos a metaluminosos, 
localmente, para as fácies com hornblenda, gera-
dos em ambiente sin-colisional (Manzano et al., 
2008). 

O grupo localizado ao norte é compos-
to pelos corpos intrusivos São Vicente, Lajinha 
e Araguaiana. Apresentam composições sieno a 

monzograníticas, além de granodiorito a monzo-
nito, do tipo I, cálcio-alcalino de alto potássio a 
shoshonítico, peraluminoso a metaluminosos, al-
tamente diferenciados e texturas rapakivíticas. 
São granitóides gerados possivelmente em am-
biente de colisão continental e/ou descompressão 
pós-colisional a anarogênico de intraplaca (Man-
zano et al., 2008). 

A idade mínina atribuída ao Grupo Cuia-
bá corresponde a 500 Ma (K/Ar e Rb/Sr), idade 
do Granito São Vicente (Hasui & Almeida, 1970; 
Almeida & Mantovani, 1975). Pimentel & Fuck 
(1987b) dataram o Batólito Araguaiana pelo mé-
todo Rb/Sr, obtendo a idade de 524 e 508 Ma. Na 
porção sul, O granito Taboco foi datado por Arau-
jo et al. (1982), também pelo método Rb/Sr em 
biotitas, obtendo a idade de 636±38 Ma e Lacer-
da Filho et al. (2006), por U-Pb SHRIMP, a idade 
de 546 Ma. Para o Granito Coxim, Schobbenhaus 
& Oliva (1979) obtiveram a idade 490 Ma (Rb/
Sr). Ainda, Manzano (2009), através de isótopos 
de U/Pb apresenta como idade de cristalização do 
magma félsico localizado na porção sul, 540 Ma, 
e para a porção norte, 504 Ma, evidenciando a 
distinção entre os dois grupos já citados anterior-
mente. 

II.1.1.7 - Complexo Alcalino Planalto da Serra

O Complexo Alcalino Planalto da Serra foi 
descrito por Neder et al. (2005) e Pinho et al. 
(2005) e corresponde ao conjunto de rochas ul-
tramáficas-alcalinas que ocorrem como intrusões 
nos metassedimentos da Faixa Paraguai. Com-
preende peridotitos e piroxenitos alcalinos, car-
bonatitos 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 Atlân-
tico do Sul (Crough et al., 1980). 

A fisiografia nessa faixa pode ser classifi-
cada como típica de rift valley – Rift do Rio dos 
Cavalos – e o padrão estrutural é consistente com 
o sistema de falhamentos em bloco com desen-
volvimento de grabens.  A falha de cavalgamen-
to de São Manoel com direção aproximada E-W 
definida na área na década de 70 pelo Projeto 
RadamBrasil foi interpretada pelos mencionados 
autores como uma zona de falhamentos normais 
na mesma direção. Essa falha é identificada nas 
imagens Landsat e, em escala de afloramentos 
por ocorrência de estruturas estilolíticas e drusas 
nos veios de quartzo nas zonas de falhas.

Tal concordância direcional permite supor 
que os corpos intrusivos estão relacionados ge-
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neticamente ao desenvolvimento de um sistema 
de falhas normais num ambiente distensional es-
truturalmente paralelo e temporalmente poste-
rior ao compressivo que gerou os dobramentos e 
cavalgamentos da Faixa Paraguai. 

II.1.1.8 - Província Kimberlítica Paranatinga-
Batovi

A Província Kimberlítica Paranatinga-Ba-
tovi, de idade cretácea superior, corresponde a 
diversos corpos intrusivos na porção sul do Crá-
ton Amazonas, norte da Província Paraná. Sua 
gênese está associada à pluma de Trindade, por 
semelhanças geoquímicas, isotópicas e mag-
matismo do tipo não-Dupal (Greenwood et al., 
1999). Ocorre ao longo do lineamento Az 125o, 
do qual incluem outras províncias kimberlíticas, 
como: Juína, Poxoréu, Serra do Mar, além do ar-
quipélago de Abrolhos.

A região de Paranatinga é reconhecida 
como produtora de diamantes, porém, atual-
mente, a atividade garimpeira está em declínio. 
A exploração se dava em terraços laterizados 
sobre a Formação Diamantino. Na base do ter-
raço, ocorre um nível conglomerático misturado 
com saprólito do substrato, onde se tem a maior 
concentração de diamantes. No geral, todos os 
diamantes são pequenos (em média 10 pontos), 
sendo alguns de meio a um quilate (Santos, 
2000). A mineralização gerada pressupõe gera-
ção de magmas a profundidades de pelo menos 
140 km (Greenwood et al., 1999). 

II.2 - Principais Mineralizações Conhecidas 
na Área Pesquisada

Historicamente, os recursos minerais mais 
importantes conhecidos nas áreas Planalto da 
Serra e Araras/Serra do Caeté são as rochas car-
bonáticas e o diamante. Destacam-se o distrito 
de rochas carbonáticas da Província Serrana, o 
distrito diamantífero associado a rochas kimber-
líticas de Paranatinga, o distrito diamantífero do 
Alto Paraguai e da Chapada dos Guimarães (La-
cerda Filho et al., 2004). A presença de rochas 
fosfatadas é citada como ocorrências associadas 
especificamente ao corpo de Mutum, Província 
Alcalina de Planalto da Serra (Lima et al., 2008). 

As rochas carbonáticas do Grupo Araras, 
explotadas para a produção de cimento, corre-
tivo de solos e brita, constituem atualmente os 
bens minerais economicamente mais importan-
tes da região.  Luz et al. (1980) estimaram uma 
reserva aflorante ao redor de 60 bilhões de to-
neladas de calcário dolomítico/dolomito e 800 
milhões de toneladas de calcário calcítico. Uma 

fábrica de cimento encontra-se em atividade e 
uma em processo de instalação. Vinte e sete usi-
nas de beneficiamento de calcário/dolomito para 
corretivo de solos estão em atividade.

As ocorrências de diamantes na região es-
tão condicionadas pelo alinhamento Az – 125º e 
localizam-se nos Distritos Diamantíferos de Pa-
ranatinga, Chapada dos Guimarães e Alto Para-
guai.  

Em Paranatinga constituem depósitos se-
cundários nos rios Ronuro, Batovi e Coliseu (pa-
leocanais e canais atuais), explotados através de 
garimpagem desde a década de 1960. A SOPEMI 
(Grupo Anglo American), a BP Mineração e a RTZ 
desenvolveram trabalhos de pesquisa na região 
utilizando levantamentos aerogeofísicos associa-
do à prospecção geoquímica, que resultaram na 
descoberta de diversos corpos kimberlíticos, al-
guns mineralizados. Essas empresas desistiram 
da pesquisa e atualmente os trabalhos de garim-
pagem encontram-se em decadência. 

O Distrito de Chapada dos Guimarães 
também compreende depósitos secundários ex-
plotados por garimpagem desde a década de 
1930. Basicamente situam-se na localidade de 
Água Fria, nos aluviões dos rios Manso, Novo, 
Cuiabazinho, Roncador, Jangada, Casca e Qui-
lombo. A área fonte seriam os conglomerados 
basais da Formação Bauru. Em 2003/2004 a 
empresa Chapada Brasil Mineração Ltda dimen-
sionou uma jazida na região com reservas ao 
redor de dois milhões de toneladas de minério 
com teor médio de 3,5 ct/m³.  Em 2006 esta 
empresa desistiu da pesquisa/lavra e a atividade 
garimpeira atualmente é pontual. 

O Distrito de Alto Paraguai compreen-
de os municípios de Arenápolis, Diamantino e 
Nortelândia, onde os depósitos diamantíferos 
são explotados através da garimpagem desde a 
década de 1920, nas aluviões dos rios Paraguai 
e Santana. São depósitos secundários associa-
dos a cascalhos aluvionares e coluvionares, com 
áreas fonte relacionadas aos conglomerados da 
Formação Salto das Nuvens (Grupo Parecis). No 
município de Nortelândia, a Cia. de Administra-
ção Morro Vermelho – Grupo Camargo Corrêa, 
definiu uma reserva da ordem de treze milhões 
de metros cúbicos de minério com teores médios 
de 3,5 pt/m³.  A atividade de lavra encontra-se 
paralisada e a atividade garimpeira é pontual.

Nesta região, Luz et al. (1980), mostraram 
perfis geoquímicos com a distribuição do Cu, Pb, 
Zn, Ag, F, Mn e Fe, em solos e rocha, para cada 
membro individualizado do Grupo Araras.  Ane-
xaram tabelas com valores anômalos para estes 
elementos, relacionando-os aos respectivos per-
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fis de amostragem e quadrículas onde eles estão 
situados, além de tabelas com a densidade de 
pontos anômalos. 

Os trabalhos de prospecção geoquími-
ca em sedimentos de corrente e concentrados 
de bateia, desenvolvidos pelo Projeto Planalto 
da Serra (Souza et al., 2011), concluíram que 
em um total de 760 amostras de concentrados 
de peneira/bateia, 38 indicaram ocorrências de 
intrusões kimberliticas.  Alicerçados nesses re-
sultados, definiu-se três áreas anômalas (Figura 
II.5) para futuras pesquisas/prospecção de dia-
mantes em fonte primária, reforçadas  por anali-
ses químicas e mineralométricas de amostras de 
solos.  Nestas áreas as amostras que apresenta-
ram resultados com dois ou mais minerais indi-
cadores (granada + ilmenita; granada+ ilmenita 
+ espinélio) se traduzem em alvos a serem me-
lhores estudados (Foto II.1 a, b, c).

Neste trabalho (op.cit.), várias ocorrên-
cias foram citadas como associadas a garimpos 
de diamante em aluvião que atualmente estão 
paralisados. Segundo os mesmos autores (op.
cit.), a fonte provedora desse bem mineral são 
os vários corpos kimberlíticos, detectados por 
métodos diretos e/ou indiretos, no setor nordes-
te da Folha Paranatinga. 

O projeto Planalto da Serra supracitado 
cadastrou ainda indícios mineralométricos de 
minerais satélites de Kimberlitos tais como: cro-
mita, rutilo, minerais ferrosos e minerais de titâ-
nio e ouro. Quanto aos indícios mineralométricos 
de minerais fosfáticos e afins observou-se apa-
tita, monazita e xenotímio, preferencialmente 
localizados ao longo dos dobramentos do Grupo 
Araras na porção setentrional da área do Pro-
jeto. A cromita e o rutilo por sua vez, na Folha 
Paranatinga, estão presentes de forma disper-
sa, embora pareçam estar relacionadas às intru-
sões kimberliticas, especificamente na área A e 
a possíveis intrusões sugeridas para as áreas B 
e C  (Figura II.5). Juntamente com as cromitas, 
as olivinas também ocorrem dispersas ao longo 
do Rio Paranatinga e nos domínios da área B. 
Nas folhas Cacimba, Nova Brasilândia e Caiana 
estão presentes de forma mais significativa ao 
longo da estruturação principal. Em se tratan-
do do ouro, 23 amostras se mostraram positivas 
(contagem de pintas), com destaque para a fo-
lha Brasilândia, na qual se concentram 19 indí-
cios mineralométricos. 

Algumas ocorrências de ferro e manganês 
foram cadastradas na área do Projeto Planalto 
da Serra (Souza et al., 2011) e são observadas 
ao longo da Província Serrana, além de impor-
tantes ocorrências de argila no fácies argiloso da 

Foto II.1 - Minerais satélite indicadores de minerali-
zações de diamante

a) Espinélios NK da amostra CF-
B-1028.

b) Granadas Kimberlíticas da 
amostra CF-B-1058.

c) Ilmenitas kimberlíticas,da 
amostra CF-B-1058 com cober-
tura de leucoxênio

Formação Jangada e argila e caulim nas Forma-
ções Guia e Nobres.

O mapa a seguir (Figura II.6), elabora-
do pelo Projeto Planalto da Serra (Souza et al., 
2011), registra as ocorrências minerais da Área 
Planalto da Serra.

Neste trabalho, a interpretação dos dados 
do levantamento aerogeofísico associado à pros-
pecção geoquímica de sedimentos de corrente, 
concentrados de minerais pesados e solos e ao 
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Figura II.5 – Áreas anômalas selecionadas para pesquisa de diamantes (Souza et al., 2011). 
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mapeamento geológico na escala de 1:100.000, 
área de Planalto da Serra (Souza et al., 2011), 
e prospecção geoquímica de sedimentos de  
corrente, concentrados de minerais pesados e 
solos (área Araras), permitiram individualizar di-
versas  anomalias para fosfato, com recomenda-
ção para execução de trabalhos de detalhe para 

Figura II.6 – Recursos Minerais do Projeto Planalto da Serra (Souza et al., 2011).

uma melhor avaliação do seu potencial. 
Dentre essas anomalias aquelas associa-

das a fosfato magmatogênico e sedimentar (área 
de Planalto da Serra) e fosfato sedimentar (área 
Araras – Serra do Caeté), foram objeto de tra-
balhos específicos cujos resultados serão abor-
dados separadamente no escopo deste trabalho.
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III.1 – Introdução

As unidades litoestratigráficas da área 
de pesquisa envolvem rochas do Domínio Jau-
ru (Complexo Alto Guaporé), do Domínio Ca-
choerinha (Suíte Intrusiva Rio Branco/Salto do 
Céu), da Faixa Paraguai (Formações Serra do 

Caeté, Grupo Cuiabá, Formação Puga, Grupo 
Araras e Grupo Alto Paraguai) e das bacias do 
Paraná e Parecis, além de sedimentos recentes 
e corpos intrusivos alcalinos-carbonatitícos da 
Província Alcalina de Planalto da Serra e Kim-
berlíticos da Província de Paranatinga/Batovi 
(Figura III.1).

CAPÍTULO III- GEOLOGIA DA ÁREA 

Figura III.1 – Mapa geológico das áreas Planalto da Serra e Araras/Serra do Caeté (Fontes de informação: 
Souza et al., 2011; Luz et al., 1978; Schobbenhaus et al., 2004).

III.2 – Unidades Estratigráficas

III.2.1 - Complexo Alto Guaporé

O Complexo Metamórfico Alto Guapo-
ré (Menezes et al., 1993), conforma uma faixa 
alongada de direção NW-SE e se estende des-
de o entroncamento das MTs-388/248, tangen-
ciando o batólito Santa Helena e prolongando-
-se para norte até os arenitos do Grupo Parecis. 

São ortognaisses tonalíticos e granodioríticos, 
gnaisses paraderivados e leucogranitos anatéti-
cos. Saes et al. (1984), descreveram essas ro-
chas na fazenda Brigadeirinho, 10 km a norte 
da cidade de Jauru. Na área de pesquisa esse 
Complexo está representado por ortognaisses, 
migmatitos e intrusões tonalíticas, granitos e 
monzogranitos sin a tardicinemáticos, além de 
granitos não deformados mais jovens e sills 
máficos. 
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III.2.2 – Suíte Intrusiva Rio Branco/Salto 
do Céu

Estas suítes constituem um conjunto de 
rochas máficas encontradas no extremo noro-
este da área. São reconhecidos por Araújo et al. 
(2009) duas associações básicas independentes, 
que foram caracterizados pelos autores como Suí-
te Intrusiva Rio Branco e Salto do Céu. Estas duas 
suítes são representadas por soleiras e diques 
máficos (predominando dioritos, microgabros e 
diabásios) mesoproterozoicos a neoproterozoicos. 
Segundo Araujo et al. (2009), em ambos os casos, 
o magmatismo apresenta-se distribuído no cam-
po dos basaltos alcalinos e formado em ambiente 
intraplaca caracterizando um evento extensional.

III.2.3 - Formação Serra do Caeté

Trata-se de um conjunto de rochas sedi-
mentares, que ocorre na Serra homônima e se es-
tende sob a forma de corpos descontínuos para 
SW, atravessando o Rio Jauru, ultrapassando as 
terras das fazendas Baía da Capivara e Baía Gran-
de, atinentes aos municípios de Cáceres, Glória 
d’Oeste e Mirassol D’Oeste (Figuras III.2 e  III.3).  
Foi mapeado por Figueiredo et al. (1974), segui-
do por RADAMBRASIL (1982), como pertencen-
tes à Formação Bauxi. Silva, Paz & Saes (2009) 
estudaram este conjunto rochoso e registraram 
a presença de fácies ferríferas e fosfatadas, onde 
na fácies ritmito assinalaram teores elevados de 
Fe2O3 (14,84% a 73,17 %) e P2O5 (6,45 %). Com o 
Projeto Fosfato Mato Grosso o conhecimento sobre 
estas mineralizações na área foi ampliado.

 Silva (2010) propôs redenominar os sedi-
mentos atribuídos à Formação Bauxi, na região da 
Serra do Caeté, para formação Serra do Caeté e 
correlaciona-os aos sedimentos da Formação San-
ta Cruz do Grupo Jacadigo, que ocorre na parte 
noroeste do Estado do Mato Grosso do Sul, em 
posicionamento tectônico e estratigráfico similar. 
O nome proposto advém da Serra homônima que 
compreende uma estrutura homoclinal com escar-
pas acentuadas do lado NW e vergência suave para 
SE, drenada pelo Ribeirão Caeté e seus tributários. 
Neste trabalho adota-se a denominação de Serra 
do Caeté, proposta inicialmente por Silva (2010).

Nos dois perfis mais representativos dessa 
formação, além de outros ao longo da faixa aflo-
rante, executados durante este trabalho na escar-
pa NW da Serra do Caeté (fazenda Bela Vista do 
Paraíso), a formação Serra do Caeté, com altura 
em torno de 106m (Figura III.3),  encontra-se 
em discordância angular e erosiva, sobre rochas 
do Complexo Alto Guaporé, e é recoberta parcial-
mente pelos diamictitos da Formação Puga e por 

sedimentos da Formação Pantanal. A estratigrafia 
local inicia-se com um conglomerado basal com 
cerca de 30m de espessura, constituído por ma-
triz arenosa fina a grossa ou síltico-arenosa, aver-
melhada, amarelada ou esverdeada e por clastos, 
variando de grânulos a calhaus, subarredondados 
a arredondados, de boa a moderada esfericidade, 
de composição a base de quartzo, metarenito, si-
lexito, granito e gnaisse (Figura III.3 e Foto III.1). 
É capeado por um pacote com espessura em torno 
de 20m de arenito amarelo, fino a grosso (Foto 
III.2), às vezes argiloso e/ou micáceo, que contem 
níveis com seixos e esporadicamente dropstones. 
O arenito está sotoposto a um ritmito com 52m de 
espessura. O ritmito é formado por argilito, siltito, 
arenito fino a grosso (Foto III.3, pontos FB-97A e 
FB-97B), contendo seixos (Foto III.4, FB-86) ou 
não e por vezes microconglomerático, com pre-
sença de gretas de ressecação (Foto III.5, pon-
to FB-87), marcas de onda (Foto III.6, ponto FB-
112), estratificação de baixo ângulo e laminação 
plano-paralela. Mostra preferencialmente cama-
das mergulhando de 3 a 20 graus para SE, resul-
tando escarpas acentuadas, notadamente do lado 
NW, formando homoclinais com vergência para su-
deste. O pelito é dominante no conjunto rochoso 
atingindo espessuras métricas ou mais, contudo 
o mais frequente é a alternância pelito e psami-
to.  Tais litologias são sempre ferruginosas, sen-
do a concentração de ferro maior no pelito, onde 
há camadas milimétricas a centimétricas ricas em 
hematita e/ou em goethita (Foto III.7, ponto FB-
-282G). Este pacote rochoso constitui uma forma-
ção ferrífera lato sensu. 

Ao microscópio os ritmitos foram classifica-
dos como ironstones, mostrando-se em camadas 
de hematita (vários tons de vermelho), ghoetita/
limonita (amareladas) intercaladas ou interdigi-
tadas com camadas de areia fina a grossa, com 
grãos de quartzo mal a moderadamente seleciona-
dos, subarredondados a angulosos. Outros com-
ponentes importantes são lentes descontínuas de 
material amorfo de coloração castanho e isotrópi-
co aparentemente colofana, chert, calcedônia, fel-
dspatos, micas. As camadas apresentam-se pla-
noparalelas ou localmente onduladas, dobradas e 
rompidas por falhamentos com deslocamento de 
camadas ou ainda com presença de microfratu-
ras preenchidas por calcedônia e chert. Em duas 
amostras examinadas foram detectadas algumas 
feições sugestivas da presença de bioclastos. Os 
óxidos/hidróxidos de ferro foram estimados entre 
60%-70% da composição das rochas, a colofana 
entre 2%-10%, o quartzo de 15%-20%.

Os ruditos de granulação mais grossa, po-
sicionados mais à base da sequência, foram clas-
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Figura III.2 – Mapa geológico da região de Mirassol D´Oeste (Serra do Caeté).

Figura III.3 – Coluna estratigráfica esquemática da Formação Serra do Caeté, definida com base nos perfis 
dos pontos FB-86, FB-87, FB-96 e FB-98, dentre outros, município de Mirassol d´Oeste.
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sificados como brechas sedimentares e os mais de 
topo como metagrauvacas. As metagrauvacas são 
rochas metassedimentares mal selecionadas, de 
granulação fina a média, com baixa maturidade 
textural e mineralógica, apresentando ou não aca-
madamento rítmico. O percentual em clastos dos 
litótipos oscila entre 70%-80%, em geral, consti-
tuído por quartzo e feldspatos com quantidades su-
bordinadas de minerais opacos, chert, carbonatos, 
mica branca, clorita, biotita, turmalina e zircão. A 
matriz gira em torno de 15%-30%, constituída por 
um material microcristalino de coloração marrom 
em luz plana, sugerindo tratar-se de filossilicatos 

Foto III.1 - (FB-96) – Conglomerado com 0,28% de 
P2O5 na matriz arenosa (Formação Serra do Caeté).

Foto III.3 - Ritmito (argilito, siltito, arenito) da 
Formação Serra do Caeté, contém 1,58% de P2O5 e 
39,62% de Fe2O3 (FB-97A); 1,68% de P2O5 e 55,57% 
de Fe2O3 (FB-97B).

Foto III.4 - (FB-86) Camada de arenito fino a grosso 
da Formação Serra do Caeté contendo seixos de 
quartzo.

Foto III.2 - (FB-98) – Arenito fino e grosso, com 
seixos de quartzo, contem 0,75% de P2O5 (Formação 
Serra do Caeté).
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Foto III.5 - (FB-87) – Gretas de ressecação em pelito 
fosfático e ferrífero da Formação Serra do Caeté.

Foto III.6 - (FB-112) – Marcas de onda em arenito 
fino da Formação Serra do Caeté.

Foto III.7 - (FB-282G) – Camadas de ritmito (pelito) 
da Formação Serra do Caeté contendo intercalações de 
camadas ricas em hematita (camadas mais escuras).

e argilas, por vezes impregnados com óxidos e/
ou hidróxidos de ferro. As brechas são rochas me-
tassedimentares mal selecionadas, de granulação 
muito heterogênea, com os grãos do arcabouço de 
tamanhos variando de areia fina a seixos. O arca-
bouço, em geral, corresponde entre 50% a 80% 
da rocha, constituído por fragmentos de rochas e 
por grãos de quartzo, feldspatos, minerais opacos, 
biotita e clorita, com contatos flutuantes, angulo-
sos a subarredondados, imersos em uma matriz 
(20%-50%) microcristalina de coloração amar-
ronzada, provavelmente derivada da recristaliza-
ção de material argiloso impregnado com óxidos/
hidróxidos de ferro. Os fragmentos de rocha va-
riam de tamanho, desde areia grossa a seixos com 
mais de 2 cm, e também de composição, uma vez 
que estão presentes fragmentos de rochas sedi-
mentares, ígneas e metamórficas. São encon-
trados fragmentos de calcários com clorita, ro-
chas granitóides alteradas, quartzo policristalino 
com contatos suturados e deformados, grãos de 
plagioclásio alterados para carbonato, sericita e 
saussurita, grãos de clorita e de quartzo. 

III.2.4 – Grupo Cuiabá

Souza et al. (2011), descrevem esse 
Grupo como constituído por uma alternância 
entre diamictitos e sequências de argilitos, sil-
titos, arenitos, arenitos feldspáticos e conglo-
merados, dobrado em isoclinais fechadas, com 
frequentes falhamentos inversos e transcorren-
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silexito e quartzo) e subordinadamente granitos, 
gnaisses, rochas básicas, micaxistos, filitos, ar-
gilitos e calcários. Variam de grânulos a blocos, 
com predomínio de seixos e calhaus (entre 2 e 
10cm). A passagem das faixas argilosas para os 
diamictitos é transicional, com variação de ma-
triz argilosa para arenosa fina e aparecimento 
de clastos pingados, que vão aumentando gra-
dativamente, com níveis onde a quantidade de 
seixos é elevada, mas sendo sempre suportados 
pela matriz. Notam-se raros níveis carbonosos, 
com matriz de cor cinza-escura a preta, como os 
localizados, respectivamente, a nordeste e no-
roeste de Nova Brasilândia (Souza et al., 2011).

