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APRESENTAÇÃO 

O conhecimento geológico do território brasileiro constitui um 

instrumento indispensável para o planejamento e implementação das políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável dos recursos minerais, 

petrolíferos e hídricos subterrâneos do país e, simultaneamente, fonte de 

dados imprescindível para o conhecimento do meio físico, tendo em vista a 

execução de estudos de zoneamento ecológico-econômico, de gestão 

ambiental do território nacional e prevenção de riscos geológicos.  

É com esta premissa que a Secretaria de Geologia, Mineração e 

transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, através da CPRM – 

Serviço Geológico do Brasil, têm a grata satisfação de disponibilizar à 

comunidade técnico-científica, aos empresários do setor mineral e à sociedade 

em geral, os resultados alcançados pelo PROJETO GEOLOGIA DAS FOLHAS 

DOM AQUINO/RONDONÓPOLIS, executado pela Superintendência Regional 

de Goiânia o projeto apresenta o estado da arte do conhecimento geológico e 

de recursos minerais na escala 1:250.000 de uma área de 36.000 km2, 

abrangendo áreas dos municípios de Rondonópolis, Pedra Preta, Poxoréu, 

Primavera do Leste, Dom Aquino, Campo Verde, Jaciara, Juscimeira, São 

Pedro da Cipa e Chapada dos Guimarães, todos no estado de Mato Grosso.  

Na preparação deste produto foram compilados e integrados todos os 

dados e informações geológicas, tectônicas, geoquímicas, geofísicas e de 

recursos minerais disponíveis na região abrangida pelo projeto. Estes dados 

foram complementados com a interpretação de fotografias aéreas, de imagens 

de satélite e de produtos de levantamentos aerogeofísicos recentemente 

patrocinados pela CPRM, seguidas de coleta de dados de campo e de análises 

laboratoriais, culminando com a elaboração de um mapa geológico 

acompanhado de texto explicativo, hospedados em banco de dados GEOBANK 

(CPRM, 200?).  

Este produto constitui mais uma ação do PROGRAMA GEOLOGIA DO 

BRASIL, executado com recursos do PAC – Programa de Aceleração do 

Crescimento, que vem desenvolvendo trabalhos em todas as regiões do País 

através dos levantamentos geológicos básicos nas escalas 1:250.000 e 

1:100.000, e dos levantamentos aerogeofísicos de alta resolução, com linhas 

de voo espaçadas de 500m. Incluem-se também neste programa a elaboração 

de mapas de integração da geologia e dos recursos minerais dos estados da 



 
 

Federação nas escalas de 1:250.000 a 1:1.000.000. Desta forma, os produtos 

do conhecimento geológico são caracterizados como obras de infraestrutura de 

fundamental importância para o desenvolvimento regional e importante 

subsídio básico à formulação de políticas públicas e de apoio à tomada de 

decisão dos investimentos do setor mineral.  

 
 
 
 
MANOEL BARRETTO  ROBERTO VENTURA SANTOS 
Diretor Presidente  Diretor de Geologia e Recursos 

Minerais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMO 

O Projeto Geologia das Folhas Dom Aquino - Rondonópolis objetivou o 

mapeamento geológico e o levantamento de recursos minerais, na escala 

1:250.000, localizadas na porção centro-sul do estado de Mato Grosso, 

incluídas no Programa Levantamentos Geológicos Básicos – PGB, 

desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, através da 

Superintendência Regional de Goiânia – Núcleo de Apoio de Cuiabá. O 

mapeamento geológico integrado ao levantamento aerogeofísico, permitiu a 

reformulação da estratigrafia regional, inserida no contexto da Faixa Paraguai / 

Província Tocantins, no domínio tectono-estrutural da Faixa Paraguai e da 

Bacia do Paraná, além de coberturas sedimentares cenozoicas. A Faixa 

Paraguai está assinalada na área do Projeto pelas rochas metassedimentares 

Neoproterozoicas do Grupo Cuiabá representadas por filitos, metassiltitos e 

quartzitos. Intrusivo nas rochas metassedimentares encontra-se o granito pós-

orogênico São Vicente, sob a forma de batólito. A bacia intracratônica do 

Paraná está caracterizada na área, pelos sedimentos Paleozoicos do Grupo 

Rio Ivaí (Formação Alto Garças), Formações Furnas, Ponta Grossa, 

Aquidauana, Botucatu, Serra Geral e do Grupo Bauru (Formação Marília). 