Na Fácies Argilosa, que inclui a subni-
dade 5 do Grupo Cuiabá (Luz et al., 1980), a 
Formação Bauxi (Vieira, 1965) e outras inter-
calações menores, predominam argilitos com 
tonalidades amarelas, avermelhadas e esbran-
quiçadas, maciços a estratificados sob a forma 
de estratos e lâminas, geralmente foliados e 
com raros clastos pingados nas proximidades 
do contato com os diamictitos. Subordinada-
mente ocorrem arenitos, siltitos, arenitos ar-
cosianos, conglomerados e microconglomera-
dos (Souza et al., 2011).

III.2.5 – Formação Puga

Esta formação é constituída por camadas 
de diamictitos com intercalações de arenito, are-
nitos feldspáticos, siltitos e argilitos. Os diamic-
titos contêm blocos e seixos de quartzitos, calcá-
rios, gnaisses, anfibolitos, granitos e riodacitos, 
dispersos caoticamente na matriz que varia de 
arenosa a argilosa, e apresentam-se, mormen-
te, com tonalidades arroxeadas a esverdeadas 
e avermelhadas, quando mais intemperizados. 
Na Serra do Caeté aflora numa faixa NE-SW e é 

constituída principalmente por diamictitos arro-
xeados com matriz síltico-argilosa a arenosa e 
clastos de quartzo, arenitos, quartzitos, gnais-
ses, granitos e vulcânicas, sendo que localmen-
te foram registradas intercalações de espessura 
métrica de arenitos. A partir das cabeceiras do 
córrego João Cerilo para SW, às vezes restos de 
cascalhos e sedimentos da Formação Pantanal 
encobrem os afloramentos dessa unidade.

III.2.6 – Grupo Araras

Foram mapeadas rochas deste Grupo 
a sul da Serra Azul (Souza et al., 2011), com 
amplos dobramentos inversos e espessura bas-
tante inferior ao da região de Nobres/Cáceres. 
Registrou uma grande variação faciológica, com 
raros afloramentos, em função do alto grau de 
denudação. As melhores exposições foram loca-
lizadas na fazenda Olho D’água, na porção oes-
te da área do Projeto retrocitado, onde se notam 
intercalações de arenitos e dolomitos bastante 
silicificados devido a falhamentos; na mina da 
Minascal, localizada a noroeste da cidade de  
Planalto da Serra;  a leste da fazenda Serra Azul, 
em mina abandonada, onde camadas de dolomi-
to encontram-se intercaladas com arenitos  e na 
porção leste da Folha Cacimba. Na fazenda São 
José, localizada a sudeste da cidade de Planalto 
da Serra, além dos calcários dolomíticos encon-
tram-se lentes de calcário calcítico.

Souza et al. (2011), ao estabelecer a 
estratigrafia para este Grupo, manteve as For-
mações Guia e Nobres, definidas por Nogueira 
& Riccomini (2006a) e individualizou uma nova 
formação sobreposta à Formação Nobres, a qual 
nominaram de Formação Pacu, em referência à 
Comunidade Pacu, tendo como área tipo a mar-
gem direita do rio homônimo, em direção ao 
norte, até atingir a Formação Raizama. Esta es-
tratigrafia está sendo adotada neste trabalho.

III.2.6.1 – Formação Guia

Foi definida por Nogueira & Riccomi-
ni (2006a), na porção norte da Faixa Paraguai, 
como sendo constituída por pelitos vermelhos  
recobertos por calcários finos (mudstones calcífe-
ros), cinzentos a pretos e betuminosos, folhelhos 
e brechas calcárias, localmente dolomitizadas. 
Em Souza et al. (2011), a unidade foi descrita 
como constituída por calcários calcíticos, em-
bora tenha havido dificuldades em separá-la da  
Formação Nobres, em função da escassez de  
afloramentos e da pouca espessura  do pacote 
rochoso.

tes de direção aproximada N70oE, sotoposto 
aos calcários do Grupo Araras.  Este trabalho 
segue o novo ordenamento para o topo do Gru-
po Cuiabá, com a utilização do termo Forma-
ção Jangada, consagrado na literatura geológi-
ca regional, conforme definido em Souza et al. 
(2011), subdividido em Fácies Conglomerática 
e Fácies Argilosa (Figura III.4).                                                                                                                              

Os fácies conglomeráticos são dominados 
por diamictitos com tonalidades que variam de ar-
roxeadas a esverdeadas e avermelhadas quando 
mais intemperizados. A matriz varia de arenosa 
a argilosa e os clastos mostram grande variação 
na natureza litológica, e também no percentu-
al e nas dimensões. Os clastos são geralmen-
te subarredondados, raramente facetados, com 
predomínio de materiais quartzosos (quartzitos, 
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III.2.6.2 – Formação Nobres 

Foi definida por Nogueira & Riccomini 
(2006a), na porção norte da Faixa Paraguai, 
englobando dolomitos finos, arenitos, brechas 
e conglomerados  dolomíticos, pelitos e níveis 
de sílex secundário. Esta unidade foi caracte-
rizada por Souza et al. (2011) como constitu-
ída por dolomitos, embora tenha encontrado 
dificuldades em separá-la da Formação Guia, 
também em função da escassez de afloramen-
tos e da pouca espessura do pacote rochoso. 

III.2.6.3 - Formação Pacu 

Souza et al. (2011) sugere denominar de 
Formação Pacu (Fácies Argilosa e Fácies Carbo-
nática), uma sequência siliciclástica e carbonática 
aflorante sob a forma de faixas alongadas de di-
reção aproximada N70oE, paralelas às formações 
Guia/Nobres e acompanhando os dobramentos re-
gionais. O relevo é pouco expressivo e apresenta-
-se à semelhança das formações Guia/Nobres e 
Serra Azul, como uma área aplainada, em contras-
te com o relevo corrugado dos diamictitos da For-
mação Puga (Foto III.8). As escarpas são susten-

tadas pelos arenitos da Formação Raizama. Nos 
perfis executados neste Projeto, nos entornos de 
Cáceres, Bauxi, Nobres, Rosário Oeste e Bom Jar-
dim e a poucos quilômetros a oeste da folha, onde 
Figueiredo et al. (2004) definiram a formação Ser-
ra Azul, não foram encontrados afloramentos da 
Formação Pacu, sugerindo que sua deposição ficou 
restrita à porção leste da Província Serrana.  

A Fácies Argilosa jaz diretamente sobre 
a Formações Nobres e constituí-se por um pa-
cote contínuo de folhelhos vermelhos, contendo 
argilitos e siltitos subordinados. Os folhelhos são 
estratificados sob a forma de lâminas e apresen-
tam boa à moderada fissibilidade e espessura em 
torno de 100m. Já a Fácies Carbonática assenta-
-se sobre os litótipos pelíticos e é representada 
por uma sequência de calcários calcíticos lami-
nados, calcários calcíticos com estromatólitos 
(Foto III.9), siltitos, argilitos, pelitos carbonosos, 
arenitos, calcarenitos e arenitos ferruginosos, ge-
ralmente lenticulares, com espessura ao redor 
de 200m. A deposição da Fácies Argilosa direta-
mente sobre os dolomitos da Formação Nobres 
indica transgressão marinha, gerando ambiente 
favorável para a deposição de fosfato, enquanto 
a deposição de calcários calcíticos, calcários com 
estromatólitos, arenitos, arenitos ferruginosos, 
sugere ambiente de águas rasas. Como a Forma-

Figura III.4  - Comparação entre as colunas estratigráficas propostas para o Grupo Cuiabá.
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ção Pacu posiciona-se entre os calcários dolomíti-
cos da Formação Nobres, considerados como pós-
-marinoana, e os diamictitos da Formação Serra 
Azul tentativamente correlacionados à glaciação 
gaskierana, seus sedimentos teriam se deposita-
do no período entre 635 e 582Ma.

III.2.7 - Grupo Alto Paraguai 

Neste Grupo, Souza et al. (2011), além 
das formações Raizama e Diamantino já existen-
tes, incluiram a Formação Serra Azul, conforme 
definida por Figueiredo et al. (2005), estratigra-
fia adotada neste trabalho.

III.2.7.1 - Formação Serra Azul 2

Como a terminologia Formação Ser-
ra Azul já existia nos trabalhos de Resende & 
Jost (1995) para o Grupo Guarinos, Souza et al. 
(2011) recomenda a utilização do termo For-
mação Serra Azul 2, aqui adotada. Segundo Fi-
gueiredo et al. (2005), a Formação Serra Azul é 
composta por diamictitos maciços, com seixos e 
blocos de composição diversa, angulosos e ar-
redondados, ocasionalmente facetados, polidos 
ou estriados, dispersos em matriz silto-argilosa 
vermelha.  

Afloram de forma contínua a leste da ci-
dade de Planalto da Serra, na rodovia MT-020 e 
na região do Pacu. Bons afloramentos são ob-
servados nas fazendas Santa Inês e Monjolinho, 
localizadas na parte oeste da Folha Caiana. 

Os diamictitos apresentam coloração cinza 
esverdeado, aspecto maciço, predominância de 
clastos de calcários, arenitos e quartzo, variando 

Foto III.8 – Contatos entre as formações Pacu (Fácies argilosa), Nobres, Jangada e o Grupo Bauru, nas adja-
cências da Comunidade Pacu (FB-23). 

Foto III.9– Calcários calcíticos com estruturas 
estromatolíticas da Formação Pacu.
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de grânulos a matacões e dispersos em matriz 
fina a média e geralmente calcífera.  Estes se as-
sentam diretamente sobre as rochas da Formação 
Pacu. No topo desta unidade os pelitos com inter-
calações de arenitos finos, mostram tonalidades 
amareladas e amarronzadas e sugerem transição 
para a Formação Raizama (Souza et al., 2011).

III.2.7.2 - Formação Raizama

Essa unidade foi cartografada na Serra 
Azul por Souza et al. (2011), distribuída em uma 
faixa com direção aproximada N70oE, na parte 
centro norte do Projeto e no morro do Enchu, na 
sua  parte leste. Classificou-a como constituída 
por siltitos, argilitos, arenitos e quartzo-arenitos, 
finos a grossos e arenitos conglomeráticos, com 
estratificações cruzadas, plano-paralelas e mar-
cas de onda. Recobrem diretamente os pelitos da 
Formação Pacu.

Ao longo da Faixa Araras a unidade com-
preende quartzo arenitos brancos, médios a 
grossos, com níveis conglomeráticos, que pas-
sam a arenitos feldspáticos médios, brancos, 
rosas e violáceos, com estratificações plano-
-paralela e cruzada, marcas de onda e finas in-
tercalações de folhelhos e siltitos (Figueiredo et 
al., 1974; Ribeiro Filho et al., 1975; Lacerda 
Filho et al., 2004).

III.2.7.3 - Formação Diamantino

Essa unidade foi definida nas porções nor-
te e leste do Projeto Planalto da Serra (Souza et 
al., 2011) e também na porção central da Pro-
víncia Serrana. Está recoberta pelos sedimentos 
da Bacia do Parecis, no extremo noroeste da Fo-
lha Paranatinga. São argilitos, siltitos e arenitos, 
predominantemente de tonalidades castanho e 
cinza, com marcas de onda, estratificação lobu-
lada e gretas de ressecação.

III.2.8 - Grupo Bauru

Gonzaga de Campos (1905), denominou 
de  Grês de Bauru ao referir-se aos  arenitos ma-
ciços sobrepostos às eruptivas básicas no entor-
no da cidade de Bauru/SP.  Soares et al. (1979, 
1980), ao mapear o sudoeste de São Paulo, com 
registro  mais completo do Cretáceo no estado, 
propuseram a elevação da Formação Bauru à ca-
tegoria de Grupo, subdividindo-o nas Formações 
Caiuá, Santo Anastácio, Adamantina e Marília. 
Essa conceituação foi modificada por Fernandes 
(1992), Fernandes & Coimbra (1994), Fernandes 
(1998) e Fernandes & Coimbra (2000).

Compreende uma sequência neocretácica 
formada por depósitos conglomeráticos, are-
no-conglomeráticos, síltico-argilosos (Weska, 
1996), que ocorre em São Paulo, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso e Triângulo Minei-
ro. Em Mato Grosso, na região da Chapada dos  
Guimarães, assenta-se em discordância erosiva 
sobre as unidades mais antigas e foi subdividi-
da por Weska et al. (1988) em quatro forma-
ções: Paredão Grande, Quilombinho, Cachoei-
ra do Bom Jardim e Cambambe. Godoy et al. 
(2003) e Costa et al. (2003) concordam com 
a proposta de Weska et al. (1988). Lacerda Fi-
lho et al. (2004), realizaram perfis nas regiões 
da Fazenda Chafariz, Cachoeira do Bom Jardim, 
Dom Aquino e Poxoréu e também se posicionam 
favoravelmente à interpretação de Weska et al. 
(1988).

Esta unidade foi cartografada na parte 
sul da Folha Cacimba, sudeste da Folha Bra-
silândia e na porção sudoeste da Folha Caia-
na (Souza et al. 2011). Está representada por 
arenitos conglomeráticos, arenitos, siltitos e 
argilitos, com estratificações cruzadas de baixo 
ângulo,  mormente de cor vermelha e silcretes  
brancos.

III.2.9 - Grupo Parecis

Oliveira (1915) foi o primeiro a referir-se 
a essa unidade, seguido por Oliveira & Leonar-
dos (1943), que a enquadraram na  categoria 
de Formação. Padilha et al. (1974), concorda-
ram com a denominação de formação dividindo-
-a, no entanto,  informalmente,  em dois mem-
bros, um inferior eólico e um superior aquoso.  
Barros et al. (1982), propuseram sua  elevação  
à categoria de Grupo, compreendendo as  For-
mações Salto das Nuvens (basal) e Utiariti (su-
perior), ambas reconhecidas como do Cretáceo 
Superior. Essa conceituação foi aceita por La-
cerda Filho et al. (2004). Weska (2006) propõe 
redefinir as coberturas cretáceas no Estado 
de Mato Grosso passando o Grupo Parecis a 
abranger as Formações Paredão Grande, Salto 
das Nuvens, Cachoeira do Bom Jardim e Utia-
riti, suprimindo as unidades Bauru, Quilombi-
nho, Cambambe, Marília, Vale do Rio do Peixe 
e a Sequência Tapirapé.  Bahia (2007) e Souza 
et al. (2011) concordam com a interpretação 
de Barros et al. (1982).

A Formação Salto das Nuvens é compos-
ta por arenitos, arcóseos e níveis conglomerá-
ticos intercalados predominantemente na sua 
porção basal. Em sua porção média e no topo 
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encontram-se bancos mais espessos de areni-
tos feldspáticos, com estratificação cruzada de 
médio a grande porte e arenitos quartzosos, 
de ambiente de deposição fluvial. A Formação 
Utiariti é formada por sedimentos arenosos fel-
dspáticos, de granulometria fina a média com 
subordinadas intercalações de siltitos, argilitos 
e por vezes com níveis delgados de conglome-
rados, depositados em ambiente continental 
fluvial.

O Grupo Parecis aflora no extremo no-
roeste da Folha Paranatinga sendo representa-
do por argilitos, siltitos e arenitos vermelhos, 
quase sempre inconsolidados.

III.2.10 - Complexo Alcalino de Planalto 
da Serra

Pinho et al.(2005) seguido por  Neder 
et al. (2005), fizeram as  primeiras referên-
cias às rochas alcalinas aflorantes na região de 
Planalto da Serra, nas quais descrevem uma 
associação de rochas ultramáficas alcalinas, de 
afiliação ultrapotássica, associadas a carbona-
titos, intrusivas  sob a forma de diques, em 
diamictitos e argilitos do Grupo Cuiabá  e em 
calcários, margas, argilitos e arenitos, atribuí-
dos ao Grupo Araras. Os litótipos predominan-
tes são flogopita peridotitos, apatita-flogopita 
piroxenitos, carbonatitos, apatititos e brechas 
carbonatíticas, além de fenitos e flogopititos 
formados por processos metassomáticos. As 
três principais áreas de ocorrências conheci-
das (Chibata-Denizar, Mutum-Big Valley e Lau-
-massao) mostram-se alinhadas segundo a 
direção aproximada N70oE. Apesar dos teores 
anômalos em fosfato, ainda não foram defini-
dos depósitos economicamente explotáveis, 
devido, principalmente às pequenas dimensões 
dos corpos.

III.2.11 – Província Kimberlítica de Para-
natinga/Batovi

Deve-se a Padilha et al. (1974), as pri-
meiras referências à ocorrência de kimberlitos 
na região de Paranatinga. Costa et al. (1975), 
mapearam kimberlitos na porção sudoeste da 
Folha Garapa. Trabalhos de pesquisa desen-
volvidos pela SOPEMI S. A. localizaram cerca 
de  80 corpos kimberlíticos na região, levando 
Fragomeni (1976), a caracterizá-la como uma 
Província Kimberlítica, nominando-a de Pro-
víncia Kimberlítica de Paranatinga. Corta os 

sedimentos da Formação Diamantino (Grupo 
Alto Paraguai), sob controle estrutural de fa-
lhas de rejeito vertical de direção N10o – 30oW. 
Fragomeni (1976) e Greenwood et al. (1999), 
denominaram-na de Província Kimberlítica de 
Paranatinga/Batovi. Novos corpos kimberlíti-
cos foram descritos na região (Souza et al., 
2011).

III.2.12 - Formação Pantanal

Está caracterizada por depósitos incon-
solidados ou fracamente consolidados de argi-
las, areias e cascalhos que afloram amplamen-
te nas porções sudeste e sudoeste e de modo 
restrito, em diversos pontos isolados sobre as 
demais unidades mais antigas, nestes locais, 
não sendo representável na escala do mapa.

III.2.13 – Aluviões

São depósitos inconsolidados, dominan-
temente arenosos representados por areias 
com níveis de cascalhos e lentes de material 
silto-argiloso. Ocorrem associados às calhas 
das principais drenagens resultantes de acres-
ção lateral e de carga de fundo. Nas regiões de 
Alto Paraguai, Chapada dos Guimarães e Pa-
ranatinga, são encontradas concentrações de 
diamante e, subordinadamente ouro, relacio-
nadas a esses sedimentos.
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CAPÍTULO IV – ÁREAS POTENCIAIS E MINERALIZAÇÕES DE FOSFATO

IV.1 - Introdução

O termo rocha fosfática é empregado para 
associações de minerais contendo alta concen-
tração de minerais de fosfato. Este termo é uti-
lizado tanto para minérios de fosfato como para 
os produtos concentrados. Os fertilizantes fosfa-
tados são produzidos a partir das rochas fosfata-
das, extraídas de diversos ambientes geológicos 
distintos. 

Dentre as categorias de depósitos de fos-
fato, duas tipologias se destacam como de maior 
importância:

a) Depósitos Sedimentogênicos: aqui estão 
incluídos os sedimentares e metassedimentares, 
os fosforitos e as rochas fosfatadas, distribuídos 
desde o arqueano até o cenozoico, tais como os 
importantes depósitos neoproterozoicos a cam-
brianos da região de Yangzi, na China (Doushan-
tuo) e cretáceos a cenozoicos de Bu craa e Khou-
rigba, no Marrocos/Sahaara Ocidental;

b) Depósitos Magmatogênicos: (i) associa-
dos a complexos intrusivos alcalinos, alcalino-
-carbonatíticos, hiperalcalinos e ultrabásicos, 
metamorfizados ou não; (ii) associados a rochas 
pegmatíticas de natureza ácida ou alcalina que 
cortam calcários/mármores. No primeiro caso, 
destacam-se os complexos alcalino-carbonatíti-
cos fosfatados como os de Tapira-MG, Catalão-
-GO, Araxá-MG, dentre outros.

No estado do Mato Grosso a pesquisa foi 
focada nas unidades sedimentares neoprotero-
zoicas que sucedem períodos glaciais, com vistas 
a delimitação de depósitos sedimentogênicos. 
Também contemplou a verificação do potencial 
para depósitos magmáticos associados a corpos 
alcalino-carbonatíticos no prolongamento para 
NW do lineamento Az 125o, onde estão localiza-
dos os principais depósitos de fosfato brasileiros. 

Para os depósitos sedimentares, Cook & 
McElhinny (1979) assinalam para o proterozoico 
importantes episódios de fosfogênese. Destacam 
quatro períodos principais: Neoproterozoico 
(~ 620 Ma e entre 700 e 800 Ma); Mesopro-
terozoico (entre 1.200 Ma e 1.600 Ma) e Pa-
leoproterozoico (entre 1.800 Ma e 2.200 Ma). 
Fosforitos neoproterozoicos estão presentes em 
diversos continentes, revelando a existência de 
um amplo episódio de formação e concentrações 

de fosfatos marinhos que sucederam períodos 
glaciais. Isto ocorre porque as glaciações produ-
zem grande quantidade de água fria, rica em nu-
trientes, causando aumento da produtividade or-
gânica na zona fótica, após o período glacial. No 
Brasil, os depósitos de fosfato sedimentar mais 
importantes estão associados a bacias neoprote-
rozoicas, instaladas no Cráton do São Francisco 
(Grupo Bambuí e Una). Alguns desses depósitos 
estão inequivocamente sobre diamictitos gla-
ciais e outros, apesar de não estarem sobre dia-
mictitos glaciais, apresentam valores negativos 
de d13C nos horizonte carbonáticos logo abaixo, 
sugestivo de que algum evento glacial discreto 
possa ter ocorrido antes da formação dos fos-
foritos (Sanches et al. 2007). A sequência For-
mação Serra do Caeté/Formação Puga/Forma-
ção Jangada/Grupo Araras/Grupo Alto Paraguai 
apresenta evidências de eventos transgressivos, 
glaciogênese, capas carbonáticas que caracteri-
zam ambiente propício à eventos fosfogenéticos. 
Neste contexto, a região de abrangência para a 
pesquisa de depósitos sedimentares envolveu 
tanto a área Araras/Caeté como a Área Planalto 
da Serra. 

Já a pesquisa para depósitos de fosfato 
magmatogênico teve como foco principal a Área 
de Planalto da Serra (Figura IV.1). Esta área en-
volve a Província Alcalina de Planalto da Serra e 
as intrusões kimberlíticas de Paranatinga/Poxo-
réo. A expectativa é correlacioná-los às Provín-
cias neocretáceas do Alto Paranaíba e da Provín-
cia Alcalina de Goiás, resultantes da influência 
de plumas mantélicas que impactaram a base 
da litosfera continental e que teve seu traço ao 
longo do lineamento AZT125o, podendo conter 
mineralizações significativas em fosfato (Herz, 
1977; Gibson et al., 1995, 1997; VanDecar  et 
al., 1995; Thompson et al., 1998).

Na Província do Alto Paranaíba (PAP) ocor-
rem intrusões ultramáficas-carbonatíticas de di-
mensões relativamente grandes (até 65km2), 
compreendendo os complexos de Catalão I e II 
no sul de Goiás, e Serra Negra, Salitre I, II e 
III, Araxá e Tapira, no oeste de Minas Gerais. Os 
complexos intrudem rochas metamórficas neo-
proterozoicas dos domínios interno e externo da 
Faixa Brasília, as quais são tipicamente deforma-
das em estruturas dômicas. Segundo Brod et al. 
(2004), petrogeneticamente, podem ser consi-
derados como compostos por proporções variá-
veis de rochas pertencentes a três séries distin-
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tas de diferenciação magmática: bebedourítica, 
foscorítica e carbonatítica.  Segundo o autor (op.
cit.), nestes corpos processos como cristalização 
fracionada e/ou imiscibilidade de líquidos, atua-
ram a partir de magmas primitivos de afinidade 
kamafugítica (flogopita picritos). A cobertura de 
solo geralmente é muito espessa na maioria dos 
complexos, devido ao intemperismo tropical, e 
padrões centrípetos de drenagem favoreceram 
a concentração econômica do fosfato e nióbio, 
além de concentrações de titânio.  Esta Provín-
cia responde pela principal reserva brasileira em 
fosfato. 

A Província Alcalina de Goiás (PAGO), 
ocorre ao longo de uma faixa de direção NW, com 
cerca de 250 x 70 Km entre as cidades de Iporá, 
ao norte, e Rio Verde, ao sul. Inclui desde com-
plexos máfico-ultramáficos alcalinos na porção 
norte, rochas alcalinas sub-vulcânicas predomi-
nantes na porção central, e vulcânicas na porção 
sul. Os complexos máfico-ultramáficos do PAGO 
são compostos predominantemente por duni-
tos, peridotitos, piroxenitos, gabros alcalinos e 
nefelina sienitos (Junqueira-Brod et al., 2000). 
Destacam-se os complexos Morro do Engenho, 

Santa Fé, Montes Claros de Goiás, a intrusão de 
Arenópolis, os Complexos do Córrego dos Bois e 
o Morro do Macaco. Nenhum destes corpos são 
minerados para fosfato.

O Complexo Alcalino de Planalto da Serra 
(CAPS) está localizado no centro-sul de Mato-
Grosso, nos municípios de Planalto da Serra e 
Nova Brasilândia, a aproximadamente 250km de 
Cuiabá. As rochas deste complexo encontram-
-se intrudidas nos metassedimentos dos Grupos 
Cuiabá e Araras. Segundo Neder et al. (2005), o 
CAPS é composto por corpos intrusivos, sills, di-
ques, derrames e rochas piroclásticas, tendo sido 
identificados 14 corpos, dispostos paralelamente 
à direção das estruturas regionais, definindo um 
trend N60o-80oE. O autor destaca sete comple-
xos alcalinos maiores, distribuídos por uma faixa 
de 45 km, denominados de leste para oeste de 
Chibata, Denizar, Chibata II, Mutum, Big Valley 
e Lau-Massao. Estão associados a um magmatis-
mo ultramáfico alcalino-carbonatítico. Pinho et 
al. (2008) descrevem uma diversidade de tipos 
litológicos agrupados nas séries: (i) ultramáfi-
cas, flogopita peridotito, flogopita-piroxenito e 
apatita-piroxenitos; (ii) carbonatíticas, que in-

Figura IV.1  - Localização da Área Planalto da Serra. Geologia: Souza et al. (2011). 
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clui os carbonatitos e brechas carbonatíticas e; 
(iii) foscorítica, representada apenas por finos 
veios apatitícos. Pinho et al. (2008) reconhece, 
para este Complexo, processos de cristalização 
fracionada e imiscibilidade de líquidos na gera-
ção dos litotipos. Estas características permitem 
destacar uma assembléia litológica similar aos 
tipos litológicos da Província do Alto Paranaíba, 
o que ressalta o potencial petrogenético deste 
Complexo para fosfato.

Além das áreas de ocorrências de fosfato 
magmatogênico (Área Planalto da Serra) e fos-
fato sedimentar associado a ferro (Área Araras 
- Serra do Caeté), objeto de estudos específicos 
durante esse trabalho, outras anomalias para 
fosfato foram detectadas durante a prospecção 
geoquímica de sedimentos de corrente, concen-
trados de minerais pesados e solos, a exemplo 
da região do Pacu,  com recomendação de es-
tudos de  detalhe para uma melhor avaliação. 
Estes resultados serão apresentados de forma 
compartimentada para as áreas de Planalto da 
Serra e Araras-Caeté, visto que os métodos de 
pesquisa aplicados foram distintos.

IV.2 – Área Planalto da  Serra

Na área Planalto da Serra foram executa-
das as seguintes atividades de pesquisa: 

 
- Perfis geológicos e coleta de amostras de se-
dimento de corrente e concentrado de minerais 
pesados. Seguido de processamento e interpre-
tação de dados geoquímicos com vistas a delimi-
tação de alvos anômalos para fosfato.

- Processamento e interpretação dos dados aero-
geofísicos e seleção de anomalias para checagem 
de campo com foco em corpos alcalino-carbonatíti-
cos com assinaturas similares aos corpos da área.
 
- Geofísica terrestre, estudos geológicos, cole-
ta de amostras de solo e de trado nas princi-
pais anomalias aerogeofísicas (Folhas Caiana – 
SD.21-Z-B-IV e Cacimba – SD.21-Z-B-VI).   
 
- Estudos petrográficos em amostras de teste-
munhos de sondagem de projetos executados 
pela iniciativa privada.

IV.2.1  – Principais Resultados Obtidos 

IV.2.1.1 – Perfis geológicos

Foram realizados perfis geológicos e coleta 

de amostras nos domínios das formações Janga-
da/Nobres e Pacu. A partir dos estudos geológicos 
foram analisadas quimicamente 138 amostras de 
rocha. Destas, em uma o teor de fosfato é igual a 
3,51%, seis exibem teor de fosfato maior ou igual 
a 1% e menor do que 2%, 69 amostras mostram 
teor de fosfato maior ou igual a 0,1% e menor 
do que 1%, 28 amostras revelam teor de fosfato 
maior ou igual a 0,05% e menor do que 0,1% e 34 
amostras mostram teor de fosfato maior ou igual a 
0,01% e menor do que 0,05% (Figura IV.2).

 • Resultados relacionados à
 Formação Jangada

Os melhores resultados para fosfato en-
contrados na Formação Jangada foram detecta-
dos em 11 amostras com teor ≤ 0,2% e estão 
relacionados aos diamictitos com matriz algo car-
bonática e a argilitos. 

• Resultados relacionados à 
Formação Nobres

Nas formação Guia/Nobres os resultados 
identificados mostraram teor em P2O5 ≤ 0,43% 
(58 amostras), estes valores estavam relacio-
nados a calcários, calcários margosos, margas e 
arenitos calcíferos. 

• Resultados relacionados à 
Formação Pacu (Fácies Carbonática)

Na Formação Pacu (Fácies Carbonática) 
os resultados mostraram teores ≤ 3,5%, com 
destaque para duas localidades (Figura IV.3). O 
primeiro se localiza nas fazendas Santa Inês e 
São Bento, onde se tem uma anomalia com teo-
res medianos de ferro, conforme estações JL-186 
(P2O5=0,8%, FeOt=31,5%), JL-198 (P2O5=1,6%, 
FeOt=42,69%), JL-223 (P2O5=0,18%), associada 
a uma sequência de pelitos e arenitos ferrugino-
sos, por vezes brechados, com desenvolvimento 
de solo arenoso, marrom escuro, coberto por mata 
alta. Esta mesma sequência aflora em diversos 
outros pontos desta unidade, principalmente nas 
folhas Caiana e Brasilândia. O segundo está situ-
ado na fazenda Boa Esperança e em alguns sítios 
que formam a Comunidade Pacu, município de 
Planalto da Serra. É representado pelas amostras 
FB-33A(P2O5=3,51%), FB-219F(P2O5=0,33%), 
FB-228A(P2O5=0,26%), FB-228C(P2O5=0,19%), 
FB-147A(P2O5=0,19%), FB-219F(P2O5=0,33%), 
FB-228B(P2O5=0,15%) e FB-219B(P2O5=0,11%) 
e outras com teores menores (Foto IV.1). A 
amostra FB-33A, com o maior teor em sedimen-
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tos foi coletada dentro de uma cava e faz parte 
de um pacote de marga com cerca de 1,2 m de 
espessura, com laminação plano-paralela, cores 
cinza escura, quando  enriquecida em fosfato e 
cinza clara, quando  mais siltosa. A expansão da 
anomalia correspondente a esta amostra foi con-
firmada através da execução de malhas de solo, 
compreendendo 04 perfis N-S com 02 Km de ex-
tensão e eqüidistância de 400 metros com coleta 
de amostras em intervalos de 50 metros, interca-
lados a 04 perfis N-S com 200 metros de exten-
são e eqüidistância de 50 metros com coleta de 
amostras em intervalos de 20 metros. As análises 
químicas das amostras desses perfis mostraram 
vários teores ante 1.000 e 1.600 ppm. Além das 
margas, os altos teores em fosfato foram regis-

trados também nos calcários calcíticos e siltitos 
carbonosos ou não. 

 • Resultados relacionados às 
rochas alcalinas e kimberlíticas

Treze amostras de rochas alcalinas frescas 
e fenitizadas mostraram resultados em fosfato, 
como se segue: amostras JO-22(P2O5=1,5%), 
FB-192B(P2O5=1,36%), FB-196B(P2O5=1,34%), 
FB-192A(P2O5=1,25%), JO-106(P2O5=1,22%), 
JO-162(P2O5=0,43%), FB-196D(P2O5=0,37%),  
FB-192E(P2O5=0,23%), FB-195A(P2O5=0,2%), 
FB-192A(P2O5=0,15%), FB-195B(P2O5=0,15%), 
JO-131(P2O5=0,13%), FB-200B(P2O5=0,13%) e 

Figura IV.2 - Distribuição dos teores em P2O5 em rocha encontrados na área de Planalto da Serra. 
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Figura IV.3 - Localização do Alvo Pacu, Folha Cacimba, 1:100.000. 

outras de menores teores, associado  a valores 
anômalos de ferro, titânio e manganês ou parte 
destes (Figura IV.2). Estão relacionados às intru-
sões do Complexo Alcalino de Planalto da Serra, 
conhecidas na literatura como Chibata-Denizar, 
Big Valley-Mutum, Lau-Massao (Marçal) e Comu-
nidade Biboca. Uma amostra coletada no kim-
berlito Batovi 6 (NW da Folha Paranatinga) apre-
senta teor de P2O5=0,69% associado a valores 
elevados de ferro, titânio e manganês.

IV.2.1.2 - Prospecção Geoquímica – 
Sedimento de Corrente 

 
Neste estudo foram examinados, prin-

cipalmente os resultados analíticos para o ele-
mento químico fósforo (P) e suas relações com 
os demais elementos analisados obtidos em 354 
amostras de sedimentos ativos de corrente cole-
tados nas folhas Caiana, Brasilândia e Cacimba.  
Os resultados da Folha Paranatinga não serão 
aqui apresentados, uma vez que não foram sig-
nificativos para P (o processamento destes dados 
podem ser encontrados em Souza et al., 2011).

Das 354 amostras analisadas, os resulta-

dos para P mostraram 281 valores com mínimo 
de 50 e máximo de 817 ppm e 73 são qualifi-
cados <50 ppm; estes últimos substituídos por  
25 ppm, para a realização dos cálculos estatís-
ticos. A média geométrica calculada foi de 45,6 
ppm, com desvio padrão de 5,08. A mediana e 
o quartil 75% da curva de freqüência acumula-
da (c.f.a.) registram, respectivamente, 86 e 124 
ppm P.

IV.2.1.2.1 - Fósforo e sua Distribuição de 
Resultados

O modelamento das populações, pelo mé-
todo de Sinclair, que podem estar representa-
das nos dados é mostrado na figura IV.4. Este 
modelamento foi gerado após a transformação 
logarítmica dos dados. 

As extremidades superior e inferior da 
c.f.a. (nesta ponta por excesso de resultados 
qualificados) mostram irregularidade na distri-
buição dos valores em relação ao modelo cons-
truído, mas não chegam a caracterizar a presen-
ça de mais populações além daquelas a seguir 
mencionadas.

Verifica-se a presença de 3 populações 
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Figura IV.4 – Partição de populações – método Sinclair.

a) b)

Foto IV.1 – (a) Trincheira cortando mineralização de fosfato, alvo Pacu, e (b) detalhe da amostra mineralizada.
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investigação por apresentarem várias amostras 
próximas, com bacias de captação adjacentes e 
resultados mais elevados para o elemento de in-
teresse.

O resultado analítico mais significante, 
de 817 ppm P, foi detectado em uma amostra 
coletada nas cabeceiras de uma drenagem, no 
limite oeste da Folha Cacimba. Outra amos-
tra, com teor anômalo de 402 ppm P, foi obtida 
cerca de 7 km a jusante na mesma drenagem, 
podendo ser indivíduos de um extenso “train” 
dispersivo. Esta drenagem recebe material das 
formações Pacu e Serra Azul 2 e constitui tam-
bém um importante alvo para uma prospecção 
dirigida.

IV.2.1.2.1.1 - Relações do Fósforo com 
Outros Elementos

Para o estudo das relações do elemento 
fósforo, determinado nos sedimentos de cor-
rente, foram construídos diagramas binários 
XY, examinando-se faixas de valores em con-
formidade com o modelo de 3 populações an-
teriormente definido. No intuito de simplificar 
o processamento, os resultados atribuídos às 
populações A e B (de menores valores), foram 
agrupados em um único conjunto. Todos os grá-
ficos gerados foram examinados visualmente, 
sendo apresentados nas figuras que se seguem, 
as relações binárias melhor evidenciadas. Na 
geração dessas relações, faz-se constar sempre 
os elementos U, La e Y que se espera ocorrerem 
ligados ao P. 

A figura IV.6  ilustra as melhores corre-
lações do elemento Fósforo com os outros ele-
mentos em 306 amostras das populações A + 
B. Nota-se que há, além das relações positivas 
bem definidas, muita semelhança das nuvens 
de dispersão e das inclinações de retas “best-
-fit”, indicando que os teores de fósforo são de-
pendentes de pequenas flutuações nas concen-
trações dos elementos relacionados.

As melhores ligações do fósforo são com 
Al, Cu, Ga, Fe, Pb, Sr, U, Y e Zn, secundaria-
mente com Ba, Be, K, Li e Rb e em menor es-
cala com Ca, La e outros elementos que não 
se encontram representados. É uma associação 
complexa, que reflete mistura de várias fontes, 
não sendo possível discerni-las.

A figura IV.7 mostra algumas vinculações 
do fósforo com outros elementos, estabelecidas 
com 33 amostras da população C, cujos valores 
possuem amplitude de 160 a 230 ppm de P.

Em todos os diagramas os pontos estão 
amplamente dispersos em nuvens irregulares, 
de baixo relacionamento. Algumas aparentam 
vinculação positiva com o fósforo, como os ele-
mentos Co, Fe e V e, outras, negativa (correla-
ção inversa), como La e Y. Tal ausência de rela-

com pequena superposição:

A) teores menores do que 90 ppm (cerca de 
52% dos resultados, sendo 21% de qualificados 
<50 ppm);
B) teores de 90 a 160 ppm (34% dos valores) e;
C) teores de 160 a 230 ppm (10% dos resul-
tados).

O grupo de resultados maiores que 230 
ppm, que ocorre na proporção de 4% do total 
das amostras dos sedimentos, pode ser conside-
rado como anômalo ou representante de uma 4a 
população de valores mais altos. Se este grupo 
for considerado como uma 4a população, 13% de 
seus indivíduos têm valores equivalentes àque-
les da população C.

Na figura IV.5, observa-se a distribuição 
geográfica dos resultados de fósforo, categoriza-
dos em função das populações obtidas pelo mé-
todo acima mencionado.

A população A, de menores teores (<50 
a 90 ppm P), tem aparente controle litológico, 
ocorrendo principalmente nas porções sul das 
folhas, em especial Cacimba e Caiana, domínio 
de rochas mais recentes (Grupo Bauru). Esta 
população também tem ampla distribuição na 
Formação Puga ocorrente nas folhas Caiana e 
Brasilândia. Na porção norte, os sedimentos co-
letados na faixa de ocorrência da Formação Dia-
mantino registram, em geral, concentrações de 
fósforo atribuíveis a esta população.  

A população com teores intermediários 
(população B, entre 90 e 160 ppm P) se distribui 
preferencialmente acompanhando (ENE-WSW) 
a faixa de intenso dobramento, numa posição 
intermediária à disposição bipolar da população 
A, havendo sobreposição entre elas em algumas 
regiões. 

Os valores mais elevados (população C 
com teores maiores do que 160 ppm P) nitida-
mente acompanham o acamamento do pacote 
sedimentar dobrado, não sendo possível deter-
minar, devido a pequena espessura das unida-
des, seu arranjo estrutural e a baixa resolução 
da amostragem, se a fonte influente é restrita a 
alguma das unidades que o compõem.

As intrusivas alcalinas que ocorrem na 
Folha Brasilândia estão corretamente marcadas, 
embora sem muita incisividade. O segundo maior 
resultado analítico para fósforo, de 590 ppm, foi 
analisado em um sedimento amostrado com in-
fluência do corpo Big Valley (Complexo Alcalino 
Planalto da Serra).

As amostras com teores acima de 230 ppm 
de P são encontradas de forma aleatória nas fo-
lhas e podem ser consideradas anômalas, uma 
vez que sua distribuição geográfica não caracteri-
za um agrupamento formando uma 4ª população.

Os três locais assinalados e vistos em 
detalhe na figura IV.5, merecem prioridade na 
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ções parece sugerir que essas amostras conte-
nham mistura de distintas fases minerais, com 
diferentes assinaturas geoquímicas, nas quais P 
se encontra.  

Algumas amostras, que se posicionam no 
eixo de relação direta entre P e U, foram identi-
ficadas para verificação do seu conteúdo nos de-
mais elementos-traço e de sua distribuição geo-
gráfica. Em rápido exame, estas amostras foram 
coletadas principalmente na Folha Brasilândia 
(quatro delas), mas ocorrem bastante distancia-
das umas da outras e sob influência de várias uni-
dades geológicas, não parecendo haver alguma 
relação entre elas.  

Os resultados considerados como anôma-
los (230 a 817 ppm) foram encontrados em 15 
amostras de sedimentos de corrente, e espelham 
as relações mostradas na figura IV.8.

Embora seja pequena a quantidade de 
pontos, é fácil notar o relacionamento positivo do 
fósforo com os elementos As, Ca, Mn e Sr, numa 
associação provavelmente indicadora do mineral 
apatita, pouco estável no ciclo supergênico, do 
qual são comuns constituintes-traço.

A média para os elementos Ca, Co, Cr, Ni, 
P, Ti e Mg, de  6 amostras de solo obtidas sobre 
os foscoritos que ocorrem na Folha Brasilândia, 
é substancialmente maior do que a média des-
tes mesmos elementos, considerando-se outros 
exemplares (cerca de 90) coletados nesta e nas 
folhas adjacentes. Tal associação em solo, que 
eventualmente poderia persistir no ambiente de 
dispersão dos sedimentos de corrente, não foi de-
tectada.

O gráfico de coordenadas paralelas expos-
to na figura IV.9 complementa a idéia da fraca e 
generalizada associação dos resultados considera-
dos anômalos de fósforo (linhas vermelhas) com 
as distribuições de valores de vários elementos 
selecionados da matriz de dados. O mesmo exi-
be somente uma tênue idéia de estruturação, com 
bastante espalhamento das linhas de referência. 

Na figura IV.10 observa-se a existência de 
uma relação dimensional das populações do fós-
foro com os elementos U, Y e La, podendo-se es-
pecular se o desvio dos pontos anômalos para o 
lado da superfície U-Y em detrimento da U-La não 
significaria a presença e influência maior do mi-
neral xenotimio, do que propriamente o mineral 
apatita como mencionado anteriormente.

Em concordância com o gráfico anterior, a 
figura IV.11 registra a projeção dimensional cria-
da somente com os elementos La, U e Y. A nuvem 
de dispersão permite dividir os pontos em três 
agrupamentos, lançados no mapa de distribuição 
geográfica apresentado na figura IV.12. 

Este mapa deve ser considerado apenas 
como uma tentativa (as análises foram efetuadas 
com extração parcial por água régia) de expres-
sar a favorabilidade para a ocorrência de minerais 
acessórios como apatitas, xenotímio e monazita, 

que também contêm P como elemento constituinte. 
A comparação deste mapa com o mapa da 

figura IV.5 permite verificar as muitas coincidên-
cias entre os locais anômalos em P definidos com 
o método de Partição e os locais onde se espera 
maior abundância dos minerais acima menciona-
dos. Notar que os locais de interesse no mapa 
da figura IV.5, que não são correspondidos no 
mapa da figura IV.12, permitem imaginar que o 
enriquecimento do elemento P deve-se a alguma 
outra fase mineral. Exemplo de tal situação é ob-
servado na região marcada por um * (asterisco) 
em ambos os mapas. 

IV.2.1.3 – Follow up – Geologia, Prospecção 
Geofísica e Geoquímica de Solo 

IV.2.1.3.1 – Seleção de Alvos

Os estudos geofísicos dirigidos para depósi-
tos de fosfatos magmatogênicos foram iniciados a 
partir da análise qualitativa de imagens de dados 
aerogeofísicos magnetométricos e gamaespectro-
métricos. Os maiores enfoques foram as feições 
indicativas de rochas alcalinas. Normalmente as 
características destes alvos (corpos alcalinos) são 
feições que sugerem rochas de alta susceptibili-
dade magnética com níveis anômalos de radiação 
gama nos canais de Th, U e esporadicamente no 
canal de potássio. Na região de pesquisa os corpos 
na maioria das vezes, encontram-se controlados 
em estruturas do tipo falhas ou encaixados nas 
charneiras de dobras. Em fase posterior foram fei-
tos estudos relacionados ao dip, posicionamento e 
a profundidade da fonte magnética anômala, bem 
como estimativas de espessura e comprimento 
do corpo causador da fonte magnética através de 
métodos quantitativos indiretos. Após esta etapa 
foram feitos trabalhos de integração geológico-ge-
ofísico gerando um mapa preliminar de interpreta-
ção de dados aerogeofísicos-geológicos. Com es-
tes resultados foram programadas as linhas para o 
follow up, utilizando-se equipamentos de geofísica 
terrestre dos tipos magnetômetros e gamaespec-
trômetros de alta resolução. A partir destas infor-
mações formou-se uma equipe de estudo multidis-
ciplinar (geólogos, geoquímicos e geofísicos) para 
se estabelecer os melhores locais para trabalhos 
de detalhe, bem como para amostragens de solo 
sobre os alvos.

Nos levantamentos de dados aerogeofísi-
cos a resolução e a qualidade são fatores muito 
importantes nos estudos preliminares da pesquisa 
de corpos magmatogênicos alcalinos. Considera-
-se um dado aerogeofísico de alta resolução para 
estudos regionais, levantamentos com linhas de 
vôo espaçadas a cada 500 metros ou menor, com 
amostragens ou leituras sobre estas a cada 7 me-
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Figura IV.5 - Distribuição de P em sedimento de corrente. 
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Figura IV.6 - Relações do elemento fósforo com Al, Zn, Ga, Fe, Pb, Sr, Y, Co, U, Ba, K, Rb, Li, 
Be, Ca e La das Populações A (vermelho) e B (verde).
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Figura IV.7 - Relações entre o fósforo e Co, As, Zn, Fe, U, Cr, V, Th, Y, Al, Sr e La da População C.
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Figura IV.8 - Relações dos valores anômalos de P com Sr, Ca, As, Mn, Ba, Cd, U, Y, La, Fe, Ni e Th.
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Figura IV.9 - Coordenadas paralelas – valores anômalos de P.

Figura IV.10 - População de P em relação aos elementos U, La e Y.
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Figura IV.11 - Projeção dimensional dos valores dos elementos La, U e Y.

Figura IV.12 - Mapa de favorabilidade da associação geoquímica U – La – Y.

tros para magnetometria e, entre 40 e 50 metros 
para gamaespectrometria. Nos trabalhos de cam-
po os perfis normalmente foram espaçados a cada 
50 metros, com tomadas de medidas espaçadas 
entre 10 a 15 metros, tanto para magnetometria 
como para gamaespectrometria. O posiciona-
mento dos perfis magnéticos foi estabelecido em  
função da direção da estrutura de interesse, nor-
malmente perpendiculares a estruturação. Levou-
-se também em consideração a qualidade do sinal 

em relação ao campo magnético terrestre. 
Os dados geofísicos dos aerolevantamen-

tos do Mato Grosso– Áreas 1 e 2 foram reproces-
sados. Abaixo, seguem algumas especificações 
de equipamentos utilizados nos levantamentos 
aéreos e terrestres:

• Magnetômetro Terrestre – Modelo GSM 19 
portátil Overhauser magnetômetro / gradiômetro;

• Sensibilidade :< 0.15nT/Hz, Resolução: 
0,01 nT,  Range dinâmico: 10.000 a 120.000 nT,  
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Figura IV.13 – Imagem da primeira derivada vertical do campo magnéticos total para parte da área de 
Planalto da Serra. 

Figura IV.14  - Imagem ternária RGB (K, Th e U) das folhas Brasilândia e Nova Caiana.

Tolerância de gradiente: sobre 10000 nT, Velo-
cidade de leitura: entre 60 e 3 segundos;

• Gamespectrômetro: Modelo RS 230 , Ex-
ploranium.

Na geofísica aérea (magnetométrica e ga-
maespectrométrica), os sensores contribuíram 
com contrastes de propriedades físicas que foram 

de grande importância para o mapeamento geo-
lógico e estrutural. Na figura IV.13, tem uma ima-
gem ressaltando trends magnéticos de alta fre-
quência diretamente relacionados com sistemas 
de falhas/fraturas que serviram de base para os 
estudos de alvos para fosfatos magmatogênicos. 
A imagem ternária (Figura IV.14) mostra a distri-
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Figura IV.16 - Imagem do sinal analítico do campo magnético total das Folhas Brasilândia e Nova Caiana. 

Figura IV.15 – Imagem do canal do Tório das Folhas Brasilândia e Nova Caiana.

estruturas delineadas pelos diferentes níveis de 
radiação gama e os sinais contrastantes de sus-
ceptibilidades magnéticas. Os elementos estrutu-
rais de maior valia foram os sinais geofísicos rela-
cionados a fraturas/falhas, normalmente exibindo 
feições lineares de direção NW-SE e as charneiras 
das dobras. 

A partir destes estudos varias anomalias fo-
ram destacadas como potenciais (Figura IV.17). 
Entretanto, tendo em vista a disponibilidade de 

buição dos radioelementos Th, U e K. A combina-
ção das respostas destes sensores permitiu fazer 
a identificação de corpos aflorantes e subafloran-
tes (Figuras IV.13, IV.14, IV.15 e IV.16 ).

Muitas vezes as informações das imagens 
obtidas através dos sensores geofísicos não são 
visíveis com facilidade nos trabalhos de mapea-
mento geológico e nem sempre um mesmo sinal 
representa uma mesma litologia.