A região investigada está situada na porção noroeste da bacia do 

Paraná, engloba as sequências da fase inicial de extensão continental, com a 

formação de riftes e deposição da Supersequência Rio Ivaí (Ordoviciano-

Siluriano), gerada durante um Ciclo Transgressivo Siluriano (TEIXEIRA, 2001); 

seguida pela fase sinéclise, correspondente à deposição da Supersequência 

Paraná (Devoniano), representada pela Formação Furnas, a qual é constituída 

de arenitos e conglomerados fluviais, transicionais e costeiros e Formação 

Ponta Grossa, compreendida principalmente por folhelhos, siltitos e arenitos, 

ferruginosos, marinhos, resultado de máxima inundação Devoniana. No 

Carbonífero Inferior, após o período glacial, inicia-se a deposição continental 

dos sedimentos da Formação Aquidauana, composta por litótipos terrígenos 

avermelhados, depositados em ambientes fluviais e lacustrinos. Finalmente, 

ocorrem os estágios finais de sedimentação continental da bacia, 

representados pelos sedimentos areno-conglomeráticos, síltico-argilosos Neo-

Cretáceos do Grupo Bauru, depositados em ambiente fluvial e lacustre (MILANI 

et al., 1994). 

As coberturas sedimentares Cenozoicas estão representadas pelos 



 
 

sedimentos fluviais e lacustrinos da Bacia do Pantanal e por coberturas detrito 

lateríticas e latossolos arenosos e areno-argilosos quaternários, formando 

extensos chapadões. 

 

ABSTRACT 

The Dom Aquino - Rondonópolis Project has had as an objective the 

geological mapping and mineral resource survey of the Dom Aquino and 

Rondonópolis Sheets on a 1:250.000 scale, located on the south-central portion 

of the Mato Grosso State, included in the Basic Geological Survey Programme 

– PLGB, developed by the Brazilian Geological Service – CPRM, through the 

Regional Goiania Bureau – Cuiaba’s Support Office. 

 The Geological mapping, integrated with the aerial geophysical survey 

allowed the reformulation of the regional stratigraphy, inserted in the context of 

the Paraguay strip/ Tocantins Province in the structural tectonic domain of the 

Paraguay strip and the Parana Basin, as well as the cenozoic sedimentary 

cover. The Paraguay strip is marked in the project area by the Neoproterozoic 

metasediments of the Cuiaba group represented by phyllites, metasiltites and 

quartzites. Intrusive in these metasediments, the post-orogenic Sao Vicente 

granite are found in the shape of batholiths. 

 The intracratonic portion of the Parana Basin is characterized in the area 

by Paleozoic sediments of the Ivaí River Group (Alto Garças Formation), 

Furnas Formation, Ponta Grossa, Aquidauana, Botucatu, Serra Geral and the 

Bauru group (Marilia Formation). 

 Geologically, the region is situated in the northwestern portion of the 

Parana Basin, it comprises the Initial phase sequences of the Continental 

Extension with Rift formations and deposition of the Ivai River Supersequence 

(Silurian-Ordovician), generated during a Silurian Transgressive Cicle 

(TEIXEIRA, 2001); followed by the Sineclisis stage, correspondent to the 

deposition of the Parana Super sequence (Devonian), represented by the 

Furnas Formation, constituted of sandstones and river conglomerates, 

transitional and coastal and Ponta Grossa Formation, mainly comprehended by 

shales, siltites, sandstones, copper, marine sediment resulted of the maximum 

Devonian floods. In the Lower Carboniferous, after the Glacial period, the 

Continental Deposition of sediments of the Aquidauana Formation is started, 

composed of reddish terrigenous lithotypes, deposited in river and lake 



 
 

environments. At last, the final Sedimentation stages of the Continental Basin 

occur, represented by the sand-conglomeratic, silty-clayey, neo-cretaceous of 

the Bauru group, deposited in river and lake environments. 