O escopo da pesquisa nesta área foram as 
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Figura IV.17 – Conjunto de anomalias destacadas como de interesse (áreas destacadas pelos retângulos):  
a) Mapa do Campo Magnético Total e b) Mapa do Sinal Analítico. 

a)

b)
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Denizar) e as demais amostras coletadas sobre 
as anomalias aerogeofísicas detectadas na área. 
Foi observado um comportamento anômalo para 
os elementos Ca, Co, Cr, Ni, P, Ti e Mg nos cor-
pos alcalinos. Das 94 amostras de solo coletadas 
com o objetivo de se checar anomalias aerogeo-
físicas, 6 delas sugeriram a presença de corpos 
ainda não conhecidos (Figura IV.20). 

Levantamentos de perfis geoquímicos de 
solos e furos de trado foram realizados nas áre-
as denominadas Alvos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (Figura 
IV.19),  os quais foram selecionados sobre ano-
malias aero-magnéticas possivelmente relacio-
nadas a corpos alcalino carbonatíticos. Os perfis 
realizados nos alvos 1 e 4 foram mais detalha-
dos, com perfis de solo do horizonte B e perfis 
a trado. As amostras de solo foram analisadas 
na fração < 80 # com extração por Água Régia 
e analise multi-elementar por ICP-MS (método 
ICM14B da SGSGeosol). As amostras de trado 
foram analisadas como amostra total com ex-
tração multi-ácida e análise multi-elementar por 
ICP-MS (método ICM40B da SGSGeosol). Estes 
alvos situam-se em áreas bastante arrasadas, 
desprovidas de afloramentos e dominada por la-
tossolos espessos (Foto IV.2 e IV.3). 

 Nos trabalhos de follow up foram cole-
tadas 94 amostras de solo em anomalias geo-
físicas. Foi feito um estudo comparativo entre 
os resultados analíticos obtidos em amostras 
coletadas sobre os corpos alcalinos conhecidos 
(Lao-Massau, Mutum, Chibata, Big Valley 1 e 2 e 

potássio que apresentou um teor bem mais ele-
vado. O modelamento dos dados magnetométri-
cos indica diques com espessuras entre 150 a 400 
metros de largura com 2,4 km de comprimento. A 
figura IV.19 exibe as imagens geofísicas gamaes-
pectrométricas e magnetométricas da anomalia. 

áreas anômalas dos corpos aflorantes já conhe-
cidos. Como exemplo, constatou-se que a ano-
malia do corpo de Lao-Massau está relacionada 
a um dique com forma de “forquilha” localizado 
na charneira de uma estrutura dobrada. O sinal 
geofísico é semelhante ao das demais anomalias 
existentes na região, com exceção do canal de 

tempo e equipe para o projeto, apenas foram 
selecionados 03 alvos para estudos de geofísica 
terrestre (magnetometria e gamaespectometria) 
e perfis geoquímicos de solo (alvos 6, 4 e 1) e 03 
alvos somente para perfis geoquímicos de solo 
(alvos 2,3 e 5) (Figura IV.18).

Para balizar o estudo foram checadas as 

Figura IV.18 – Anomalias estudadas em detalhe da área de Planalto da Serra: 1, 4 e 6 – perfis geoquímicos de 
solo e geofísica terrestre; 2,3 e 5 – perfis geoquímicos de solo.
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Figura IV.19 - Anomalias geofísicas do corpo de Lao-Massau. 
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Figura IV.20 - Áreas com resultados geoquímicos compatíveis com os solos de Mutum, Lao-Massau, Denizar, 
Chibata, com indicação por estrelas. 

Foto IV.3 - Vista geral do alvo 1.Foto IV.2 - Vista geral do alvo 4.

IV.2.1.3.2 – Descrição dos Alvos 1, 2, 3, 4, 
5 e 6

 - Anomalia Alvo 01 – Fazenda Salobo -
  
Este alvo encontra-se na charneira de uma 

estrutura dobrada cuja anomalia magnética apre-
senta-se na forma de uma ferradura (Figura IV.21).  
Os trabalhos da geofísica terrestre (magnetome-
tria) aliado às observações de campo, indicam tra-
tar-se de diques que preenchem fraturas. A largura 

destes diques é de aproximadamente 150 metros 
com extensões que podem chegar a 2,4 Km no 
maior flanco da estrutura. Os mesmos trabalhos 
(magnetometria terrestre e estudos de campo) 
mostram que o solo local é produto da decomposi-
ção de rocha magnética. A análise dos canais ga-
maespectrométricos, que fornecem informações 
da superfície do terreno, mostram contrastes nos 
canais de Th, U e K (Figura IV.22), principalmente 
no canal do tório. Os níveis de radiação do Th e 
U formam feições positivas, enquanto o canal do 
potássio feição negativa (valores decrescentes).  
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Figura IV.21 - Imagem do campo magnético total residual sotoposta ao grid fomado a partir dos perfis magnéticos 
terrestres e aos pontos indicados para amostragem geoquímicas. 

A espessura da camada de solo foi estimada atra-
vés da análise dos dados magnetométricos em 
torno de 35 metros.  Neste alvo foram feitos perfis 
magnéticos e radiométricos terrestres (10,4 Km) 
com o objetivo de identificar bons locais para uma 
coleta de solo dentro da zona onde ocorre a ano-

Figura IV.22 - Canal do potássio com valores decrescentes coincidindo espacialmente com a feição da anomalia 
magnética.

malia geofísica. Os teores de P  nas amostras de 
solo não foram muito elevados, 100 a 400 ppm de 
P. Os valores maiores que 200 ppm são represen-
tados na figura IV.23. 

Neste alvo, os solos foram amostrados em 
3 linhas com orientação N-S, sendo uma linha 
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 - Anomalia Alvo 04 - (Assentamento 
dos Sem Terra/Peresópolis) -
 
No local ocorrem anomalias magnéticas 

dipolares com feições alongadas indicando es-
truturas na forma de diques paralelos, na dire-
ção aproximadamente E-W. Os contrastes mag-
néticos foram observados através de realces nos 
dados do campo magnético total, utilizando-se 
filtros matemáticos ou transformações lineares, 
dando origem às denominadas imagens de alta 
freqüência (1a e 2a Derivada Vertical/Horizon-
tal). São corpos rochosos com largura entre 10 
a 20 metros e extensões de aproximadamen-
te 6 Km. Tratam-se de anomalias magnéticas 
de média amplitude cujos contrastes devem-se 
principalmente à baixa susceptibilidade magné-
tica das rochas encaixantes. Sobre este local, 
magneticamente anômalo, os dados gamaes-
pectrométricos mostram contrastes positivos 
nos canais de Th e U e negativo ou decrescen-
te no canal de potássio (Figura IV.25). A inte-
gração dos dados aerogeofísicos qualitativos e 
quantitativos associada aos dados de campo 
indicam que o corpo magnético corresponde a 
solo com magnetita e, possivelmente, a rocha 
preservada encontra-se a uma profundidade 
aproximada de 30 metros. As figuras seguin-
tes mostram exemplos de perfil com resultados 
dos cálculos indiretos de profundidades e posi-
cionamento de fontes magnéticas através dos 
aplicativos Euler Deconvolution e Werner no 
alvo Peresópolis (Figura IV.26). Este alvo tam-
bém foi investigado com linhas de solo, sendo 
os maiores valores entre 500 e 700 ppm de fós-
foro.  Nesta área, testemunhos de rochas de 
composição alcalina foram coletados, em furos 
de sondagem executados pela iniciativa priva-
da (Associação dos Produtores de Soja de Mato 
Grosso), a profundidades de aproximadamente 
28 metros. Entretanto, os furos de sonda reali-
zados intersectaram em sua maioria rochas cal-
cárias sob regolito de aproximadamente 20 m 
de espessura. Furos a trado perfuraram apenas 
um solo argiloso rico em minerais magnéticos, 
interrompido devido a problemas operacionais.  

Sobre as anomalias checadas com mag-
netometria terrestre realizado pela CPRM foi lo-
cada uma linha de direção N-S com 1500 m de 
extensão para amostragem de solos. Nesta linha 
os solos foram amostrados a cada 50 m a uma 
profundidade de cerca de 20-30 cm. Na porção 
central da linha utilizou-se um espaçamento de 
25m e os solos foram amostrados adicionalmente 
a uma profundidade de 1m para investigar pos-
síveis variações de teores. Neste trecho da li-
nha também foram realizados 3 furos de trado 
atingindo profundidades de 3 a 8 m. A descrição 
dos furos encontram-se nas tabelas IV.1 a IV.3.  
A foto IV.4 ilustra o perfil de solo extraído do furo 

principal com 1250 m de extensão e 2 linhas la-
terais com 450 m de extensão e espaçadas de 50 
m da linha principal. Os solos foram amostrados 
a cada 50 m ao longo das linhas, profundida-
de de coleta de 20-30 cm, sendo que na porção 
central da linha principal os solos também foram 
amostrados a 1 m de profundidade. Os solos são 
latossólicos com características semelhantes aos 
descritos no alvo 4. Neste alvo não foram reali-
zados furos de trado nem foram encontrados na 
superfície vestígios da rocha subjacente.

As amostras de solo coletadas nas três 
linhas sobre este alvo não revelaram anomalias 
de P, os teores variam em torno de 200 ppm (Fi-
gura IV.24). Apesar de haver correlações do P 
com Sr, Ca, Y, Ba, La, estes elementos também 
variam de acordo com variações litológicas. Em 
geral as mesmas observações feitas para o alvo 
4 são também válidas para o alvo 1.

Figura IV.23 – Mapa  magnético resultante de 
levantamento geofísico terrestre, confrontado com 
os valores de P maiores que 200 ppm, resultado 
da coleta em perfis de solo executadas no alvo 
Fazenda Salobo.
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Figura IV.24 – Gráfico de teores de P, Sr, Ca, Y, Ba  e La do alvo Fazenda Salobo.
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Figura IV.25 - Resultado da geofísica terrestre no alvo 4. 
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Figura IV.26 - Perfil de Euler na anomalia 4 da área Planalto da Serra. 
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Tabela IV.3 - Descrição e amostragem Furo de Trado 5 

Alvo 4  722450/8372500 Furo trado WA 005 

De Ate Amostra Descrição 

0 0,4 WA005-A solo vermelho  tipo latossolo 

0,4 1 WA005-B solo vermelho aproximadamente igual acima 

1 1,5 WA005-C solo vermelho aproximadamente igual acima 

1,5 2 WA005-D solo vermelho aproximadamente igual acima 

2 2,5 WA005-E solo vermelho c/ porções mais concrecionadas 

2,5 3 WA005-F 
Solo vermelho c/ porções conc. e também porções c/ grãos 
quartzo (carbonato?) euédricos brancos 

 

Tabela IV.3 - Descrição e amostragem Furo de Trado 5 

Alvo 4  722450/8372500 Furo trado WA 005 

De Ate Amostra Descrição 

0 0,4 WA005-A solo vermelho  tipo latossolo 

0,4 1 WA005-B solo vermelho aproximadamente igual acima 

1 1,5 WA005-C solo vermelho aproximadamente igual acima 

1,5 2 WA005-D solo vermelho aproximadamente igual acima 

2 2,5 WA005-E solo vermelho c/ porções mais concrecionadas 

2,5 3 WA005-F 
Solo vermelho c/ porções conc. e também porções c/ grãos 
quartzo (carbonato?) euédricos brancos 
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WA 0001 até uma profundidade de 8 m. 
A área é dominada por solos vermelhos, 

homogêneos e sem diferenciação de horizontes, 
sendo, portanto, caracterizados como latossolos. 
Seu aspecto pouco denso, desagregado e conten-
do raras e finas concreções ferruginosas sugere 
derivação dos calcários subjacentes. Os latossolos 
possuem características bem homogêneas até cer-
ca de 5 m de profundidade (Foto IV.5) e a partir daí 
adquirem coloração mais clara podendo apresen-
tar vestígios de material saprolítico (Foto IV.6). As 
porções N e S da linha apresentam expressão to-
pográfica um pouco mais proeminente. Na porção 
N aflora em alguns pontos um xisto cinza esver-
deado contendo quartzo amendoado, aos quais 
se associam solos de coloração castanho-marrom 
de aspecto grumoso. Na porção S os solos são 
menos espessos, apresentam coloração laranja a 
ocre e são mais quartzosos encontrando-se co-
mumente cobertos por cascalhos polimicticos. Es-
tes cascalhos são dominados por quartzo e alguns 
fragmentos ferruginosos placoides com vestígios 
de um saprolito finamente laminado representan-
do os filitos do Grupo Cuiabá.

Na porção central da linha, onde domi-
nam os latossolos, ocorre uma única anomalia de 
P com 500 a 600 ppm associada com Ca e Sr 
e com La e Y (Figura IV.27). Estas variações de 
teores parece também refletir outras mudanças 
litológicas principalmente a N dessa zona anôma-
la. Os valores de Ca e Sr embora muito baixos 
mostram-se mais elevados na porção N da linha o 
que pode estar refletindo a presença de litologias 
subjacentes mais carbonáticas embora isto não 
tenha sido caracterizado pelo mapeamento da li-
nha devido a ausência de afloramentos. 

Os valores mais elevados de Fe e Al na 
porção central da linha refletem o domínio dos 
latossolos e são acompanhados por uma série de 
elementos: Cr; V; Sc; Sb; Mo; Bi; As; U; Cd; Ce; 
Ga (Figura IV.27).

Já os metais alcalinos e alcalinos terrosos 
K; Mg; Ba; Rb são lixiviados do latossolo refletin-
do seu característico grau intempérico avançado. 
Nas porções N e S da linha seus teores são mais 
elevados refletindo as mudanças litológicas que 
não puderam ser caracterizadas pelo mapeamen-
to da linha. No caso do Ba seu enriquecimento 
na porção N da linha é acompanhado do Co e Mn 
caracterizando uma típica associação supergênica 
(Figura IV.27).

Os metais base são invariavelmente lixi-
viados com teores em geral menor que 50 ppm 
sendo que destes o Pb parece o único que acom-
panha o comportamento do Fe.

A composição geoquímica das amostras de 
latossolo a 1 m de profundidade são muito seme-
lhante àquelas de 20-30 cm o que reflete o ca-
ráter muito homogêneo do latossolo. No entanto 
o P apresenta leve enriquecimento no latossolo 
de 20-30 cm. Este padrão não é observado para 
elementos tipicamente imóveis tais como Zr, Th, 
Hf, Cr, Ti, o que a princípio exclui a hipótese de 
enriquecimento residual. De acordo com o padrão 
observado para o Fe este também não parece es-
tar exercendo controle sobre o enriquecimento do 
P. Pode ser que a matéria orgânica acumulada na 
superfície esteja exercendo um papel importante 
nesse enriquecimento do P em superfície.

Os furos de trado confirmam a tendência 
do leve enriquecimento do P nos solos superficiais 
(Figura IV.28). Este enriquecimento não é acom-
panhado de outros metais tipicamente associados 
a apatita nem de outros elementos tipicamente 
imóveis o que confirma a o padrão observado nas 
amostras de solo.

A única anomalia de P detectada nos furos 
de trado ocorreu no Furo W003 no intervalo entre 
4 e 5 m de profundidade no latossolo com valores 
em torno de 500 ppm associado a Sr, Ba, Zn,Ca 
(Figuras IV.28 e IV.29).

Foto IV.4 - furo de trado FT WA 
001-Alvo 4 da área Planlto da 
Serra.

Foto IV.5 - FT WA 001 - Alvo 
4 da área Planalto da Serra – 
latossolo 1 e 5 m profundidade.

Foto IV.6 - FT WA 001 - Alvo 
4 da área Planalto da Serra– 
vestígios de saprolito.
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Figura IV.27 - Gráfico de teores de P, Fe, Ca, Al, Sr e Cr do alvo 04 da área Planalto da Serra.
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Figura IV.28 – Comparativo de teores (P, Sr e Ca) entre os trados W0001 e W0003 do alvo 04.
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Figura IV.29 – Imagem magnetométrica do campo total, associado aos resultados dos perfis de solos no alvo 04.

- Análise Fatorial dos Alvos 01 e 04 -

As associações geoquímicas reveladas pela 
análise fatorial com os dados de solo dos alvos 01 
e 04 mostram o P associado com La e Y no fator 
2, sugerindo que o P está relacionado, ao menos 

em parte a xenotímio e/ou monazita sem inte-
resse econômico (Figura IV.30). O Ca e Sr tam-
bém se associam ao P no fator 2, porém, formam 
outro grupo separado, junto com Zn no fator 1 
possivelmente relacionada a presença de rochas 
carbonáticas. No fator 1 também se concentram 
os elementos associados ao Fe.

Figura IV.30 - Análise fatorial dos dados de solo dos alvos 01 e 04 da área Planalto da Serra.
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- Anomalia Alvo 06 - Cacimba -
 
Os dados aerogeofísicos no alvo Cacimba 

mostram uma anomalia (Figuras IV.31, IV.32, IV.33,  
IV.34 e IV.35)  que se destaca pela sua dimensão e 
amplitude magnética. A feição está encaixada em 

a)

b)

Figura IV.31-  Alvo 06, região da Cacimba: a) Primeira Derivada Vertical;  b) Amplitude do Sinal Analítico. 

fraturas de direção NE-SW concordante com o prin-
cipal trend magnético da região. Análise geofísica 
quantitativa indica uma fonte profunda, superior a 
90 metros de profundidade, com largura na ordem 
de 1200 metros e extensão quilométrica. Na por-
ção mais a noroeste, alvo Peresópolis (Sem Terra), 
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a)

b)

Figura IV.32 - Alvo 06, região da Cacimba:  a) Fase do Sinal Analítico; b) Magnético Campo Total. 
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a)

b)

Figura IV.33 - Alvo 06, região da Cacimba: a) Potássio b) Razão U/K. 
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a)

b)

Figura IV.34 - Alvo 06, região da Cacimba: a)Ternário e b) Equivalente de Tório. 
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Figura IV.35 – Alvo 06, região da Cacimba:  Equivalente do Urânio do Alvo 6.

no Município de Nova Brasilândia, são conhecidas 
estruturas lenticulares ou diques de composição al-
calina.  Estas estruturas diferem da existente no 
alvo Cacimba, em seu comprimento de onda e am-
plitude, sendo típicas de corpos estreitos de pouca 
profundidade. Nos alvos 1 e 4 os resultados dos 
estudos geofísicos quantitativos relacionados a pro-
fundidades da fonte magnética foram confirmados 
por furos de sonda rotativa desenvolvidos pela As-
sociação dos Produtores de Soja de Mato Grosso 
– APROSOJA. Segundo esta instituição, no alvo 06 
não se atingiu a rocha fresca até a profundidade de 
oitenta metros.

Os dados geofísicos indicam que a anoma-
lia possivelmente constitui um corpo intrusivo sob 
a forma de diques encaixados em rochas sedi-
mentares da Formação Bauru. A rocha encaixante 
apresenta baixa susceptibilidade magnética em 
relação ao corpo intrusivo, o que ocasionou um 
realce da anomalia mais expressiva, facilitando 
assim o seu dimensionamento. Utilizando-se os 
dados gamaespectrométricos pode-se identificar 
algumas áreas onde o corpo magnético pode estar 
aflorando. Destas áreas deu-se prioridade a área 
1 onde foi feito um follow up com geofísica terres-
tre (magnetometria e radiometria) para estudar a 
profundidade do seu sinal , forma e dimensões do 
corpo. Os resultados revelaram que a espessura 
de solo  está um pouco abaixo de 110 metros da 
superfície, sendo provável encontrar a rocha al-
terada em profundidades inferiores. A espessura 

média da rocha intrusiva é acima de 400 metros e 
as dimensões dos diques anômalos chegam a 16 
Km.  De modo geral, as características geofísicas 
identificadas são semelhantes as demais anoma-
lias estudadas na região, neste caso a dimensão 
do corpo  anômalo  indica um potencial maior a 
ser confirmado, com a prospecção geoquímica de 
solo, caso  registrassem a possibilidade de con-
centrações de fosfatos. 

Convém citar que em apenas 7% da área 
da anomalia magnética encontrou-se evidências 
do corpo aflorante, sendo estas através do solo 
de alteração da rocha. O restante do corpo en-
contra-se encoberto por uma cobertura sedimen-
tar areno-argilosa. Em algumas partes da borda 
da anomalia magnética ocorrem ruídos ou feições 
de alta freqüência, que durante o follow up cons-
tatou-se ser devido a concentrações lateríticas. 
Medidas gamaespectrométricas sobre as lateritas 
apresentaram valores de radiação total em torno 
de 320 cps (contagens por segundo), sendo que 
maior parte desta radiação devem-se aos canais 
de Th e U. Até o momento, os resultados da pros-
pecção geoquímica de solo realizada não mostra-
ram bons resultados.  

Sobre esta anomalia foi executada li-
nhas de amostragem de solos no horizonte B, 
em uma profundidade de cerca de 1 metro, es-
paçadas de 50 em 50 metros (Foto IV.7).  As 
amostras foram analisadas por Digestão Multi-
ácida - ICP OES / ICP MS, na fração <80#. Su-
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perficialmente constitui uma extensa área de 
cultivo (soja/milho), relevo plano, com solos 
vermelhos variando de areno-argilosos para 
argilo-arenosos, com presença de magnetita 
(latossolos). Na área 1, na borda da anomalia 
magnética, foram identificadas, sobre um solo 
vermelho de aproximadamente 3 metros, con-
creções lateríticas (Foto IV.8), responsáveis 
pelos ruídos ou feições de alta freqüência na 
magnetometria. 

Foto IV.8 - Alvo 06, região da Cacimba: Concreções 
lateríticas sob o solo. 

Foto IV.7 - Alvo 06, região da Cacimba: Relevo plano 
em área de plantação de milho. 

As duas linhas executadas apresentam 
valores relativamente baixos para fósforo (Fi-
gura IV.36).  Nestas linhas os valores para P 
apresentam pouca variação, não ocorrendo ne-
nhum valor anômalo.  A correlação dos valores 
de P com os outros elementos não demonstram 
nenhum valor significativo, que possa indicar 
uma associação geoquímica. Não são observa-
das assinaturas em solo da alteração de rochas 
alcalinas ultramáficas ou carbonatíticas.

Figura IV.36 - Indicação do ponto de coleta de solo com o resultado da análise para P em ppm.
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Foto IV.9 – Alvo 05 na Folha Caiana: Relevo plano em 
área de pastagem. 

– Anomalia Alvo – 05 -

A área apresenta um relevo plano (Foto 
IV.9) com solos argilosos vermelhos e presen-
ça de magnetita (latossolos). Foram coletadas 
11 amostras de solo a uma profundidade de 1  
metro (horizonte B) e espaçamento de 50 me-
tros.

As duas linhas executadas apresentam 
valores relativamente baixos para fósforo (Fi-
gura IV.37). A correlação dos valores de P com 

os outros elementos não demonstram nenhum 
valor significativo, que possa indicar associação 
geoquímica.

A coleta realizada na extremidade norte 
da linha tem valor de P igual a 303 ppm, valor 
mais elevado do perfil, estando bem acima da 
média, podendo ser considerado um valor anô-
malo. Como este ponto está no limite da linha de 
coleta, apenas a expansão da linha poderia de-
monstrar se a norte das coletas ocorrem valores 
mais elevados de P. 

-  Anomalia Alvo – 03 -

A área apresenta um relevo plano (Fotos 
IV.10 e IV.11) com solos argilosos vermelhos e 
presença de magnetita (latossolo). Ocorrem na 
área concentrações lateríticas,  afloramentos de 
sedimentos arcoseanos (Formação Jangada) e 
rocha rica em minerais micáceos muito alterada 
por ação do intemperismo (Fotos IV.12 e IV.13). 
Ao microscópio observa-se que a concentração 
laterítica é rica em goethita. Foram executadas 7 
coletas de amostra de solo a uma profundidade 
de 1 metro e espaçamento de 50 metros.

Esta área apresentou os valores mais ele-
vados para fósforo (Figura IV.38) dentre os al-
vos associados a assinaturas magnéticas. Das 7 
amostras coletadas 5 mostram valores entre 620 
e 740 ppm de fósforo. Os valores de P tem boa 
correlação com Cr, Ni, Th e U e a distribuição 

Figura IV.37 - Alvo 05 na Folha Caiana: Indicação do ponto de coleta de solo com o resultado da análise para 
P em ppm. 
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Foto IV.10 – Alvo 03 na Folha Caiana: Relevo plano 
em área de pastagem. 

Foto IV.11  - Alvo 03 na Folha Caiana: Relevo plano 
em área de pastagem com afloramento rochoso ao 
fundo. 

Foto IV.12 - Alvo 03 na Folha Caiana: Bloco de laterita. Foto IV.13 - Alvo 03 na Folha Caiana: Detalhe do blo-
co de laterita. 

Figura IV.38 - Alvo 03 na Folha Caiana: Indicação do ponto de coleta de solo com o resultado da análise para 
P em ppm. 
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- Anomalia Alvo – 02 -

A área apresenta um relevo plano (Foto 
IV.14) com solos argilosos vermelhos e presença 
de magnetita (latossolo). Foram executadas 19 
coletas de amostra de solo a uma profundidade 
de cerca de 1 metro (horizonte B) e espaçamen-
to de 50 metros.

As duas linhas executadas apresentam 
valores relativamente baixos para fósforo (Figu-
ra IV.40). A correlação dos valores de P com os 
outros elementos não demonstram nenhum va-
lor significativo, que possa indicar alguma asso-
ciação química.

Foto IV.14 – Alvo 02 na Folha Nova Brasilândia: 
Relevo plano em área de pastagem.

Figura IV.39 - Alvo 03 na 
Folha Caiana: Distribuição 
dos valores em ppm de P, Cr, 
Ni, Th e U ao longo do perfil. 

dos valores destes elementos é muito semelhan-
te (Figura IV.39). Em uma análise química, por  
Fluorescência de Raios X, em rocha alterada  
intempericamente foi detectado teor da ordem  
de 3,28 % de P2O5 (além de 53, 73% de SiO2, 
18,02% de  Fe2O3, 16,97% de Al2O3, 6,08%  de TiO2).  

Provavelmente este alvo está associado a al-
teração de rochas alcalinas ultramáficas,  em 
possível associação com a série ultramáfica do  
Complexo Alcalino  Planalto da Serra. A área 
dessa amostragem demonstra seu alto poten-
cial, devendo ser objeto de trabalhos adicionais.
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IV.2.1.3.3 – Interpretação de Resultados de 
Outras Fontes de Informação

 
Foram acessados também alguns dados de 

pesquisa disponibilizados pela iniciativa privada 
na região. Na área circundada da figura seguinte 
foram descritos os furos de sondagem já exis-
tentes no alvo 4. Dentre os 15 furos descritos, a 
litologia predominante é de calcários finos (calci-
siltitos), laminados e maciços, com intercalações 
subordinadas de siltitos, dolomitos cinza e alguns 
níveis de sílex. Geralmente, todos os furos descri-
tos apresentam-se com muitos veios de calcita, 
alguns até brechados. Foi observada também la-
minação plano-paralela e presença de estilólitos e 
pirita em alguns furos. Os furos AMT 01, AMT 07, 
AMT 07A, AMT 08 e AMT 09 apresentam rochas 
intensamente fraturadas, alteradas, conferindo ao 
calcário uma coloração rosada, com muitos veios 
de calcita com material fino avermelhado, e por 
vezes alguma magnetita (Foto IV.15). Testes com 
o molibdato de amônia (pó) e com a fluorescência 
portátil, realizados, principalmente, nos planos 
de fratura mostraram-se positivos para P2O5 nas 
microfraturas (teores em torno de 2%). A maioria 
dos testes realizados nas amostras (fora dos pla-
nos de fratura) foi negativa. Microscopicamente, 
não foi identificado nenhum mineral diagnóstico 
de rochas carbonatíticas, embora no perfil de solo 
seja observada abundante magnetita e em alguns 
intervalos intensa venulação por veios de calcita. 
Não foi identificado nenhum mineral diagnóstico 

Figura IV.40 - Alvo 02 na Folha Nova Brasilândia: Indicação do ponto de coleta de solo com o resultado da aná-
lise para P em ppm. 

Foto IV.15 – Furo AMT-01 do alvo 4 - Foto dos veios de 
calcita e calcita+apatita em testemunhos de sondagem. 
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de carbonatito nas lâminas descritas de alguns 
destes furos (AMT 07 e AMT 07A). 

Na Folha Praia Rica foram encontrados os 
melhores resultados através de furos de trado, 
com teores em P205 da ordem de 1 a 6% (Figura 
IV.41). Entretanto não se obteve maiores informa-

ções sobre o material analisado. Estudos de maior 
detalhe nesta área também foram programados. 
Nas proximidades desta região foram registradas 
ocorrências de fosfato sedimentar sob a forma de 
colofana, aparentemente cimentando intraclastos 
carbonáticos do Grupo Araras (Foto IV.16). 

Figura IV.41 – Trabalhos executados pela iniciativa privada na área de Planalto da Serra, furos de sondagem 
(pontos brancos) nas imediações do alvo 4, Folha Caiana, e furos a trado (pontos verdes)  na Folha Praia Rica. 
Fundo: magnetometria (sinal analítico do campo magnético total). 

Foto IV.16 - Ocorrência de fosfato em furo de sondagem na Faz. Serra Azul, Folha de Praia Rica. 
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IV.3 - Área Araras – Serra do Caeté

Na área Araras/Serra do Caeté (Figura 
IV.42) foram executadas as seguintes ativida-
des de pesquisa: (i) realização de perfis geológi-
cos com coleta de amostras de rocha e solo nos  
sedimentos do Grupo Araras, Grupo Alto Pa-
raguai, Formação Jangada e Formação Ser-
ra do Caeté; (ii) coleta e interpretação de  
amostras de sedimento de corrente, concentrado de  
minerais pesados e solo (iii) integração dos dados  
gerados. Nos itens subseqüentes são apresenta-
dos os principais resultados obtidos.

IV.3.1 – Serra do Caeté

IV.3.1.1 –Geoquímica de fosfato em rocha 
total

Duzentas (200) amostras de rocha foram 
coletadas na Unidade Serra do Caeté, sendo que 
106 foram obtidas em canal (Foto IV.17). As de-
mais são simples ou compostas por várias por-
ções coletadas no mesmo afloramento.

As análises químicas realizadas na matriz 
do conglomerado mostram teores de 0,28% a 
6,77 de P2O5 (ponto FB- 96, Foto IV.18, e ponto 

 Figura IV.42 – Localização da Área Araras/Serra do Caeté.

FB- 197), no arenito de até 2,93% de P2O5 (ponto 
FB-116A) e no ritmito de até 9,49% de P2O5 (pon-
to FB-63A). Das 200 amostras analisadas 81,50% 
apontam teor de ferro>25%, onde o maior teor 
é 70,14% (ponto FB-94B) e a média dos teores 
é igual a 35,83% (Figura IV.43, Tabela IV.4). De 
modo geral, os teores de fosfato são mais expres-
sivos tanto no pelito quanto no arenito fino, algo 
argiloso, por vezes com cimento carbonático.  No 
conglomerado, contudo, quando o teor de ferro e/
ou carbonato é relativamente alto, também é alto 
o teor de fosfato (FB-197, FB-271, FB-268, FB-
198, FB-286). Das 200 amostras analisadas (Ta-
bela IV.4), 78,50% mostram teor de fosfato>1%, 
atingindo 3,5% a 9,49% (pontos FB-64, FB-
-284K,FB-111B, FB-208A, FB-195A, FB-63D, FB-
-112A, FB-111C, FB-86B, FB-249D, FB-285, FB-
-94A, FB-86D, FB-197, FB-63A).

Os maiores teores de fosfato foram obtidos 
nas rochas da Serra do Caeté, próximo a Mirassol 
d´Oeste. Todavia, a sequência é mineralizada em 
toda sua faixa aflorante (Figura IV.43, Tabela IV.4). 

As análises de dez amostras de rocha por 
difratrometria de Raios-X mostram que o miné-
rio de ferro é formado por hematita e goethita, e 
a apatita é uma das fases principais da amostra  
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Foto IV.17 – Canal amostrado, em ritmito “formação 
ferrífera/fosfatada”.

Figura IV.43 – Mapa geológico da Serra do Caeté com a indicação dos afloramentos amostrados.

Foto IV.18 - (FB-96) - Conglomerado com 0,28% de 
P2O5 na matriz arenosa da Formação Serra do Caeté. 
Coordenadas: -15,75933 S e -58,19867 W.
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Tabela IV.4 - Resultados de análise química em rocha. 

PONTO LAT LONG P2O5 Fe2O3 FeO SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O Na2O MnO TiO2 Cr2O3 LOI Sum ROCHA  ESPESSURA

FB-63ª -15,73954 -58,15286 9,49 49,89 0,43 24,06 10,1 0,13 2,58 0,55 0,11 0,04 0,16 <0.01 7,82 104,91 Ritmito   

FB-197 -15,77329 -58,19480 6,77 45,84   35,36 6,45 0,08 3,45 0,44 0,07 0,02 0,19 <0,01 3,26 101,93 Conglomerado,    

FB-86D -15,75120 -58,18719 6,24 41,67 0,71 37,37 7,03 0,28 1,78 0,23 0,23 0,06 0,12 <0,01 5,32 100,33 Ritmito 1,40  

FB-94ª -15,79868 -58,19298 6,12 24,54 1 57,50 0,07 0,2 6,12 0,11 0,02 0,02 0,24 <0,01 5,20 100,15 Ritmito   

FB-285 -15,81126 -58,19471 5,54 36,32   44,65 4,03 0,39 4,17 0,3 <0,01 0,06 0,22 <0,01 6,58 101,93 Ritmito   

FB-249D -15,79867 -58,19707 4,52 49,94   34,08 0,22 0,14 5,13 0,15 0,04 0,04 0,2 <0,01 7,46 101,94 Ritmito 1,30  

FB-86B -15,75120 -58,18719 4,38 35,75 0,71 44,81 4,29 0,22 3,18 0,42 0,17 0,06 0,21 <0,01 5,78 99,28 Ritmito 1,50  

FB-111C -15,92384 -58,35681 4,35 39,96 0,36 41,34 3,6 0,35 3,62 0,32 0,15 0,03 0,20 <0,01 6,10 100,04 Ritmito 1,60  

FB-183 -15,73808 -58,15274 4,05 47,53   32,40 3,86 0,3 2,35 0,35 <0,01 0,54 0,17 <0,01 7,27 98,75 Ritmito 1,30  

FB-112A -15,92835 -58,34080 3,99 39,88 0,85 43,55 3,36 0,28 3,86 0,51 0,09 0,03 0,20 <0,01 5,65 101,40 Ritmito 2,00  

FB-63D -15,73954 -58,15286 3,93 22,75 0,5 58,45 2,65 0,51 6,11 0,85 0,06 0,03 0,31 <0.01 6,66 102,32 Ritmito   

FB-195A -15,77145 -58,19359 3,86 37,76   47,11 0,24 0,04 5,63 0,49 0,04 0,02 0,33 <0,01 8,84 104,35 Ritmito 1,00  

FB-208A -15,74260 -58,15183 3,85 41,84   39,85 3,81 0,35 4,47 0,97 0,07 0,09 0,23 <0,01 6,07 101,61 Ritmito   

FB-111B -15,92384 -58,35681 3,63 39,58 0,28 46,75 3,74 0,24 4,39 0,66 0,12 0,09 0,25 <0,01 5,52 104,96 Ritmito 2,00  

FB-284K -15,85087 -58,22910 3,58 43,08   44,95 0,49 0,34 4,9 0,25 <0,01 0,03 0,25 <0,01 6,53 104,34 Ritmito 1,00  

FB-64 -15,74120 -58,15224 3,51 27,50 1,06 54,38 2,82 0,53 6,12 1,05 0,06 0,03 0,30 <0.01 6,85 103,16 Ritmito   

FB-273 -15,78479 -58,19463 3,37 36,93   49,44 0,19 0,15 6,91 0,12 0,02 0,05 0,36 <0,01 6 103,54 Ritmito   

FB-272 -15,78105 -58,19293 3,34 39,78   45,97 0,91 0,4 4,88 0,22 0,57 0,06 0,27 <0,01 6,5 102,9 Ritmito   

FB-115A -15,91906 -58,37119 3,32 39,36 0,14 46,75 2,13 0,22 4,26 0,33 0,12 0,04 0,24 <0,01 6,76 103,51 Ritmito 1,60  

FB-185 -15,73808 -58,15227 3,28 32,21   52,84 3,75 0,43 2,97 0,31 <0,01 0,06 0,18 <0,01 5,19 101,15 Ritmito   

FB-228 -15,74163 -58,15121 3,24 27,39   54,42 3,61 0,77 6,18 1,76 0,08 0,13 0,32 <0,01 4,9 102,8 Ritmito   

FB-118B -15,92106 -58,39820 3,21 39,08 0,14 48,07 0,62 0,25 4,51 0,20 0,00 0,04 0,21 <0,01 6,37 102,55 Pelito,arenito,  1,00  

FB-251 -15,79818 -58,19789 3,14 29,26   57,00 0,19 0,14 6,18 0,18 0,02 0,02 0,34 <0,01 6,21 102,69 Ritmito   

FB-284B -15,85087 -58,22910 3,14 36,41   50,03 1,53 0,32 5,27 0,55 <0,01 0,04 0,29 0,02 6,24 103,8 Ritmito 1,00  

FB-186 -15,73808 -58,15181 3,13 40,56   43,50 3,27 0,47 3,66 0,48 <0,01 0,07 0,17 <0,01 5,95 101,19 Ritmito   

FB-284E -15,85087 -58,22910 3,08 41,48   45,78 0,44 0,32 3,76 0,16 <0,01 0,04 0,16 <0,01 6,59 101,68 Ritmito 1,00  

FB-200 -15,73818 -58,15010 3,06 35,12   47,40 3,56 0,55 4,9 1,1 0,06 0,13 0,26 <0,01 4,06 100,2 Ritmito   

FB-271 -15,78154 -58,19351 2,98 19,70   59,91 0,81 0,65 11,16 2,15 0,06 0,03 0,58 <0,01 6,34 104,37 Conglomerado   

FB-116A -15,93266 -58,44509 2,93 42,96 0,36 44,51 1,55 0,1 3,67 0,18 0,09 0,02 0,22 <0,01 5,60 101,84 Arenito 1,60 

FB-115C -15,91906 -58,37119 2,88 39,12 0,57 45,70 0,25 0,05 4,55 0,15 0,00 0,00 0,23 <0,01 5,03 97,99 Ritmito   

FB-280 -15,75150 -58,15714 2,85 46,22   39,04 1,41 0,9 3,36 0,12 <0,01 0,09 0,16 0,01 8,58 100,24 Ritmito   

FB-111A -15,92384 -58,35681 2,84 40,25 0,43 44,58 2,97 0,28 3,52 0,46 0,15 0,06 0,19 <0,01 5,69 101,01 Ritmito 2,00  

 

chert

ritmito
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Tabela IV.4 - Resultados de análise química em rocha (continuação). 

PONTO LAT LONG P2O5 Fe2O3 FeO SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O Na2O MnO TiO2 Cr2O3 LOI Sum ROCHA   

FB-269 -15,78735 -58,19463 2,83 33,84   50,64 1,99 0,58 4,92 0,35 1,67 0,08 0,33 <0,01 6,48 103,7 Arenito   

FB-119B -15,92336 -58,39286 2,82 36,22 0,29 47,28 2,85 0,38 3,76 0,31 0,00 0,03 0,21 <0,01 4,62 98,49 Ritmito   

FB-187 -15,73808 -58,15134 2,8 57,71   30,25 3,03 0,36 1,71 0,34 <0,01 0,09 0,11 <0,01 5,82 102,13 Ritmito   

FB-240 -15,79842 -58,19322 2,8 37,03   47,58 0,15 0,53 6,29 0,2 <0,01 0,05 0,31 <0,01 7,04 101,99 Ritmito   

FB-112B -15,92835 -58,34080 2,79 26,31 0,71 55,86 1,65 0,27 4,41 0,32 0,02 0,00 0,22 <0,01 5,42 97,28 Ritmito 1,60  

FB-90ª -15,83324 -58,20319 2,78 37,23 0,57 44,86 1,96 0,56 4,58 0,99 0,05 0,05 0,22 <0,01 7,08 100,35 Ritmito   

FB-227 -15,74197 -58,15324 2,76 41,88   43,88 1,59 0,63 4,2 0,47 0,05 0,36 0,26 <0,01 7,5 103,58 Pelito 0,30  

FB-248 -15,79840 -58,19696 2,74 32,75   50,60 0,17 0,4 6,84 0,13 <0,01 0,06 0,31 <0,01 6,69 100,7 Ritmito   

FB-247 -15,79840 -58,19649 2,72 24,39   61,22 0,13 0,26 6,65 0,26 0,03 0,02 0,33 <0,01 4,96 100,97 Ritmito  

FB-86ª -15,75120 -58,18719 2,69 39,42 <0,14 46,05 0,83 0,14 2,46 0,16 0,24 0,08 0,15 <0,01 6,50 98,72 Pelito 1,30  

FB-284C -15,85087 -58,22910 2,67 45,54   40,79 1,04 0,21 3,05 0,18 <0,01 0,05 0,18 <0,01 6,62 100,18 Ritmito 1,00  

FB-284G -15,85087 -58,22910 2,64 40,73   45,08 0,62 0,39 5,37 0,32 <0,01 0,04 0,3 <0,01 7,06 102,44 Ritmito 1,00  

FB-268 -15,78735 -58,19463 2,59 20,09   69,83 0,11 0,09 5,4 0,17 0,03 0,02 0,28 <0,01 4,43 103,04 Conglomerado   

FB-284H -15,85087 -58,22910 2,54 40,48   46,19 0,41 0,37 5,08 0,32 <0,01 0,03 0,32 <0,01 7,19 102,85 Ritmito 1,00  

FB-217 -15,72150 -58,14889 2,53 37,53   48,17 2,58 0,41 3,75 0,81 0,04 0,11 0,19 <0,01 4,72 100,85 Ritmito   

FB-173 -15,73907 -58,15227 2,49 31,01   51,37 2,43 0,29 5,59 0,86 <0,01 0,02 0,28 <0,01 6 100,28 Ritmito   

FB-270E -15,79053 -58,19582 2,49 24,79   55,83 0,12 0,09 9,61 0,42 0,03 0,03 0,61 <0,01 7,11 101,13 Ritmito 0,91  

FB-284D -15,85087 -58,22910 2,49 39,62   46,76 0,92 0,37 4,73 0,25 <0,01 0,04 0,26 <0,01 6,44 101,73 Ritmito 1,00  

FB-284A -15,85087 -58,22910 2,48 39,12   47,79 1,53 0,3 4,16 0,4 <0,01 0,06 0,24 <0,01 6,13 102,05 Ritmito 1,00  

FB-209C -15,74310 -58,15498 2,43 31,15   57,23 2,08 0,32 3,44 0,4 0,05 0,13 0,22 <0,01 5,31 102,77 Pelito   

FB-120C -15,92260 -58,40549 2,41 30,95 0,43 52,27 0,79 0,14 4,46 0,12 0,00 0,03 0,22 <0,01 5,80 97,20 Ritmito   

FB-270J -15,79334 -58,19544 2,41 37,82   48,12 0,1 0,11 4,52 0,07 0,87 0,02 0,24 <0,01 6,31 100,61 Ritmito   

FB-215 -15,72831 -58,15455 2,38 33,19   52,45 1,91 0,44 5,61 0,91 0,05 0,1 0,35 <0,01 5,72 103,12 Arenito   

FB-201 -15,73809 -58,14947 2,36 46,61   38,80 2,22 0,63 3,17 0,47 0,02 0,14 0,16 <0,01 6,11 100,69 Pelito,arenito   

FB-86C -15,75120 -58,18719 2,34 50,59 0,71 34,22 1,25 0,18 1,80 0,07 0,11 0,04 0,10 <0,01 6,42 97,14 Ritmito 0,62  

FB-120D -15,92260 -58,40549 2,32 44,99 0,21 42,93 0,64 0,35 4,06 0,27 0,00 0,06 0,20 <0,01 7,18 103,01 Ritmito 2,00  

FB-284I -15,85087 -58,22910 2,31 48,90   38,58 0,52 0,36 3,89 0,21 <0,01 0,03 0,22 <0,01 7,04 101,98 Ritmito 1,00  

FB-267E -15,79336 -58,19553 2,25 33,59   52,46 0,18 0,13 6,72 0,28 0,02 0,03 0,42 <0,01 6,97 103,06 Ritmito 0,80  

FB-90B -15,83324 -58,20319 2,21 58,56 0,5 21,75 0,3 0,14 8,16 0,23 0,00 0,03 0,32 0,01 8,91 100,63 Laterito   

FB-103C -15,90482 -58,28954 2,20 45,34 0,22 38,70 1,4 0,47 2,97 0,25 0,18 0,03 0,19 <0,01 6,67 98,41 Ritmito 1,10  

FB-103B -15,90482 -58,28954 2,19 41,10 0,29 45,70 0,62 0,37 4,03 0,13 0,00 0,03 0,19 <0,01 7,02 101,39 Ritmito 1,80  

FB-277E -15,75633 -58,17752 2,17 25,48   60,17 0,22 0,13 6,88 0,19 <0,01 0,05 0,36 <0,01 4,99 100,64 Ritmito 9,00  

 

ESPESSURA
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Tabela IV.4 - Resultados de análise química em rocha (continuação). 

PONTO LAT LONG P2O5 Fe2O3 FeO SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O Na2O MnO TiO2 Cr2O3 LOI Sum ROCHA   

FB-283 -15,85097 -58,22737 2,16 44,42   43,14 0,49 0,67 5,15 0,46 <0,01 0,08 0,28 <0,01 6,27 103,12 Ritmito   

FB-277B -15,75633 -58,17752 2,12 35,92   50,15 0,43 0,16 5,36 0,23 0,02 0,08 0,31 <0,01 5,54 100,32 Ritmito 1,00 

FB-282H -15,76401 -58,19464 2,09 40,16   44,65 0,19 0,17 5,27 0,21 <0,01 0,06 0,34 <0,01 6,71 99,82 Pelito,arenito,  1,10 

FB-284J -15,85087 -58,22910 2,09 46,65   40,82 0,37 0,4 4,36 0,3 <0,01 0,04 0,24 <0,01 7,33 102,56 Ritmito 1,00 

FB-172 -15,73890 -58,15290 2,07 24,63   58,48 2,08 0,47 5,96 1,11 <0,01 0,05 0,27 <0,01 5,61 100,67 Ritmito   

FB-103D -15,90482 -58,28954 2,03 37,71 0,36 46,40 1,55 0,45 3,74 0,19 0,05 0,05 0,23 <0,01 6,36 98,76 Ritmito 1,70 

FB-270G -15,79053 -58,19582 2 33,33   51,22 0,14 0,07 4,69 0,18 0,03 0,02 0,28 <0,01 6,65 98,62 Ritmito 1,00 

FB-284F -15,85087 -58,22910 1,93 44,11   41,33 0,25 0,31 3,49 0,14 <0,01 0,03 0,18 <0,01 7,25 98,89 Ritmito 1,00 

FB-270C -15,79053 -58,19582 1,92 39,14   47,68 0,14 0,16 5,91 0,19 0,04 0,18 0,34 <0,01 7,12 102,84 Ritmito 0,76 

FB-120B -15,92260 -58,40549 1,91 42,62 0,14 44,13 0,6 0,26 3,78 0,26 0,02 0,07 0,22 <0,01 6,29 100,17 Ritmito 1,00 

FB-277D -15,75633 -58,17752 1,9 41,28   46,42 0,25 0,13 4,98 0,17 0,22 0,06 0,29 <0,01 4,36 100,07 Ritmito 1,00 

FB-284O -15,85087 -58,22910 1,89 55,01   36,49 0,45 0,28 3,38 0,26 <0,01 0,05 0,21 <0,01 6,16 103,91 Ritmito 1,00 

FB-87ª -15,75147 -58,18707 1,89 41,27 0,14 44,85 0,25 0,09 4,01 0,12 0,20 0,04 0,21 <0,01 6,14 99,08 Ritmito 2,00  

FB-120A -15,92260 -58,40549 1,82 39,27 <0,14 48,23 0,55 0,43 4,66 0,40 0,00 0,08 0,28 <0,01 7,14 102,86 Ritmito,arenito  1,00 

FB-101B -15,83953 -58,21563 1,81 39,62 0,64 48,10 0,83 0,13 3,33 0,10 0,04 0,03 0,17 <0,01 5,18 99,35 Arenito   

FB-216 -15,72167 -58,14766 1,78 34,69   46,15 0,46 0,17 10,34 0,19 <0,01 0,02 0,49 0,01 7,59 101,89 Laterito   

FB-284N -15,85087 -58,22910 1,78 47,43   45,06 0,55 0,41 4,32 0,47 <0,01 0,04 0,25 <0,01 4,81 104,8 Ritmito 

FB-117A -15,94098 -58,46129 1,75 27,16 0,14 54,28 0,14 0,29 8,04 1,04 0,07 0,05 0,43 <0,01 6,58 99,83 Arenito 1,30 

FB-184 -15,73808 -58,15251 1,74 42,47   43,30 1,64 0,43 2,04 0,13 <0,01 0,11 0,1 <0,01 6,74 98,62 Ritmito 

FB-102C -15,84144 -58,22010 1,70 48,56 0,64 39,86 0,48 0,24 3,94 0,10 0,04 0,05 0,20 <0,01 5,75 100,92 Ritmito   

FB-97B -15,76034 -58,19691 1,68 55,57 0,29 35,66 0,29 0,04 1,93 0,08 0,05 0,03 0,12 <0,01 3,55 99,00 Ritmito 2,00  

FB-249C -15,79867 -58,19707 1,67 37,04   51,11 0,27 0,29 4,64 0,21 0,03 0,06 0,28 <0,01 6,74 102,34 Ritmito 1,00 

FB-87C -15,75147 -58,18707 1,66 40,77 0,36 48,45 0,18 0,08 3,64 0,11 0,18 0,02 0,22 <0,01 5,09 100,41 Ritmito 1,70 

FB-249B -15,79867 -58,19707 1,64 34,26   49,31 0,23 0,17 5,67 0,2 0,02 0,04 0,3 <0,01 6,99 98,83 Ritmito 1,00 

FB-270F -15,79053 -58,19582 1,64 30,25   55,35 0,17 0,11 5,54 0,22 0,04 0,03 0,31 <0,01 6,67 100,34 Ritmito 1,00 

FB-120E -15,92260 -58,40549 1,63 37,95 0,29 49,01 0,39 0,27 3,97 0,21 0,00 0,04 0,20 <0,01 6,45 100,13 Ritmito 1,70 

FB-265 -15,79852 -58,17455 1,63 38,70   39,57 0,22 0,13 12,4 0,24 <0,01 0,01 0,62 0,01 9,13 102,66 Laterito   

FB-284L -15,85087 -58,22910 1,62 48,28   41,86 0,37 0,32 3,4 0,26 <0,01 0,04 0,19 <0,01 7,15 103,17 Ritmito 1,00  

FB-270H -15,79053 -58,19582 1,61 42,55   43,44 0,1 0,15 3,92 0,09 0,19 0,03 0,24 <0,01 7,3 99,62 Ritmito 1,10  

FB-87B -15,75147 -58,18707 1,60 53,99 0,36 38,63 0,35 0,07 2,12 0,08 0,14 0,04 0,12 <0,01 3,64 100,78 Ritmito 2,00 

FB-97A -15,76034 -58,19691 1,58 39,62 0,14 46,05 0,31 0,14 3,87 0,20 0,15 0,05 0,24 <0,01 6,38 98,61 Ritmito 1,90  

FB-242 -15,79841 -58,19416 1,56 35,16   51,11 0,21 0,34 4,85 0,15 0,02 0,06 0,28 <0,01 6,51 100,27 Ritmito   
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Tabela IV.4 - Resultados de análise química em rocha (continuação). 