 The Cenozoic Sedimentary Covers are represented by river and lake 

sediments of the Pantanal Basin and by laterit detritus and sandy-clayey 

quaternary latossoil, forming extensive highlands. 
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1. INTRODUÇÃO 

As Folhas Dom Aquino (SD.21-Z-D) e Rondonópolis (SE.21-X-B) 

compõem o Projeto Dom Aquino-Rondonópolis, o qual se encontra inserido no 

Programa de Geologia do Brasil e constitui uma ação do subprograma 

Levantamentos Geológicos Básicos – PLGB, executado pela CPRM - Serviço 

Geológico do Brasil -Superintendência Regional de Goiânia, empresa pública 

vinculada à Secretaria de Geologia Mineração e Transformação Mineral, do 

Ministério de Minas e Energia. 

O projeto consiste no mapeamento geológico de duas folhas na escala 

de 1:250.000, visando dotar a região de uma cartografia geológica atualizada 

contemplando informações básicas da infraestrutura regional, visando fomentar 

a pesquisa e exploração mineral e de recursos hídricos subterrâneos, como 

apoio ao desenvolvimento regional. 

 Ainda faz parte deste trabalho o tratamento e interpretação dos dados do 

Aerolevantamento Geofísico Rondonópolis-Dom Aquino, executado pela CPRM 

em 2011, cadastramento de recursos minerais, levantamento geoquímico com 

amostragem sistemática de sedimento de corrente e concentrado de minerais 

pesados. 

 

1.1 Localização e vias de acesso 

 
A área do Projeto localiza-se na região centro-sul do estado de Mato 

Grosso, entre os meridianos 54º 00’ W / 55º 30’ W e paralelos 15º 00’ S / 17º 

00’ S (Figura 1.1). Envolve uma área de 36.000 km² e abrange parte dos 

municípios de Rondonópolis, Pedra Preta, Poxoréu, Primavera do Leste, 

Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Nova 

Brasilândia, Santo Antônio do Leveger, Guiratinga, Itiquira, São José do Povo e 

Chapada dos Guimarães. 

O acesso à área a partir de Cuiabá é feito através da MT-251/BR-070 e 

BR-364/163. A MT-251/BR-070, corta a Folha Dom Aquino no sentido Leste-

Oeste, passando pelas cidades de Campo Verde e Primavera do Leste e a BR-

364/163 acessa o extremo Sudoeste da Folha Dom Aquino e atravessa a 

região central da Folha Rondonópolis no sentido Noroeste/Sudeste, passando 

pelas cidades de Jaciara, Juscimeira, Rondonópolis e Pedra Preta. Estradas 

estaduais com e sem pavimento, associadas a estradas secundárias 
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municipais sem pavimento, viabilizam o deslocamento no interior da área e 

interligam vilas e cidades a partir desses centros urbanos (Figura 1.1 e Figura 

1.2). A cidade de Rondonópolis é atendida por voos diários, com aviões de 

grande porte, operados por empresas nacionais. As cidades de Campo Verde, 

Primavera do Leste e Rondonópolis, dispõem de boa infraestrutura. Os Rios 

Poxoréu, São Lourenço e Vermelho e seus afluentes, drenam a região.  

 

 

 

Figura 1.1 – Mapa de Localização da área que abrange as Folhas Dom Aquino e 

Rondonópolis. 

Cuiabá 
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Figura 1.2 – Mapa com as principais vias de acesso a área do Projeto Dom Aquino / 
Rondonópolis. 