PONTO LAT LONG P2O5 Fe2O3 FeO SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O Na2O MnO TiO2 Cr2O3 LOI Sum ROCHA   

FB-102A -15,84127 -58,22024 1,54 45,81 0,57 40,21 0,23 0,33 3,77 0,17 0,03 0,04 0,20 <0,01 8,08 100,41 Arenito 0,20  

FB-97E -15,76019 -58,19681 1,54 24,71 0,36 58,02 0,16 0,17 7,93 0,42 0,11 0,02 0,52 <0,01 6,85 100,45 Ritmito   

FB-281D -15,75576 -58,19327 1,52 39,61   44,22 0,21 0,32 5,37 0,17 <0,01 0,22 0,37 <0,01 8,09 98,1 Ritmito 1,00  

FB-277C -15,75633 -58,17752 1,5 25,31   60,76 0,28 0,14 6,68 0,21 0,02 0,05 0,36 0,01 4,99 100,29 Ritmito 1,00  

FB-281B -15,75576 -58,19327 1,5 32,84   50,03 0,35 0,39 8,29 0,27 <0,01 0,28 0,48 <0,01 7,62 100,39 Arenito 0,75

FB-97C -15,76019 -58,19681 1,50 45,89 0,43 40,90 0,22 0,11 2,76 0,09 0,10 0,03 0,16 <0,01 4,88 96,64 Ritmito 2,00  

FB-275E -15,75542 -58,16919 1,49 48,69   41,87 0,26 0,12 4,56 0,13 0,03 0,04 0,25 <0,01 5,44 102,89 Ritmito 0,45  

FB-249A -15,79867 -58,19707 1,48 35,31   51,60 0,19 0,18 5,32 0,24 0,02 0,05 0,34 <0,01 7,15 101,88 Ritmito 1,00  

FB-277A -15,75633 -58,17752 1,47 30,81   56,78 0,45 0,19 6,56 0,27 0,02 0,09 0,42 <0,01 5,68 102,73 Pelito,arenito 1,00  

FB-282G -15,76401 -58,19464 1,46 57,84   33,26 0,11 0,11 2,6 0,08 <0,01 0,03 0,15 <0,01 7,06 102,67 Pelito,arenito,chert 1,00  

FB-275C -15,75542 -58,16919 1,45 38,15   49,72 0,53 0,33 5,32 0,42 0,03 0,12 0,31 <0,01 4,08 100,46 Ritmito 1,00  

FB-213 -15,73525 -58,14804 1,42 25,01   58,15 0,44 0,53 7,13 1,61 0,05 0,1 0,34 <0,01 5,44 100,23 Ritmito   

FB-274C -15,78753 -58,19414 1,41 33,18   52,85 0,13 0,19 5,32 0,13 0,01 0,09 0,3 <0,01 5,98 99,59 Ritmito   

FB-117B -15,94098 -58,46129 1,40 38,85 0,21 47,29 0,14 0,27 5,25 0,36 0,03 0,08 0,30 <0,01 6,92 100,89 Ritmito 1,30  

FB-284M -15,85087 -58,22910 1,4 43,70   41,39 0,31 0,4 4,16 0,35 <0,01 0,04 0,22 <0,01 6,89 98,49 Ritmito 1,00  

FB-118A -15,92106 -58,39820 1,39 24,58 0,21 60,52 0,87 0,27 5,96 0,22 0,03 0,04 0,28 <0,01 6,06 100,22 Arenito 1,00  

FB-120F -15,92260 -58,40549 1,36 40,63 0,5 42,00 0,41 0,29 3,21 0,07 0,00 0,02 0,13 <0,01 7,09 95,20 Ritmito   

FB-97D -15,76019 -58,19681 1,35 48,17 0,79 42,51 0,22 0,13 2,86 0,10 0,09 0,03 0,17 <0,01 4,33 99,98 Ritmito 2,00  

FB-274B -15,78753 -58,19414 1,33 33,51   55,25 0,48 0,16 3,5 0,11 0,03 0,1 0,2 <0,01 5,91 100,61 Ritmito   

FB-93 -15,80778 -58,19806 1,33 63,85 0,5 14,68 0,07 0,07 9,59 0,09 0,00 0,02 0,29 0,01 9,70 99,70 Laterito   

FB-267F -15,79336 -58,19553 1,32 48,62   43,15 0,27 0,18 3,06 0,15 0,02 0,05 0,18 <0,01 6,04 103,04 Ritmito   

FB-195B -15,77145 -58,19359 1,3 29,18   58,25 0,18 0,09 6,44 0,15 0,01 0,02 0,34 <0,01 6,28 102,26 Pelito,arenito 1,00  

FB-94B -15,79868 -58,19298 1,30 70,14 0,57 17,59 0,1 0 2,40 0,10 0,02 0,01 0,13 <0,01 5,24 97,03 Ritmito   

FB-62 -15,72274 -58,15376 1,29 33,46 0,64 50,52 0,22 0,14 9,56 0,14 0,03 0,03 0,41 <0.01 8,14 103,93 Laterito    

FB-114 -15,91885 -58,37100 1,28 37,00 0,36 48,57 0,65 0,16 4,02 0,18 0,02 0,05 0,21 <0,01 5,90 98,04 Ritmito   

FB-195D -15,77145 -58,19359 1,27 32,85   54,33 0,14 0,18 6,12 0,57 0,15 0,04 0,31 <0,01 6,42 102,39 Ritmito 0,75  

FB-276B -15,75522 -58,17036 1,26 49,42   42,57 0,16 0,12 4,37 0,16 0,04 0,03 0,26 <0,01 5,62 104,02 Ritmito 1,02  

FB-276C -15,75522 -58,17036 1,25 35,29   51,26 0,15 0,09 6,45 0,23 0,02 0,02 0,43 <0,01 6,7 101,89 Pelito,arenito 1,05  

FB-102B -15,84132 -58,22002 1,24 36,69 0,5 52,31 0,19 0,33 4,91 0,23 0,04 0,03 0,27 <0,01 7,03 103,27 Ritmito   

FB-243 -15,79841 -58,19462 1,24 46,79   36,60 0,22 0,22 3,19 0,09 0,02 0,06 0,22 <0,01 7,59 96,24 Pelito,arenito   

FB-274A -15,78753 -58,19414 1,24 39,83   47,10 0,22 0,22 4,54 0,21 0,02 0,09 0,31 <0,01 6,36 100,16 Ritmito   

FB-276A -15,75522 -58,17036 1,24 51,82   40,49 0,15 0,06 2,57 0,1 0,02 0,03 0,15 <0,01 6,3 102,94 Ritmito 1,00  
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Tabela IV.4 - Resultados de análise química em rocha (continuação). 

PONTO LAT LONG P2O5 Fe2O3 FeO SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O Na2O MnO TiO2 Cr2O3 LOI Sum ROCHA   

FB-209D -15,74310 -58,15498 1,21 17,58   65,42 1,1 0,22 7,47 1,09 0,06 0,04 0,45 <0,01 4,37 99,03 Arenito   

FB-222 -15,74160 -58,15276 1,21 59,78   35,22 0,41 0,09 1,79 0,07 0,03 0,02 0,1 <0,01 3,6 102,33 Ritmito   

FB-267D -15,79336 -58,19553 1,21 51,19   40,48 0,18 0,09 3,17 0,12 0,04 0,02 0,17 <0,01 6,66 103,36 Ritmito 1,00  

FB-63C -15,73954 -58,15286 1,20 9,21 1,35 75,73 0,6 0,35 7,99 2,88 0,21 0,01 0,29 <0.01 4,77 103,23 Arenito argiloso 
micáceo

   

FB-209A -15,74295 -58,15372 1,17 29,72   58,11 0,59 0,39 5,6 0,91 0,05 0,03 0,29 <0,01 5,88 102,74 Ritmito   

FB-275B -15,75542 -58,16919 1,17 41,50   47,33 0,17 0,21 6,14 0,23 0,03 0,05 0,38 <0,01 7,04 104,26 Ritmito 1,15  

FB-281A -15,75576 -58,19327 1,17 12,97   67,53 0,13 0,24 13,81 0,45 <0,01 0,04 0,81 <0,01 7,02 101,68 Arenito 0,50  

FB-275A -15,75542 -58,16919 1,16 55,36   38,26 0,19 0,14 3,28 0,12 0,02 0,05 0,2 <0,01 5,36 104,15 Ritmito 1,00  

FB-282D -15,76401 -58,19464 1,16 49,87   40,75 0,39 0,16 3,82 0,18 0,21 0,08 0,24 <0,01 7,18 104,04 Pelito,arenito,chert 1,00  

FB-91 -15,83080 -58,20661 1,16 44,94 1,28 44,98 0,65 0,25 2,12 0,21 0,02 0,04 0,11 <0,01 3,51 98,00 Ritmito   

FB-195C -15,77145 -58,19359 1,15 34,67   53,66 0,12 0,11 6,63 0,12 0,02 0,03 0,34 <0,01 7,41 104,25 Pelito,arenito 1,00  

FB-198 -15,75737 -58,16124 1,15 9,68   70,65 2,25 1,95 9,57 2,56 1,12 0,04 0,35 <0,01 3,01 102,33 Conglomerado   

FB-266B -15,79288 -58,19505 1,15 50,43   39,45 0,18 0,13 3,6 0,14 0,02 0,02 0,19 <0,01 7,17 102,49 Ritmito 1,00  

FB-281F -15,75576 -58,19327 1,13 47,35   42,53 0,16 0,27 3,3 0,08 <0,01 0,09 0,22 <0,01 6,71 99,9 Ritmito 1,00  

FB-267B -15,79336 -58,19553 1,12 40,15   48,83 0,18 0,09 4,62 0,21 0,03 0,02 0,27 <0,01 6,74 102,27 Ritmito 1,00  

FB-270D -15,79053 -58,19582 1,12 25,20   58,57 0,16 0,1 10,27 0,45 0,03 0,03 0,54 <0,01 6,6 103,08 Ritmito 1,00  

FB-101A -15,84037 -58,21451 1,11 56,54 0,43 37,62 0,25 0,03 2,55 0,09 0,03 0,03 0,14 <0,01 3,11 101,51 Arenito   

FB-282E -15,76401 -58,19464 1,11 42,17   42,72 0,3 0,17 5,02 0,2 0,22 0,07 0,29 <0,01 7,59 99,86 Pelito e chert 1,00  

FB-267A -15,79336 -58,19553 1,1 33,80   50,87 0,11 0,16 5,66 0,24 0,55 0,04 0,4 <0,01 6,75 99,68 Ritmito 1,00  

FB-276D -15,75522 -58,17036 1,1 28,92   56,59 0,26 0,11 7 0,17 0,03 0,03 0,4 <0,01 7,53 102,14 Ritmito 1,00  

FB-267C -15,79336 -58,19553 1,09 45,86   45,41 0,17 0,1 3,97 0,16 0,02 0,03 0,23 <0,01 6,88 103,92 Ritmito 1,00  

FB-116B -15,93266 -58,44509 1,07 38,86 0,36 45,44 0,19 0,13 6,01 0,09 0,00 0,02 0,27 <0,01 6,18 98,26 Ritmito   

FB-209B -15,74314 -58,15465 1,06 42,92   47,39 0,38 0,3 3,87 0,18 0,02 0,13 0,21 <0,01 5,91 102,37 Ritmito   

FB-281E -15,75576 -58,19327 1,06 42,69   42,17 0,1 0,23 3,03 0,1 0,01 0,16 0,2 <0,01 6,44 96,19 Ritmito 1,00  

FB-171 -15,73898 -58,15298 1,05 54,39   36,49 0,16 0,38 2,52 0,27 <0,01 0,04 0,18 <0,01 7,58 102,99 Ritmito   

FB-276E -15,75522 -58,17036 1,05 32,25   54,06 0,15 0,1 6,38 0,13 0,01 0,04 0,33 <0,01 6,89 101,4 Pelito,arenito 1,00  

FB-282F -15,76401 -58,19464 1,05 49,02   35,75 0,11 0,15 3,07 0,07 <0,01 0,05 0,18 <0,01 7,65 96,97 Pelito,arenito,chert 1,00  

FB-63B -15,73954 -58,15286 1,04 54,98 0,21 37,12 0,16 0,21 1,85 0,10 0,04 0,03 0,11 <0.01 8,11 103,76 Ritmito   

FB-266A -15,79288 -58,19505 1,02 42,14   46,30 0,29 0,26 4,48 0,24 0,02 0,13 0,23 <0,01 7,08 102,19 Ritmito 1,00  

FB-281G -15,75576 -58,19327 0,99 35,22   48,75 0,09 0,11 7,17 0,16 <0,01 0,04 0,48 <0,01 7,08 98,17 Ritmito 1,00  

FB-270I -15,79053 -58,19582 0,98 52,81   38,15 0,11 0,07 2,95 0,08 0,04 0,02 0,17 <0,01 7,59 102,96 Ritmito 1,60 

FB-282B -15,76401 -58,19464 0,98 33,07   48,98 0,14 0,15 7 0,24 <0,01 0,09 0,44 <0,01 6,45 95,29 Ritmito 1,00  
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Tabela IV.4 - Resultados de análise química em rocha (continuação). 

PONTO LAT LONG P2O5 Fe2O3 FeO SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O Na2O MnO TiO2 Cr2O3 LOI Sum ROCHA   

FB-270B -15,79053 -58,19582 0,95 36,98   52,01 0,11 0,2 6,06 0,25 0,03 0,17 0,34 <0,01 6,83 103,93 Ritmito 1,00  

FB-282A -15,76401 -58,19464 0,95 39,62   45,65 0,13 0,19 5,39 0,19 <0,01 0,11 0,36 <0,01 7,18 97,4 Ritmito 1,00  

FB-199 -15,72449 -58,15481 0,94 48,03   41,67 0,13 0,34 2,95 0,07 0,02 0,08 0,2 <0,01 7,01 101,46 Ritmito   

FB-276F -15,75522 -58,17036 0,94 27,37   61,14 0,12 0,1 7,2 0,11 0,01 0,04 0,38 <0,01 6,58 103,99 Pelito,arenito 1,00  

FB-117C -15,94098 -58,46129 0,92 36,09 0,36 48,71 0,12 0,18 6,80 0,46 0,01 0,03 0,35 <0,01 6,21 99,88 Ritmito 1,30  

FB-117D -15,94098 -58,46129 0,92 29,45 0,28 53,70 0,2 0,29 9,63 0,99 0,02 0,04 0,46 <0,01 6,54 102,26 Pelito,arenito 1,30  

FB-118C -15,92106 -58,39820 0,91 42,74 0,42 45,03 0,5 0,2 3,13 0,04 0,00 0,02 0,16 <0,01 5,11 97,85 Ritmito   

FB-276G -15,75533 -58,17037 0,91 23,28   63,51 0,13 0,09 7,34 0,11 0,02 0,03 0,38 <0,01 6,04 101,83 Pelito,arenito 0,90 

FB-275D -15,75542 -58,16919 0,9 23,26   62,13 0,26 0,3 6,69 0,59 0,03 0,03 0,37 0,01 4,72 99,3 Ritmito 1,00  

FB-103A -15,90482 -58,28954 0,89 31,51 0,28 52,98 0,74 0,21 4,45 0,22 0,03 0,13 0,23 <0,01 6,57 97,97 Arenito   

FB-282C -15,76401 -58,19464 0,87 35,12   50,81 0,17 0,25 6,61 0,25 <0,01 0,22 0,4 <0,01 6,75 99,39 Pelito,arenito 1,00  

FB-281I -15,75576 -58,19327 0,85 37,88   53,17 0,09 0,13 4,88 0,13 <0,01 0,04 0,33 <0,01 5,46 100,43 Ritmito 0,50  

FB-281H -15,75576 -58,19327 0,84 39,27   51,40 0,12 0,25 6,25 0,17 <0,01 0,08 0,36 <0,01 6,32 104,52 Ritmito 1,00  

FB-218 -15,72238 -58,14835 0,78 17,00   65,12 0,56 0,53 7,66 2,16 0,05 0,02 0,3 <0,01 4,13 98,31 Arenito 0,74  

FB-244 -15,79841 -58,19509 0,78 68,84   25,78 0,11 0,02 3,31 0,12 0,02 0,02 0,17 <0,01 3,33 102,49 Ritmito   

FB-98 -15,75969 -58,19822 0,75 7,32 1,58 76,42 0,68 0,62 7,73 2,68 0,71 0,08 0,44 <0,01 2,65 100,09 Arenito   

FB-281C -15,75576 -58,19327 0,74 9,64   68,81 0,35 0,29 11,76 0,37 <0,01 0,06 0,63 <0,01 7 98,14 Arenito 0,26  

FB-255 -15,79706 -58,20068 0,72 55,65   20,85 0,14 0,19 11,71 0,26 0,45 0,03 0,44 0,02 7,78 98,23 Laterito   

FB-286 -15,81441 -58,18486 0,7 20,42   70,89 0,17 0,08 4,42 0,1 <0,01 0,02 0,18 <0,01 3,64 100,37 Conglomerado   

FB-65 -15,76906 -58,13599 0,69 17,57 8,11 46,31 7,22 6,11 4,91 1,24 0,95 0,13 0,2 <0.01 15,81 101,13 Ritmito   

FB-115B -15,91906 -58,37119 0,61 42,16 0,29 45,89 0,14 0,23 6,10 0,30 0,12 0,04 0,36 0,01 6,92 102,87 Ritmito 1,60  

FB-208B -15,74304 -58,15202 0,54 40,03   53,62 0,16 0,3 3,69 0,22 0,02 0,09 0,18 <0,01 4,89 103,74 Arenito   

FB-119A -15,92336 -58,39286 0,52 15,17 1,15 63,62 0,17 0,28 11,59 0,49 0,00 0,00 0,50 <0,01 6,54 98,88 Ritmito   

FB-196 -15,77202 -58,19398 0,52 14,00   68,69 0,17 0,41 8,42 2,27 0,65 0,08 0,38 <0,01 3,91 99,49 Arenito   

FB-188A -15,73808 -58,15087 0,48 6,22   68,23 0,44 0,78 15,2 4,29 1,54 0,04 0,74 <0,01 3,54 101,49 Conglomerado   

FB-194 -15,69663 -58,14361 0,46 4,85   77,38 1,21 0,78 9,43 2,5 2,08 0,11 0,31 <0,01 2,04 101,16 Arenito   

FB-85 -15,75116 -58,18718 0,40 6,78 1,27 73,28 0,35 1,05 10,16 3,41 1,91 0,06 0,44 <0,01 2,42 100,26 Arenito   

FB-270A -15,79053 -58,19582 0,31 7,83   74,12 0,05 0,16 14,58 0,54 <0,01 0,05 0,7 <0,01 5,7 104,06 Arenito fino 0,84  

FB-96 -15,75933 -58,19867 0,28 7,22 3,82 65,39 0,79 2,64 13,04 2,32 3,45 0,08 0,44 <0,01 2,64 98,29 Conglomerado   

FB-211C -15,74557 -58,15600 0,27 5,74   70,50 0,64 1,58 13,59 3,9 3 0,07 0,69 <0,01 2 101,99 Conglomerado   

FB-211A -15,74509 -58,15584 0,23 7,72   66,04 2,37 1,87 13,6 3,05 3,39 0,05 0,55 <0,01 3,22 102,12 Conglomerado   

FB-220 -15,71716 -58,14988 0,21 45,02   29,12 0,05 0,06 15 0,13 <0,01 0,07 0,64 0,03 9,89 100,24 Laterito   
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Tabela IV.4 - Resultados de análise química em rocha (continuação). 

PONTO LAT LONG P2O5 Fe2O3 FeO SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O Na2O MnO TiO2 Cr2O3 LOI Sum ROCHA  

FB-208C -15,74304 -58,15202 0,19 9,66   87,22 0,1 0,07 1,63 0,07 0,04 0,03 0,08 <0,01 1,85 100,93 Pelito,arenito   

FB-188B -15,73808 -58,15087 0,12 6,12   77,76 0,26 0,46 9,61 2,48 1,02 0,01 0,29 <0,01 2,86 100,99 Arenito  

FB-279 -15,75466 -58,17876 0,11 4,03   70,79 0,49 1,48 15,2 4,22 5,46 0,06 0,35 <0,01 1,21 103,4 Conglomerado   

FB-278 -15,75551 -58,17797 0,1 5,74   44,12 12,92 7,91 6,68 3,07 1,37 0,2 0,32 <0,01 19,96 102,39 Arenito   

FB-211B -15,74509 -58,15584 0,09 6,64   73,22 0,29 1,46 11,13 3,37 2,52 0,03 0,67 <0,01 2,57 102,01 Arenito   

FB-193 -15,69546 -58,14218 0,03 2,41   82,18 0,21 0,32 9,21 2,8 0,98 0,03 0,27 <0,01 1,47 99,91 Arenito   

FB-239 -15,74189 -58,13340 0,03 1,09   >90 0,05 0,05 4,26 2,06 0,48 0,02 0,48 <0,01 0,52 99,43 Arenito    

FB-113 -15,91855 -58,37090 0,00 3,96 1,55 81,30 0,58 0,82 8,66 2,93 1,30 0,02 0,30 <0,01 1,90 101,44 Arenito 

 

ESPESSURA

FB-63A e apresenta-se como traços nas amostras 
FB-86D e FB-112A. A percentagem alta de ferro 
provavelmente mascarou a identificação do fosfa-
to nas amostras (FB- 94A, FB-111C, FB-86B, FB-
-86C, FB-90A, FB-101A, FB-101B) sabidamente 
mineralizadas em fosfato como apontam os tes-
tes com molibdato de amônia e os resultados de 
análise química (Tabela IV.4). 

Silva (2010) afirma que, nas seções delga-
das, o fosfato ocorre na forma de colofana (apa-
tita microcristalina) associada a argilominerais. Os 
microcristais de apatita são finíssimos, euédricos, 
prismáticos a aciculares, crescidos entre as lâmi-
nas de argilominerais do ritmito. Quimicamente são 
descritas fluorapatitas (Ca, Mn, Sr)5(P,As)O4; e uma 
espécie que tentativamente foi atribuída a carbona-
to-hidroxiapatita, rica em flúor Ca10(PO4)5CO3(OH)F. 

IV.3.1.2 – Geoquímica de Solo

Oitenta (80) amostras de solo foram cole-
tadas em malhas executadas na Serra do Caeté, 
no intervalo de 0,25cm a 0,50cm de profundida-
de, em terreno coberto por mata nativa ou pas-
tagem.  Os valores mais anômalos são mostra-
dos nas figuras IV.44 e IV.45.

IV.3.2 – Área Araras

IV.3.2.1 - Análise Química para Fosfato em 
Rocha Total

As análises químicas das 435 amostras co-
letadas no Grupo Araras não demonstraram valo-
res significativos em P2O5. Observou-se que: 

(i) 141 amostras exibiram teor de fosfato 
maior ou igual 0,1% e menor do que 1%; 

(ii) 71 amostras mostraram teor de fosfato 
menor do que 0,1% e maior ou igual a 0,05%; 

(iii) 67 amostras revelaram teor de fosfato maior 
ou igual a 0,01% e menor do que 0,05% e;

(iv) em 157 amostras o teor de fosfato ficou 
abaixo do limite de detecção (100ppm). 

Apenas duas amostras coletadas na For-
mação Jangada foram analisadas quimicamen-
te. Em uma o fosfato ficou abaixo de 100ppm e 
na outra (FB-143) o teor de fosfato=0,31%, e 
o CaO=0,7% e o MgO=1,56%, indicando que a 
matriz do diamictito tem significativa participação 
carbonática, Figura IV.46.

IV.3.2.2 - Geoquímica de Sedimento de 
Corrente: Amostragem, Preparação e Análise

A amostragem geoquímica de sedimentos 
de corrente e concentrado de minerais pesados 
da área Araras/Serra do Caeté foi programada 
com base na escala de 1:100.000 tendo como de 
maior interesse para o projeto as rochas do Gru-
po Araras/Formação Serra do Caeté. As coletas 
foram executadas, segundo metodologia explici-
tada no capítulo I. O vazio de amostras ao sul de 
Porto Estrela na figura IV.47, representa a Re-
serva Biológica da Serra das Araras, onde não foi 
permitida a coleta de amostras.

Como procedimento geral, a fração gra-
nulométrica analisada foi menor que 80 mesh 
(<80#), com extração por abertura 4 ácidos (4A), 
sendo a leitura realizada por Plasma Indutivamen-
te Acoplado (ICP-OES) e Espectrometria de Mas-
sa com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS) 
de acordo com o método ICM40B da SGS-Geosol. 
Neste pacote foram caracterizadas 50 elementos 
químicos e os resultados analíticos são apresenta-
dos no DVD do projeto em formato SIG.
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Figura IV.44 -  Valores obtidos para P na amostragem de solo para a Serra do Caeté.

IV.3.2.2.1 - Controle de qualidade

Segundo rotina adotada pela SGS em cada 
lote de análises cerca de 5% das amostras tiveram 
sua alíquota re-analisada. Visando avaliar a grau 
de precisão analítica obtido para cada elemento, 
os resultados foram plotados nos diagramas de 
Howarth & Thompson (1978). Neste diagrama, os 
resultados analíticos de cada par de replicatas são 
computados e a média dos pares e sua diferença 
são plotados em gráficos binários juntamente com 
a reta que limita a precisão de até 10% abaixo de 
mesma. O comportamento do fósforo neste grá-
fico é mostrado na figura IV.48, que infelizmente 
ilustra a baixa precisão analítica obtida.

De maneira geral, pode se observar que a 
precisão requerida é atendida de maneira bastante 
variada para os diferentes elementos (Tabela IV.5).

Para o conjunto dos pares de duplicatas 
de campo, que totalizam 84, efetuou-se análise 
de variância visando avaliar se a variância téc-
nica, que inclui os erros de procedimento amos-
tral e laboratorial (preparação e analise), foram 
suficientemente inferiores à variância dos dados. 
Segundo recomendação de Ramsey et al. (1985) 
a variância técnica não deve ultrapassar cerca de 
25% da variância dos dados,  para que haja con-
fiança de que os resultados analíticos em cada 
estação de amostragem reflita real diferença en-
tre si, isto para cada elemento em questão. Os 
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Figura IV.45 - Valores obtidos para P na amostragem de solo para a Serra do Caeté (porção sul da área).

resultados mostrados na tabela IV.6 indicam que 
os elementos Sc, Sn, Mo, Ag, W e Sb não atin-
giram resultados satisfatórios. Os elementos Cs, 
Se, In, Re, Ta, Te e S não tiveram as suas vari-
ância calculada, pois tinham mais do que 80% 
dos seus pares com valores abaixo do limite de 
detecção. É importante notar que a variância téc-
nica obtida para o P é bastante razoável, repre-
sentando apenas 5,58% da variância dos dados 
(ver tabela IV.6). Assim, apesar do P apresentar 
uma precisão analítica pior do que 10%, a varia-
ção de teores entre as estações de amostragem é 
suficientemente contrastante de modo a não pre-
judicar a confiança na avaliação dos resultados.

IV.3.2.2.2 - Tratamento dos Dados

IV.3.2.2.2.1 - Estatística Univariada

Para todos os cálculos estatísticos envolvidos 
nesta análise utilizou-se o programa Statistica 7.0, 
os mapas foram gerados através do Arcgis 9. Os re-
sultados geoquímicos estão sumarizados na tabela 
IV.7 com os principais parâmetros calculados.

O critério adotado para determinar as fai-
xas de valores obtidos para cada elemento obede-
ceu aos parâmetros dados pelos gráficos de tipo 

boxplot (Figuras IV.49 a IV.56) que determina os 
percentis de 25, 50 , 75%,  e os valores tidos 
outliers e extremos. Estes dois últimos são dados 
pela faixa de valor entre o percentil de 75% e o 
valor da AIQ (amplitude inter quartil) multiplica-
do por 1,5 e por 3  respectivamente.

Estes resultados estão plotados em gráfi-
cos, que foram então usados para gerar os mapas 
unielementares em anexo (Anexo I), plotados so-
bre a base geológica modificada do Projeto Pro-
víncia Serrana (Luz et al. 1978). 

Para o fósforo, verifica-se a presença de 4 
populações de resultados (Figura IV.57):

A) teores menores do que 84 ppm 
(25% dos resultados, sendo 10% de qualificados 
<50 ppm);

B) teores de 84 a 232 ppm (51% dos 
valores);

C) teores de 232 a 454 ppm (16% dos 
resultados);

D) teores de 454 a 676 ppm, considera-
dos como anômalos (5% dos resultados);

E) teores maiores que 676 ppm, defini-
dos como valores extremos (3% dos resultados).

Na localidade de Peixal, a sul de Nobres é 
onde se localiza o maior valor para fósforo (2429 
ppm). Nesta bacia também é detectado valor anô-
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Figura IV.46 – Teores em P2O5 em rochas da Província Serrana (Grupo Araras, Formação Jangada).

malo em urânio. No local observa-se a presença 
de uma anomalia bipolar destacada no mapa da 
primeira derivada vertical. Considerando os de-
mais valores acima da AIQ (amplitude inter quar-
til) multiplicado por 1,5 e por 3, destacam-se zo-
nas anômalas para fósforo: 

(i) Nas imediações da cidade de Nobres 
(norte e sul), em bacias de captação predominan-
temente associadas a litologias da Formação No-
bres. Destaca-se além da localidade de Peixal, a 
região da Serra da Cancela, bairro de Serragem, 
com valores em torno de 1200 ppm.  Estas áreas 
estão nas vizinhanças da cidade, não mostram as-
sociações importantes e podem representar algum 
efeito de contaminação.

(ii) A sul da cidade de Cáceres, região do 

Córrego do Espinhal Comprido, Serra do Tucum, 
Serra da Bocaina do Espinhal Comprido. Nesta re-
gião, os maiores valores anômalos variam de 714 
a 1167 ppm de P e estão associados ao limite en-
tre o Grupo Araras, Formação Nobres e o Grupo 
Alto Paraguai, Formação Raizama. 

(iii) A sudoeste de Cáceres, cerca de 20 km, 
na região da Serra de Jacobina e Fazenda Jacobi-
na, destaca-se também um grupo de valores anô-
malos e extremos em bacias de captação associa-
das ao limite entre as Formações Guia e Nobres.

(iv) Na região da Serra das Furnas e Serra 
do Quebó, nas proximidades da localidade de Ca-
beceira do Quebó (a nordeste de Nobres), valores 
que variam de 414 a 919 ppm em sedimento de 
corrente. Na maior parte parecem estar associa-
das a bacias de captação que estendem-se até o 
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Figura IV.47 - Amostragem de sedimento de corrente da área de Araras.

limite entre as Formações Guia e Nobres.

(v) A oeste de Tangará da Serra, região 
de São Jorge, ocorrem concentrações anômalas 
em P (596 a 796 ppm) associadas a zonas anô-
malas para Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Cr, Nb, Ti, V, Lu e 
Yb. Estas bacias anômalas drenam litologias do 
Grupo Araras Indiviso em contato com as Suites 
Intrusivas Rio Branco e Salto do Céu (Araújo et 
al. 2009). Segundo Araújo et al. (2009), as Suí-
tes Básicas Intrusivas Rio Branco e Salto do Céu 
são constituídas por basaltos alcalinos ge rados em 
ambiente intraplaca. Como as amostras da bacia 
de captação drenam em parte litogias destas uni-
dades, os valores anômalos associados a inter-
pretação dos sedimentos do Grupo Araras, podem 
não ter significado, visto que podem constituir  
background elevado para as rochas básicas destas 
Suítes Intrusivas no contato com o Grupo Araras. 
Entretanto, é interessante destacar que esta re-
gião encontra-se no prolongamento para norte da 
Formação Serra do Caeté, onde ocorre depósito  
de ferro e fosfato, com discreta resposta para Fe e 
P na geoquímica de sedimento de corrente.

(vi) No município de Glória D´Oeste, entre 

o Morro do Gamelão e Serra São Joaquim, onde 
foram detectadas zonas anômalas com fósforo en-
tre 493 a 954 ppm em bacias de captação que 
drenam litologias do Grupo Araras Indiviso. Nesta 
região, na bacia mais a leste, observou-se no con-
centrado de minerais pesados a presença de <1% 
de granada kimberlítica.

(vii) A norte da cidade de Mirassol 
D´Oeste, limite oeste do Grupo Araras,  fósforo 
entre 408 e 857 ppm.

(viii) A sul da localidade de Bauxi, com 
anomalia em sedimento de corrente em P (539 a 
1032 ppm) e Cr (71 a 114 ppm) e com a presença 
de apatita  e cromita no concentrado de minerais 
pesados (<1%).

(ix) A noroeste de Praia Rica, na Fazenda 
Vargem Serena, onde verificou-se anomalia de 2ª 
ordem para P, associada a zonas anômalas para U, 
Th, La, Ce, Cr, Ni e Cu e anomalia magnetométri-
ca, destacada no mapa do sinal analítico. Desta-
ca-se nas proximidades cromita em concentrado 
de minerais pesados. Constitui zona de charneira 
de dobra, caracterizada por sedimentos do Grupo 
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Tabela IV.6 – Percentual da variância técnica sobre a variância total dos dados.

El* Var* El* Var* El* Var*  El* Var* El* Var* El* Var* 

Sc 84,86 Nb 15,27 Tl 6,96  Lu 4,24 Mn 3,13 Al 2,17 

Sn 74,29 As 14,55 Be 5,92  Rb 3,88 U 3,02 Li 1,81 

Mo 69,75 Cd 14,40 P 5,58  Ba 3,73 Ce 2,97 Mg 1,75 

Ag 57,21 Cu 13,59 Ca 4,96  Ni 3,55 Ga 2,81 Co 0,90 

W 42,11 Bi 13,46 Cr 4,73  Yb 3,31 Th 2,64 Pb 0,84 

Sb 20,75 Zr 9,55 K 4,53  V 3,28 Tb 2,50 Na 0,80 

Fe 15,32 Hf 8,45 Zn 4,24  La 3,13 Y 2,4 Sr 0,48 

           Ti 0,04 

El* - elemento  Var* - variância 

Tabela IV.5 Confiabilidade no resultado analítico, obtido através do Gráfico Thompson & Howarth mostrando a 
distribuição das réplicas de Laboratório. 

confiabilidade  % Elementos 
excelente  90-100 Al, Ba, Ce, Co, Fe, Ga, K, La, Li, Mg, 

Mn, Pb, S, Sc, Sr, Th, Y, Yb 
muito boa  80-90 Ca, Na, Ni, Rb,Ti, U, V, Zr 
boa  70-80 Cu, Hf, Lu, Tb, Tl 
regular  50-70 As, Bi, Cd, Cr, Mo, Nb, Sb, Sn, W, 

Zn 
ruim  <50 Ag, Be, P, Ta, 
Descartado   Cs, In, Re, Se, Te 

 

Figura IV.48 - Gráfico Thompson & Howarth mostrando a distribuição das réplicas de Laboratório. 
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Q1 Q2 (Mediana) Q3 Q3-Q1 Q3+1,5*AIQ Q3+3,0*AIQ
Ag_ppm 675 76,79% 0,0200 0,0600 0,1000 0,0800 0,2200 0,3400 0,010 1,020 0,0077 0,0878

Al_% 879 100,00% 1,0000 1,5800 2,4400 1,4400 4,6000 6,7600 0,130 12,700 2,1206 1,4562
As_ppm 665 75,65% 1,0000 2,0000 3,0000 2,0000 6,0000 9,0000 0,500 30,000 6,4560 2,5409
Ba_ppm 879 100,00% 69,0000 111,0000 185,0000 116,0000 359,0000 533,0000 11,000 574,000 9831,2138 99,1525
Be_ppm 822 93,52% 0,2000 0,4000 0,7000 0,5000 1,4500 2,2000 0,050 5,000 0,2886 0,5372
Bi_ppm 523 59,50% 0,0200 0,0500 0,1000 0,0800 0,2200 0,3400 0,020 0,460 0,0047 0,0683

Ca_% 875 99,54% 0,0400 0,0900 0,3600 0,3200 0,8400 1,3200 0,005 15,000 6,4012 2,5301
Cd_ppm 396 45,05% 0,0100 0,0100 0,0400 0,0300 0,0850 0,1300 0,010 3,100 0,0214 0,1465
Ce_ppm 879 100,00% 12,6700 20,1700 31,9200 19,2500 60,7950 89,6700 2,100 214,160 438,4776 20,9399
Co_ppm 879 100,00% 1,7000 2,7000 4,6000 2,9000 8,9500 13,3000 0,300 100,900 42,9589 6,5543
Cr_ppm 879 100,00% 6,0000 9,0000 15,0000 9,0000 28,5000 42,0000 1,000 132,000 120,4063 10,9730
Cs_ppm 15 1,71% 2,5000 2,5000 2,5000 0,0000 2,5000 2,5000 2,500 11,000 0,3093 0,5562
Cu_ppm 879 100,00% 6,2000 9,4000 12,8000 6,6000 22,7000 32,6000 1,100 258,000 177,8307 13,3353

Fe_% 879 100,00% 1,3000 1,6800 2,2600 0,9600 3,7000 5,1400 0,400 15,000 2,0598 1,4352
Ga_ppm 879 100,00% 2,5000 4,0000 6,3000 3,8000 12,0000 17,7000 0,400 33,000 16,5226 4,0648
Hf_ppm 879 100,00% 1,8900 2,8200 3,9500 2,0600 7,0400 10,1300 0,130 21,270 4,2311 2,0570
In_ppm 257 29,24% 0,0100 0,0100 0,0200 0,0100 0,0350 0,0500 0,010 0,280 0,0006 0,0244

K_% 878 99,89% 0,2500 0,4300 0,7700 0,5200 1,5500 2,3300 0,005 2,870 0,1785 0,4225
La_ppm 879 100,00% 6,3000 10,1000 15,5000 9,2000 29,3000 43,1000 1,000 113,700 113,5096 10,6541
Li_ppm 878 99,89% 5,0000 8,0000 13,0000 8,0000 25,0000 37,0000 0,500 118,000 121,9462 11,0429
Lu_ppm 879 100,00% 0,1300 0,1800 0,2500 0,1200 0,4300 0,6100 0,020 0,910 0,0126 0,1123
Mg_% 859 97,72% 0,0500 0,0800 0,1600 0,1100 0,3250 0,4900 0,005 1,460 0,0198 0,1406
Mn_% 840 95,56% 0,0200 0,0200 0,0400 0,0200 0,0700 0,1000 0,005 0,750 0,0023 0,0481

Mo_ppm 876 99,66% 0,3500 0,7700 1,2600 0,9100 2,6250 3,9900 0,025 44,520 27,5525 5,2490
Na_% 759 86,35% 0,0100 0,0200 0,0500 0,0400 0,1100 0,1700 0,005 0,880 0,0043 0,0657

Nb_ppm 874 99,43% 2,7000 4,2000 6,6000 3,9000 12,4500 18,3000 0,050 113,300 42,1428 6,4918
Ni_ppm 879 100,00% 4,1000 6,2000 9,9000 5,8000 18,6000 27,3000 1,100 58,500 40,5823 6,3704
P_ppm 790 89,87% 84,0000 135,0000 232,0000 148,0000 454,0000 676,0000 25,000 2429,000 39348,4344 198,3644

Pb_ppm 879 100,00% 5,0000 7,4000 11,0000 6,0000 20,0000 29,0000 1,400 363,000 227,7402 15,0911
Rb_ppm 879 100,00% 15,1000 25,4000 43,3000 28,2000 85,6000 127,9000 1,000 177,000 588,5491 24,2600
Re_ppm 0 0,00% 0,0500 0,0500 0,0500 0,0000 0,0500 0,0500 0,050 0,050 0,0000 0,0000

S_% 271 30,83% 0,0050 0,0050 0,0100 0,0050 0,0175 0,0250 0,005 0,130 0,0002 0,0130
Sb_ppm 864 98,29% 0,1700 0,2300 0,3200 0,1500 0,5450 0,7700 0,025 3,130 0,0475 0,2179
Sc_ppm 862 98,07% 1,5000 2,4000 4,1000 2,6000 8,0000 11,9000 0,250 50,100 14,8210 3,8498
Se_ppm 35 3,98% 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,000 7,000 0,6288 0,7930
Sn_ppm 838 95,34% 0,9000 1,4000 2,0000 1,1000 3,6500 5,3000 0,150 12,300 1,3021 1,1411
Sr_ppm 879 100,00% 10,4000 15,9000 26,4000 16,0000 50,4000 74,4000 1,700 557,000 1698,8780 41,2174
Ta_ppm 671 76,34% 0,0600 0,1100 0,2300 0,1700 0,4850 0,7400 0,025 2,540 0,0820 0,2864
Tb_ppm 866 98,52% 0,1900 0,2800 0,4100 0,2200 0,7400 1,0700 0,025 2,190 0,0637 0,2524
Te_ppm 88 10,01% 0,0250 0,0250 0,0250 0,0000 0,0250 0,0250 0,025 0,420 0,0018 0,0429
Th_ppm 879 100,00% 2,5000 3,7000 5,7000 3,2000 10,5000 15,3000 0,400 41,200 13,6374 3,6929

Ti_% 877 99,77% 0,1000 0,1400 0,2300 0,1300 0,4250 0,6200 0,005 15,000 0,2787 0,5279
Tl_ppm 867 98,63% 0,1100 0,1800 0,2900 0,1800 0,5600 0,8300 0,010 1,260 0,0237 0,1540
U_ppm 879 100,00% 0,8000 1,0000 1,5000 0,7000 2,5500 3,6000 0,200 6,100 0,5442 0,7377
V_ppm 878 99,89% 11,0000 17,0000 28,0000 17,0000 53,5000 79,0000 0,500 377,000 578,5739 24,0536
W_ppm 759 86,35% 0,2000 0,4000 0,6000 0,4000 1,2000 1,8000 0,050 9,000 0,2614 0,5113
Y_ppm 879 100,00% 7,5000 10,0000 13,7000 6,2000 23,0000 32,3000 1,300 91,200 49,8454 7,0601

Yb_ppm 879 100,00% 1,0000 1,3000 1,7000 0,7000 2,7500 3,8000 0,100 5,800 0,5455 0,7386
Zn_ppm 878 99,89% 8,0000 13,0000 22,0000 14,0000 43,0000 64,0000 0,500 493,000 563,8370 23,7453
Zr_ppm 879 100,00% 68,5000 95,4000 126,0000 57,5000 212,2500 298,5000 8,300 731,000 4585,7049 67,7178

QUARTIS
N_Válidos N_Válidos Desv.PadVariânciaElementos Mínimo Máximo

Tabela IV.7 -  Principais parâmetros estatísticos calculados.
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Figura IV.49 - Gráfico de tipo boxplot com a distribuição 
do Fósforo.

Figura IV.50 - Gráfico de tipo boxplot com a distribuição 
do Ce, Co, Cr, Cu, La, Li, Nb e Rb.

Figura IV.52 - Gráfico de tipo boxplot com a 
distribuição do Al, Ca, Fe e Ti.

Figura IV.51 - Gráfico de tipo boxplot com a distribuição 
do Ba, Pb, Sr, V, Zn e Zr.

Araras e do Grupo Cuiabá.
Outras bacias anômalas isoladas também 

são destacadas na figura  IV.57.
As áreas anômalas delimitadas para as 

demais substâncias podem ser visualizadas no 
Anexo I.

IV.3.2.2.2.2 - Estatística Multivariada

Para o tratamento multivariado foram con-
siderados apenas os elementos com cerca de mais 
que 75 % dos dados válidos razão pela qual foram 
eliminados os elementos Ag, As, Bi, Cd, Cs, In, Mn, 
Re, S, Se, Ta, e Te. Foram também descartados os 

elementos Sn, W, Be, e Na devido à baixa precisão 
analítica ou a baixos contrastes o que resultou em 
varianças técnicas em geral maiores do que 25%. 

Primeiramente foi efetuada uma análi-
se bivariada baseada na matriz de correlação  
Pearson onde pode ser observado que no caso 
do P as melhores correlações se deram para os 
elementos: Al, Ce, Ga, La, Mg como mostra fi-
gura IV.58. 

Para investigar as correlações multiele-
mentares adotou-se a analise fatorial com as 34 
variáveis selecionadas. Para tanto os resultados 
de todas as variáveis foram primeiramente log 
transformados para sua normalização. Em segui-
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Figura IV.53 - Gráfico de tipo boxplot com a distribuição 
do K, Mg, Mn e Na.

Figura IV.54 - Gráfico de tipo boxplot com a distribuição 
do As, Ga, Hf, Mo, Ni, Sc, Sn, Th e Y.

Figura IV.55  - Gráfico de tipo boxplot com a distribuição 
do Be, Lu, Sb, Ta, Tb, U, W e Yb.

Figura IV.56 - Gráfico de tipo boxplot com a distribuição 
do Ag, Bi, Cd, Lu e Tl.

da procedeu-se a padronização desses resulta-
dos de modo a que os valores médios de cada 
variável foram reduzidos à unidade e as varian-
ças variando sempre de nula até a unidade. O 
correspondente valor padronizado Zij na matriz 
de dados é dado pela transformação de cada ele-
mento i da cada variável j. Assim:

Zij = (Xij – Xjmedio) / Sj

O resultado da análise fatorial após rota-
ção varimax encontrou 6 fatores cujos autovalo-
res (eigenvalues) respondem por quase 85% da 
variança dos dados (Tabela IV.8). As cargas de 

cada elemento em cada um dos 6 fatores encon-
tra-se na tabela IV.9. Em geral nota-se que o P 
apresenta cargas relativamente baixas, no entan-
to no Fator 5 e 6 é onde a carga do P sobresai me-
lhor com valores de 0,43 e 0,58 respectivamente. 
No Fator 5 está acompanhado dos elementos Ca, 
Mg, Sr (Ni) e no Fator 6 pelo Al, Ce, Ga, La, 
Lu, Sc,Tb, Th, U, Y, Yb. O gráfico da figura IV.59, 
onde estão plotados as cargas de cada elemento 
nos Fatores 5 e 6, mostra que os elementos do 
Fator 5 formam um grupo distinto do Fator 6 sen-
do o P pertencente a ambos. Os gráficos binários 
ilustrando as melhores correlações do P com al-
guns dos elementos dos fatores 5 e 6 encontram-
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Figura IV.57 – Bacias anômalas para P.

Figura IV.58 - Correlações Pearson do P .

 

 

Eigenvalues (Araras_log in fator_Araras_SS)
Extraction: Principal components
Eigenvalue % Total

variance
Cumulative
Eigenvalue

Cumulative
%

1
2
3
4
5
6

18,96863 55,79009 18,96863 55,79009
3,35486 9,86723 22,32349 65,65732
2,35477 6,92580 24,67826 72,58312
1,56769 4,61086 26,24595 77,19398
1,32345 3,89250 27,56940 81,08648
1,04146 3,06312 28,61087 84,14961

Tabela IV.8 Autovalores (eigenvalues) obtidos nos 
6 fatores.
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Figura IV.59 - Cargas dos fatores 5 e 6 obtidos pela análise fatorial mostrando os 2 grupos de correlação com o P.