 

1.2 Métodos de trabalho 

 
A sistemática de trabalho adotada no mapeamento geológico e 

levantamento de recursos minerais destas folhas é baseada no Guia de 

procedimentos técnicos do Programa de Levantamento Geológico Básico do 

Brasil desenvolvido pela CPRM-Serviço Geológico do Brasil, constando das 

seguintes etapas:  

 

 Etapa preparatória - Levantamento bibliográfico 

Na fase inicial de elaboração deste produto foi desenvolvida uma 

compilação e integração das informações geológicas disponíveis através de 

análise do acervo de dados, com aquisição da documentação cartográfica, 

mapas geológicos pré-existentes, bases cartográficas, aerofotos, imagens de 

satélite Landsat 7 ETM+, das bandas 7, 4 e 2, e fusão com a banda 8, mosaico 
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GeoCover, base de dados aerogeofísicos e dados do GEOBANK/CPRM 

(geocronológicos, litológicos e litoquímicos). 

Os trabalhos foram iniciados em junho de 2011, primeiramente com o 

levantamento do acervo técnico disponível, aquisição de imagens de satélite 

Landsat 7 ETM+, das bandas 7, 4 e 2, e fusão com a banda 8, mosaico 

GeoCover, fotografias aéreas, bases cartográficas e levantamento 

aerogeofísico. A integração e interpretação desses dados possibilitaram a 

elaboração dos mapas geológicos preliminares, utilizando-se o Sistema de 

Informações Geográficas – SIG e, consequentemente o planejamento dos 

trabalhos de campo. Nos anos de 2012 e 2013 foi executado o mapeamento 

geológico, alicerçado pelos estudos petrográficos pertinentes. Os resultados 

aferidos encontram-se no escopo deste relatório e integram o SIG geológico e 

o Banco de Dados – GEOBANK. 

A área objeto deste estudo foi alvo de diversos trabalhos de cunho 

regional dentre os quais se destacam Geologia do Centro-Leste de Mato 

Grosso em Gonçalves e Scheneider (1970); Mapa Geológico do Brasil ao 

Milionésimo Folhas Cuiabá-SD.21 e Corumbá-SE.21 (BRASIL,1979) e Projeto 

Radambrasil, Folhas Cuiabá-SD.21 e Corumbá-SE.21 (BRASIL, 1982), e, 

Geologia e Recursos Minerais do Estado de Mato Grosso (LACERDA FILHO et 

al., 2004), além de teses de mestrado e doutorado. 

 

 Atividades de campo 

Esta atividade compreendeu a fase principal e constou de 

reconhecimento geológico de campo e revisão da interpretação preliminar dos 

dados, seguidos de atividades sistemáticas com várias campanhas de campo 

com execução de perfis estratégicos principalmente transversais à estruturação 

regional, enfatizando as relações de contato, metamorfismo, deformação e as 

características mineralógicas, quando foram coletadas amostras de rochas 

para análises petrográficas.  

Durante as atividades de campo também se procedeu ao cadastramento 

e descrição das ocorrências minerais, com checagem e reavaliação dos 

recursos minerais cadastrados e checagem das anomalias geofísicas 

disponíveis na região estudada. 
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A partir de junho de 2014 foi executado o levantamento geoquímico 

(sedimento de corrente e concentrado de bateia) com densidade média de 

amostragem em torno de 1 amostra/5km². 

 

 Análises laboratoriais - Parte das amostras de rochas coletadas 

(sedimentares e metamórficas), após análise macroscópica, foram 

criteriosamente separadas e encaminhadas ao laboratório da GEOSOL para 

análise petrográfica. A preparação das lâminas delgadas procedeu-se na 

Superintendência Regional de Goiânia – SUREG-GO da CPRM. 

 Preenchimento de Banco de Dados - Os dados obtidos nos afloramentos 

estudados, foram cadastrados e plotados na base de dados (AFLORA) que 

integra um banco de dados corporativo da CPRM-SGB (GEOBANK). 

 Elaboração do Mapa Geológico - Com a consolidação de todas as 

informações geradas no Projeto, entrada de dados no GEOBANK e base 

AFLORA e digitalização dos dados atualizados, foram consolidados os mapas 

geológicos finais gerados em ambiente GIS. 

 

 Elaboração da nota explicativa  

A integração dos resultados obtidos, submetidos a tratamento, 

possibilitou a descrição/interpretação dos dados e consequente elaboração de 

nota explicativa integrada. 

 

1.3 Aspectos Sócio-Econômicos 

 
A região em estudo possui uma população aproximada de 440.000 

habitantes, segundo estimativas do IBGE/2013, distribuídos em 16 municípios 

da região centro-sul do estado, que constitui importante polo de 

desenvolvimento regional com uma economia dinâmica voltada para a 

produção agropecuária, setor de serviços, produção de água mineral e turismo. 

Trata-se de uma região com grande potencial agrícola com expressiva 

produção de soja, sorgo, milho e algodão, além de importante polo de pecuária 

de corte e leiteira. 

Os núcleos urbanos dispõem de infraestrutura básica adequada, com 

hospitais, hotéis, energia elétrica, agências bancárias, rede de esgoto, água 

tratada e, algumas cidades dispõem ainda de aeroportos onde operam 
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aeronaves de pequeno a médio porte. No aeroporto da cidade de Rondonópolis 

operam aviões de grande porte. 

Na porção centro-norte da área, no eixo da BR-070, nos municípios de 

Campo Verde e Primavera do Leste, predomina o agronegócio vinculado ao 

plantio de soja, algodão e milho.  

No município de Rondonópolis encontra-se instalado um importante polo 

industrial com foco na agroindústria e outros setores, além de uma forte 

pecuária de corte e, subsidiariamente a suinocultura. Na porção centro-leste, 

nos municípios de Dom Aquino, Jaciara e Juscimeira, predomina o cultivo de 

cana de açúcar para a produção de etanol/açúcar e, em menor escala, o cultivo 

de soja, algodão e milho, além do envasamento de água mineral e o turismo de 

aventura. Na porção sudoeste da área onde predomina o Pantanal Mato-

grossense, desenvolve-se extensiva pecuária de corte e turismo contemplativo 

e da pesca esportiva. 

Na logística regional, a área é bem servida de estradas asfaltadas o que 

facilita a escoação da produção, merecendo destaque a instalação do Porto 

Seco de Rondonópolis e a implantação de ferrovia com capacidade de 

transporte ao redor de 50.000 toneladas/dia. 

 

1.4 Aspectos Climáticos, Fisiográficos e Geomorfológicos 

 
O clima na região enquadra-se na categoria de tropical quente e sub-

úmido, com quatro meses de seca. A precipitação anual é em torno de 1.750 

mm, com intensidade máxima nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. A 

temperatura média anual é de 22º C, com máxima de 38º C e mínima de 0º C 

nos meses de maio e junho. 

O relevo da região é suavemente ondulado, com formação de 

chapadões com cotas entre 550 a 750 metros e depressões ocupadas pelo 

pantanal mato-grossense com cotas em torno de 140 metros. 

A compartimentação geomorfológica da área compreende quatro 

unidades representadas pela Depressão Interplanáltica de Paranatinga (Pp), 

Planalto dos Guimarães (Pg), uma subdivisão do Planalto dos Guimarães 

reconhecida como Planalto do Alcantilado (Pa) e a Planície e Pantanais Mato-

grossenses (Ppmt), (BRASIL,1982) (Figura 1.3).  
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Figura 1.3 – Mapa de compartimentarão geomorfológica da área do Projeto Dom 
Aquino/Rondonópolis. 

 

Os solos da área estão relacionados às formas de relevo e às litologias. 

Os solos do Fácies Terraço Aluvionar (Q1p1) são amarelados, areno-argilosos 

classificados como Glei Pouco Húmico. Nas Coberturas Detrito-Lateríticas 

Inconsolidadas (NQDL) desenvolve um solo classificado como Latossolo 

vermelho e amarelo. Os sedimentos da Formação Marília estão associados a 

um solo tipo Areias Quartzosas. Sobre os sedimentos da Formação 

Aquidauana encontra-se um solo tipo Areias Quartzosas associado a solos 

concrecionários. Nas áreas de ocorrência dos sedimentos das Formações Alto 

Garças, Furnas e Botucatu encontra-se um solo esbranquiçado e amarelado 

tipo Areias Quartzosas, com manchas de latossolo vermelho e amarelo. Nos 

sedimentos da Formação Ponta Grossa tem-se um solo Podzólico vermelho e 

amarelo, argiloso, eutrófico e nos metassedimentos do Grupo Cuiabá, solos 

concrecionários (BRASIL, 1982).  
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2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

A área compreendida pelas folhas Dom Aquino e Rondonópolis estão 

inseridas no âmbito da borda noroeste da Bacia Fanerozoica do Paraná e 

abrange parte das rochas metassedimentares da Faixa Paraguai, pertencente 

a Província Tocantins. Estas últimas constituem o embasamento da região. 