Factor Loadings (Varimax raw) (Araras_log)
Factor

1
Factor

2
Factor

3
Factor

4
Factor

5
Factor

6
Al
Ba
Ca
Ce
Co
Cr
Cu
Fe
Ga
Hf
K
La
Li
Lu
Mg
Mo
Nb
Ni
P
Pb
Rb
Sb
Sc
Sr
Tb
Th
Ti
Tl
U
V
Y
Yb
Zn
Zr

0,410640 0,332348 -0,002043 0,203013 0,077553 0,73739
0,099645 0,942004 0,056490 -0,080053 0,090920 0,13815
0,042075 0,153725 -0,265427 -0,068469 0,844596 0,10900
0,394286 0,236230 0,050602 0,160435 0,088572 0,82519
0,702424 0,308136 0,131191 0,017880 0,230506 0,43726
0,710708 0,054760 0,147906 0,123900 0,116407 0,39890
0,636088 0,112938 0,149515 0,092057 0,188177 0,48894
0,832035 0,070716 0,216715 0,051928 -0,040673 0,29980
0,462656 0,264138 0,060827 0,225692 0,093373 0,75050
0,097742 0,097848 0,834413 0,096372 -0,174205 0,32838
0,101608 0,941962 0,153612 -0,006997 0,094973 0,18733
0,329837 0,259392 0,083526 0,175984 0,164627 0,82898
0,276285 0,232341 -0,262895 0,262905 0,187016 0,59962
0,250596 0,254305 0,451384 -0,032264 0,066326 0,75872
0,407662 0,391726 -0,013618 0,001037 0,617394 0,39221
0,167268 -0,067603 0,476810 0,551679 0,341662 -0,09724
0,020184 0,033359 0,013159 0,738497 -0,035179 0,36717
0,642969 0,201482 0,025100 0,080280 0,420897 0,46513
0,254336 0,214564 -0,267169 0,177677 0,428180 0,57724
0,580730 0,374708 0,039224 -0,009036 0,039399 0,51797
0,187796 0,843236 0,016647 0,082679 0,096211 0,42092
0,160065 -0,054498 0,034557 0,739733 -0,170749 0,39139
0,537297 0,117371 0,113407 0,066581 0,065791 0,74173
0,120162 0,587479 -0,095896 -0,068995 0,584438 0,27862
0,256837 0,256186 0,229444 0,060500 0,113523 0,85826
0,318454 0,196589 0,071010 0,196641 0,029533 0,86359
0,502516 0,198058 -0,082724 -0,046415 -0,273707 0,56766
0,174276 0,699861 0,033346 0,138173 0,120135 0,56682
0,186196 0,196604 0,254655 0,112107 0,116148 0,83797
0,688428 0,113135 -0,005379 0,197197 0,004107 0,59096
0,212658 0,252606 0,326423 0,069068 0,223576 0,82485
0,266504 0,232006 0,445404 0,015810 0,074403 0,78709
0,595318 0,336002 -0,034336 -0,017424 0,281344 0,48269
0,101864 0,091651 0,863173 -0,009300 -0,186995 0,30006  

Tabela IV.9 Análise fatorial mostrando P com maior carga no fator 5 (com Ca, Sr, Mg) e no fator 6 (Al-Ce-Ga-La-Lu-Sc-Tb-Th-U-Y-Yb).
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-se nas figuras IV.60 e IV.61 respectivamente.
Para visualização em mapa desses re-

sultados adotou-se o seguinte procedimento: 
(i) os valores dos escores dos fatores 5 e 6 de 
cada amostra foram extraídos gerando assim 
2 variáveis; (ii) de acordo com estes histogra-
mas foram então estabelecidos valores limia-
res para o fator 5 (1,4) e fator 6 (1,2); (iii) os 
valores anômalos, acima desses limiares, fo-
ram então relacionados às faixas anômalas de 
P de 1ª e 2ª ordem de acordo com os padrões 
obtidos dos Box Plots (outlier e extremos). Es-
tes resultados podem ser melhor visualizados 
no gráfico da figura IV.62 onde os dados foram 
agrupados em diferentes categorias que foram 
então plotadas em mapa. A tabela IV.10 expli-
ca as categorias e a simbologia utilizada nas 
figuras IV.63, IV.64, IV.65, IV.66, IV.67, IV.68, 
IV.69, IV.70, IV.71.

Assim, os resultados geoquímicos das 
estações de amostragem podem ser avaliados 

considerando os valores de P e os escores dos 
Fatores 5 e 6 conjuntamente. Primeiramente os 
valores de P podem ser de 1ª ou 2ª ordem e, po-
dem ou não estar associados ao Fator 5  ou 6 ou 
ambos (Tabela IV.11). 

IV.3.2.2.3 - Descrição das áreas anômalas

Foram delimitadas 46 bacias anômalas 
contendo ao menos uma estação de amostra-
gem (Figuras IV.63 a IV.71). As características 
dessas áreas estão sumarizadas na tabela IV.11 
que mostra categoria dos pontos nelas contidos e 
seus atributos geológicos. 

Vale ressaltar que o significado dos Fato-
res 5 e 6 associados ao P é sujeito a interpreta-
ções. A associação do P com Ca, Sr e Mg pode 
apontar para a presença de minerais do grupo 
da apatita ou sua associação com rochas carbo-
náticas do Grupo Araras. Já a associação com  

Figura IV.60 - Correlação do P com elementos do fator 5: Sr,Mg e Ca, e com o Al.
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Figura IV.61 - Correlação do P com elementos do fator 6.
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1
,
2 

1
,

Figura IV.62 - Relação dos escores do fator 5 e 6 indicando faixas de valores anômalos de P.

Tabela IV.10 - Simbologias usadas em gráfico e mapa para identificação de áreas anômalas.
Categorias de Pontos 
Anômalos 

Identificação 
Figuras IV.63 a 
IV.71 

Identificação no 
Mapa 

Núm. de 
Pontos 

P anômalo 1ª ordem 
associado a Fator 5 e 6 
anômalos 

       2º quadrante pontos coincidentes 1 

P anômalo 2ª ordem 
associado a Fator 5 e 6 
anômalos 

       2º quadrante pontos coincidentes 4 

P anômalo 1ª ordem 
associado a Fator 6 
anômalo 

       1º quadrante  10 

P anômalo 2ª ordem 
associado a Fator 6 
anômalo 

      1º quadrante  14 

P anômalo 1ª ordem 
associado a Fator 5 
anômalo

 

3º quadrante  10 

P anômalo 2ª ordem 
associado a Fator 5 
anômalo

 

      3º quadrante  16
 

P anômalo 1ª ordem 
associado a baixo valor de 
Fator 5 e 6 

      4º quadrante  9
 

P anômalo 2ª ordem 
associado a baixo valor de 
Fator 5 e 6

 

     4º quadrante 8
 

P não anômalo com 
qualquer valor dos Fatores 
5 e 6

 

        
gráfico 

Não plotado em 
mapa

 

Restante 
dos 
pontos
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Figura IV.63 - Concentrações anômalas em P , Fator 5 e Fator 6 – Área 1, a norte do município de Cáceres. 

Figura IV.64 - Concentrações anômalas em P , Fator 5 e Fator 6 – Área 2, municípios de Tangará da Serra e 
Salto do Céu.
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Figura IV.65 - Concentrações anômalas em P , Fator 5 e Fator 6 – Área 3, municípios de Nossa Senhora do 
Livramento e Rosário d´Oeste. 

Figura IV.66 - Concentrações anômalas em P , Fator 5 e Fator 6 – Área 4. 
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Figura IV.67 - Concentrações anômalas em P , Fator 5 e Fator 6 – Área 5, próximos às cidades de Nobres e 
Rosário d´Oeste. 

Figura IV.68 - Concentrações anômalas em P , Fator 5 e Fator 6 – Área 6, entre os municípios de Nobres e 
Rosário d´Oeste. 
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Figura IV.69 - Concentrações anômalas em P , Fator 5 e Fator 6 – Área 7, município de Cáceres. 

Figura IV.70 - Concentrações anômalas em P , Fator 5 e Fator 6 – Área 8, município de Mirassol d´Oeste. 
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Figura IV.71 - Concentrações anômalas em P , Fator 5 e Fator 6 – Área 9, município de Cáceres.

ETR ,U, Y  pode estar relacionada a outros fos-
fatos secundários, relação de fosfato com rochas 
siliciclásticas ou até mesmo a ocorrência de ro-
chas de filiação alcalino carbonatítica que ocor-
rem na extensão NE da área levantada.  Parece 
haver uma tendência do Fator 6 com P anômalo 
estar um pouco mais concentrado na porção NE 
da área.  Um exemplo seriam as zonas anômalas 
1 e 2 destacadas na área 6 (Figura IV.68) que pa-
recem ter importante correlação com anomalias 
geofísicas. O interessante é que estão associadas 
a zonas de charneira de dobra, assim como os 
corpos de Mutum e Lao-Massau. A zona 2 fica a 
noroeste de Praia Rica, na Fazenda Vargem Sere-
na, onde verificou-se anomalia de 2ª ordem para 
P, associada a zonas anômalas para U, Th, La, Ce, 
Cr, Ni e Cu e cromita em concentrado de minerais 
pesados.  

A maior parte das zonas anômalas asso-
cia-se a rochas do Grupo Araras. Vários conjuntos 
se destacam, a exemplo da zona anômala 22, 39, 
20, 21, 16 e 10. Estas apresentam um conjun-
to de anomalias de P associadas a fatores inte-
ressantes. A zona anômala 24, é muito discreta, 
coincide com a bacia de captação que drena o de-

pósito de ferro e fosfato da Serra do Caeté. Está 
também associada a anomalia de Fe.

IV.3.3 - Amostragem e Análise dos Concen-
trados de Minerais Pesados

No alvo Araras foram coletadas também 
870 amostras de concentrado de minerais pe-
sados. A coleta foi distribuída de tal forma a co-
brir as unidades da Formação Serra do Caeté, 
Grupo Alto Paraguai (Formações Diamantino e 
Raizama) e do Grupo Araras (Formações Guia e 
Nobres).

IV.3.3.1 - Concentrado de Minerais Pesados: 
Amostragem, Preparação e Análise

Nos concentrados foram feitas análises 
semi-quantitativas dos minerais através de lupa 
binocular no laboratório SGSGeosol, onde são 
identificados cerca de 56 minerais. A fração se-
parada para o estudo mineralométrico foi menor 
que 0,42 mm. A frequência de alguns minerais 
está representada no histograma da figura IV.72. 
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Figura IV.72 – Gráficos de distribuição de frequência de alguns dos minerais da análise semi-quantitativa do 
concentrado de bateia do alvo Araras.
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IV.3.3.2 - Resultados obtidos da análise mi-
neralométrica  

 
A apatita, que é o principal mineral de 

fosfato, só ocorre em três amostras, duas delas 
associam-se à bacia de captação  sobre a For-
mação Nobres e uma sobre a bacia que drena a 
Formação Guia. Estas amostras estão localiza-
das na porção central do mapa (Figura IV.73), 
com valores menores do que 1%. Os outros mi-
nerais de P2O5 encontrados na análise minera-
lométrica do concentrado foram a monazita e o 
xenotímio. Foi encontrado também o anatásio 
que pode constituir um mineral acessório, re-
sultante da alteração da perovskita, um mineral 
de titânio, comum nas intrusões alcalino-carbo-
natíticas.

O anatásio ocorre em 535 amostras com 
valores menores do que 1% e valores de 1 a 5%. 
Alguns desses valores encontrados acima de 
1%, foram confrontados com dados geofísicos, 
podendo ter relação com uma anomalia magné-
tica positiva (Figura IV.74), drenada pela bacia 
de captação da amostra. Essa anomalia positiva 
pode ser um corpo alcalino, já que se encontra 
em uma área onde ocorrem outras intrusões al-
calinas, como exemplo os corpos de Lao-Massau 
e Mutum na área do Planalto da Serra.

A monazita ocorre em 92 amostras com 
valores menores do que 1% e o xenotímio ocorre 
em 18 amostras também com valores abaixo de 
1% (Figura IV.74).

Outros minerais de origem magmática que 
foram identificados na análise mineralógica dos 
concentrados de bateia são: cromo espinélio, 
granada e ilmenita kimberlíticas (Figura IV.75), 
minerais da paragenese típica de kimberlitos, ro-
cha alcalina fonte do diamante.

Nas áreas A e B destacam-se concentra-
ções de ilmenita importantes, associadas também 
a ilmenitas kimberlíticas (Figuras IV.75 e IV.76). 
Nestas áreas ocorre também a zona anômala 22 
para P. 

As áreas D e E da Figura IV.77, na Provín-
cia Serrana, exibem concentrações interessan-
tes de hematita (5-25%) e magnetita (>50%) 
no concentrado, podendo significar zonas im-
portantes para Fe. Zonas anômalas para Fe em 
sedimentos de corrente concentram-se também 
na área E.

Figura IV.73 – Mapa com as amostras de concentrado de bateia com os valores da análise semi-quantitativa 
dos minerais fosfáticos.
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Figura IV.74 –  Sinal analítico de anomalia magnética coincidente com resultado de análise semi-quantitativa 
positiva para o mineral Anatásio.

Figura IV.75 – Mapa com as amostras de concentrado de bateia com os valores da análise semi-quantitativa 
dos minerais kimberlíticos.
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Figura IV.76 - Mapa com as amostras de concentrado de bateia com os valores da análise semi-quantitativa 
para cromita e ilmenita.
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Figura IV.77 - Mapa com as amostras de concentrado de bateia com os valores da análise semi-quantitativa 
para magnetita e hematita.
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CAPÍTULO V - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As informações deste relatório represen-
tam importante avanço do conhecimento sobre 
a potencialidade mineral para agrominerais de 
fosfato no Estado do Mato Grosso. Os objetivos 
estabelecidos no sentido de detectar novos alvos 
favoráveis a mineralizações de fosfato, neste Es-
tado, foram alcançados.

A pesquisa teve como foco a potencialida-
de para depósitos magmatogênicos e sedimen-
tares e foi desenvolvida em duas áreas princi-
pais: Planato da Serra e Araras/Serra do Caeté. 
Em todas as áreas foi pesquisado o fosfato sed-
mentar, mas o foco maior para depósitos mag-
matogênicos foi dado à área de Planalto da Serra 
onde se encontra a Província Alcalino-Carbonatí-
tica de Planalto da Serra. 

A execução do projeto se baseou na com-
pilação e reavaliação de todas as informações 
disponíveis,  no reconhecimento, mapeamento 
geológico de detalhe de alvos, com coleta de 
amostras de rocha, solo, canal e furos de tra-
do, levantamento geoquímico (sedimento de 
corrente, concentrado de minerais pesados e 
solo), processamento e interpretação de dados 
geofísicos aéreos, aquisição e processamento de 
dados geofísicos terrestres  e  estudos laborato-
riais. Este estudo culminou com a identificação 
de ocorrências de fosfato sedimentar, no mo-
delamento  das anomalias geofísicas dos alvos 
magmáticos e na detecção de  halos anômalos 
para fósforo em sedimento de corrente e solo na 
região da Província Serrana,  que deverão ser 
avaliados em futuro próximo com trabalhos de 
pesquisa de detalhe. 

Na Área Planalto da Serra, os estudos 
geoquímicos indicaram que os resultados mais 
altos para fósforo, considerados como anômalos 
(230 a um máximo de 817 ppm) foram encon-
trados em 15 amostras de sedimentos de cor-
rente. O maior resultado analítico determinado, 
de 817 ppm de P, foi detectado em uma amostra 
coletada nas cabeceiras de drenagem, quase no 
limite oeste da Folha Cacimba. Outra amostra, 
com teor também anômalo de 402 ppm P, foi 
obtida cerca de 7 km a jusante na mesma dre-
nagem, podendo ser parte integrante de um ex-
tenso “train” dispersivo. Esta drenagem recebe 
material das formações Pacu e Serra Azul 2 e 
constitui também um importante alvo para uma 
prospecção dirigida. As áreas anômalas indica-
das necessitam ainda de reconhecimento e estu-
dos geológicos através de pesquisa de detalhe.

Ainda na área Planalto da Serra, foi de-
limitado o Alvo Pacu, onde foi detectado teor 
anômalo em P2O5 ao redor de 3,51%, associado 
a sedimentos margosos da Formação Pacu, pos-
teriormente confirmado com a execução de ma-
lhas de solo. As análises químicas das amostras 
dos perfis de solo mostraram zonas anômalas 
entre 1.000 e 1.600 ppm. Além das metamar-
gas, os altos teores em fosfato foram registra-
dos também nos calcários calcíticos e siltitos/
siltitos carbonosos.  Nesta área faz-se também 
necessário realizar pesquisa de detalhe (aden-
samento da malha de solos e posteriormente 
sondagem rotativa) a fim de avaliar esta ano-
malia.

As ocorrências de fosfato em rocha na 
Área Planalto da Serra, relacionados às Forma-
ções Guia e Nobres (Grupo Araras) e na Forma-
ção Puga, mostraram valores em P2O5 inferiores 
a 1%.

Os resultados das análises químicas nas 
amostras das rochas alcalinas e kimberlíticas 
forneceram teores máximos em P2O5 no interva-
lo de 1,25 e 1,5%. São intrusões e apófises de 
pequena dimensão, ocorrem como venulações 
muito finas nos carbonatos ou sob a forma de 
corpos localizados.

Na região de Planalto da Serra os dados 
aerogeofísicos foram de fundamental importân-
cia para que se pudesse estudar este ambiente 
geotectônico. Os sensores aéreos deram uma 
grande contribuição na identificação das estru-
turas magmatogênicas sugestivas para corpos 
alcalinos.

Convém destacar a importância do traba-
lho de reconhecimento com geofísica terrestre 
após os estudos de interpretação dos dados ae-
rogeofísicos, pois,  em determinadas situações 
os corpos magnéticos são estreitos e estão mui-
to próximos um do outro, o que poderia levar a 
uma coalescência de sinais gerando uma feição 
com uma dimensão fora da realidade geológica. 

Dos 6 alvos sugeridos a partir da interpre-
tação dos dados aerogeofísicos  para um follow 
up terrestre, dois deles, Peresópolis e Alvo 3, 
apresentaram indícios de fósforo nos resultados 
geoquímicos. Em Peresópolis, detectou-se ano-
malia de P nos furos de trado, intervalo entre 4 
e 5 m de profundidade no latossolo com valores 
em torno de 500 ppm associado a Sr, Ba, Zn,Ca. 
O alvo 3, por sua vez,  apresenta os valores mais 
elevados para fósforo dentre as áreas associadas 
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a assinaturas magnéticas. Das 7 amostras cole-
tadas 5 mostram valores entre 620 e 740 ppm de 
fósforo. Os valores de P tem boa correlação com 
Cr, Ni, Th e U e a distribuição dos valores des-
tes elementos é muito semelhante, tendo sido 
detectado teor em rocha da ordem de 3,28% de 
P2O5. Provavelmente este alvo está associado a 
alteração de rochas alcalinas ultramáficas,  em 
possível associação com a série ultramáfica do 
Complexo Alcalino  Planalto da Serra.  Os alvos 
Faz. Salobo e Cacimba, apesar da sua expressiva 
anomalia magnética e radiométrica, verificou-se 
que os resultados das análises de geoquímica de 
solos não foram significativos.

Além dos 6 alvos geofísicos acima mencio-
nados, ainda na área de Planalto da Serra, foram 
destacados solos correlacionáveis aos encontra-
dos em Mutum e Lao-Massau. Ao todo, foram 
coletadas 94 amostras estratégicas pontuais de 
solo associadas ao mesmo número de anomalias 
geofísicas. Foi observado um comportamento 
anômalo para os elementos Ca, Co, Cr, Ni, P, Ti 
e Mg nos corpos alcalinos. Das 94 amostras de 
solo coletadas com o objetivo de se checar ano-
malias aerogeofísicas, 6 delas sugeriram a pre-
sença de corpos ainda não conhecidos, a serem 
investigados.

As ocorrências de fosfato e ferro detecta-
dos até agora na Formação Serra do Caeté indi-
cam alta potencialidade destes bens minerais e 
mostram uma condicionante geológica favorável 
para o bloqueio de um depósito. Neste caso, pre-
cisaria se investir não somente na avaliação do 
depósito mineral, como também na pesquisa de 
processos de separação, concentração  e apro-
veitamento do fósforo e do ferro. Verificou-se que 
os maiores teores em fosfato ocorrem no ritmito 
com até 9,49% de P2O5. Das 200 amostras ana-
lisadas, 81,50% apontaram teor de ferro>25% 
e teor máximo de 70,14% de Fe2O3. Toda a faixa 
aflorante da sequência é mineralizada, entretan-
to, os maiores teores de fosfato foram obtidos 
próximo a Mirassol d´Oeste.

É necessário continuar os trabalhos de 
prospecção na área com mapeamento de de-
talhe da Formação Serra do Caeté, através de 
amostragem em malhas adensadas de solo e 
execução de furos de sonda no sentido de ava-
liar a quantidade de fosfato e ferro ali existente, 
procurando individualizar as fácies mais ricas em 
fósforo das mais ricas em ferro.

As rochas da Formação Serra do Caeté 
estão sendo gradativamente recobertas por se-
dimentos da Formação Pantanal na porção sudo-
este da área. É possível que a mesma tenha con-
tinuidade em subsuperfície nesta direção. Nos 

perfis realizados a nordeste da área, até próximo 
a Lambari D’Oeste, não foram registrados aflora-
mentos da Formação Serra do Caeté.

As amostras de rocha analisadas do Gru-
po Araras, Formação Jangada, na área Araras/
Serra do Caeté, não mostraram bons resultados 
para P2O5. 

Na área de Araras/Serra do Caeté foram 
delimitadas 46 bacias anômalas em P. A maior 
parte das zonas anômalas associa-se a rochas 
do Grupo Araras. Vários conjuntos se destacam, 
a exemplo das zonas anômalas 22, 39, 20, 21, 
16 e 10 (Figuras IV.63 a IV.71). Estas apresen-
tam um conjunto de anomalias de P associadas 
a fatores P, ETR, U, Y e/ou P, Ca, Sr e Mg. A zona 
anômala que coincide com a bacia de captação 
que drena o depósito de ferro e fosfato da Serra 
do Caeté é muito discreta e está associada tam-
bém a valores anômalos em Fe. 

Outras substâncias anômalas foram ca-
racterizadas nesta área. Destaque pode ser dado 
ao Fe detectado em sedimento de corrente e em 
concentrado de minerais pesados (magnetita e 
hematita). Minerais satélites para corpos kim-
berlíticos também foram determinados por aná-
lises mineralométricas.

Recomenda-se a realização de follow up 
nas bacias anômalas delimitadas nesta  área 
(Araras/Serra do Caeté), através de um amplo 
programa de pesquisa de detalhe para a avalia-
ção dessas zonas com respeito a mineralizações 
de fósforo e ferro.
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CAPÍTULO VII – ANEXOS

ANEXO I – ÁREA ARARAS/SERRA DO CAETÉ

MAPAS DE DISTRIBUIÇÃO GEOQUÍMICA
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1. Mapa de Distribuição Geoquímica do Al.

2. Mapa de Distribuição Geoquímica do As.
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3. Mapa de Distribuição Geoquímica do Ba.

4. Mapa de Distribuição Geoquímica do Be.
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5. Mapa de Distribuição Geoquímica do Bi.

6. Mapa de Distribuição Geoquímica do Ca
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7. Mapa de Distribuição Geoquímica do Cd

8. Mapa de Distribuição Geoquímica do Ce
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9. Mapa de Distribuição Geoquímica do Co

10.  Mapa de Distribuição Geoquímica do Cr
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11. Mapa de Distribuição Geoquímica do Cu

12. Mapa de Distribuição Geoquímica do Fe
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13. Mapa de Distribuição Geoquímica do Ga

14.  Mapa de Distribuição Geoquímica do Hf
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15. Mapa de Distribuição Geoquímica do K

16. Mapa de Distribuição Geoquímica do La
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17. Mapa de Distribuição Geoquímica do Li

18. Mapa de Distribuição Geoquímica do Lu
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19. Mapa de Distribuição Geoquímica do Mg

20. Mapa de Distribuição Geoquímica do Mn
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21. Mapa de Distribuição Geoquímica do Mo

22. Mapa de Distribuição Geoquímica do Na



146

Projeto Fosfato Brasil - Estado de Mato Grosso: Áreas Araras/Serra do Caeté e Planalto da Serra

23. Mapa de Distribuição Geoquímica do Nb

24. Mapa de Distribuição Geoquímica do Ni
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25. Mapa de Distribuição Geoquímica do P

26. Mapa de Distribuição Geoquímica do Pb
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27. Mapa de Distribuição Geoquímica do Rb

28. Mapa de Distribuição Geoquímica do Sb
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29. Mapa de Distribuição Geoquímica do Sc

30. Mapa de Distribuição Geoquímica do Sn
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31. Mapa de Distribuição Geoquímica do Sr

32. Mapa de Distribuição Geoquímica do Ta
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33. Mapa de Distribuição Geoquímica do Tb

34. Mapa de Distribuição Geoquímica do Th
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35. Mapa de Distribuição Geoquímica do Ti

36. Mapa de Distribuição Geoquímica do Tl
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37. Mapa de Distribuição Geoquímica do U

38. Mapa de Distribuição Geoquímica do V
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39. Mapa de Distribuição Geoquímica do W

40. Mapa de Distribuição Geoquímica do Y
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41.  Mapa de Distribuição Geoquímica do Yb

42. Mapa de Distribuição Geoquímica do Zn
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43. Mapa de Distribuição Geoquímica do Zr
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