Estes sedimentos Fanerozoicos encontram-se encobertos pelos sedimentos 

Cenozoicos da Bacia do Pantanal e formações superficiais neógenas detrito 

lateríticas (Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 – Posicionamento Geotectônico das Folhas Dom Aquino e Rondonópolis em 
relação aos limites das províncias Tocantins e Paraná elaborado a partir do SIG Geológico da 
CPRM (2004). 

 

2.1 Província Tocantins 

 
A Província Tocantins (ALMEIDA,1968;ALMEIDA et al., 1977) 

compreende uma unidade geotectônica Neoproterozoica, que ocupa a porção 

central do Brasil, constituída por um sistema de orógenos brasilianos 

denominados faixas Brasília, Paraguai e Araguaia, resultantes da convergência 

de três blocos continentais: Cráton Amazônico, a oeste; Cráton São Francisco, 
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a leste; e Cráton Paranapanema a sul, desenvolvida durante a amalgamação 

brasiliana na formação do Gondwana Ocidental. Estes cinturões 

Neoproterozoicos são formados também por núcleos e fragmentos pré-

Brasilianos, que constituem o embasamento desta província e encontram-se 

total ou parcialmente envolvidos na Orogênese Brasiliana/Pan Africana. 

(ALMEIDA, 1977). 

Os limites desta província encontram-se encobertos pelos sedimentos 

das bacias Fanerozoicas do Parnaíba, Paraná, Parecis e São Francisco. 

(ALMEIDA et al., 1981) (Figura 2.1). 

A Faixa Paraguai-Araguaia, definida originalmente por Almeida (1965), é 

um cinturão de dobramento Neoproterozoico que, em função da sua 

descontinuidade geográfica entre ambos os segmentos, propiciada pela 

extensa cobertura Cenozoica das planícies aluviais dos rios Araguaia e das 

Mortes, aliada a datações radiométricas, levou Silva et al. (1974) e Almeida 

(1974,1984) a sugerir a subdivisão do cinturão em duas unidades, a saber: 

Cinturão Araguaia/Tocantins, na borda leste do Cráton Amazônico e o Cinturão 

Paraguai, na borda sudeste.  

 

2.1.1 Faixa Paraguai 

 
A Faixa Paraguai constitui um cinturão dobrado Neoproterozoico 

originado durante o Ciclo Tectônico Brasiliano (ALMEIDA, 1984), o qual está 

situado na porção oeste da Província Tocantins, desenvolvido durante a 

fragmentação do Supercontinente Rodínia e aglutinação do Gondwana 

(ROGERS, 1996). É constituída por rochas metassedimentares de baixo a 

médio grau metamórfico, depositadas na borda sul do Cráton Amazônico desde 

o Vendiano ao Cambriano Inferior (600-540 Ma) e deformadas durante os 

estágios finais da orogenia Brasiliana/Pan Africana (entre 550 e 500 Ma) com 

deformação e metamorfismo diminuindo gradativamente em direção a zona 

cratônica. Este cinturão de dobramentos exibe uma porção setentrional, com 

exposições dos grupos Cuiabá, Araras e Alto Paraguai e uma meridional com 

os grupos Corumbá e Jacadigo. Estes dois segmentos foram denominados por 

Hasui et al. (2012) de domínios Mato-Grossense e Sul- Mato-Grossense. 

Essa faixa exibe forma de arco que bordeja o Cráton Amazônico, 

estendendo-se desde o Paraguai, passando pela Bolívia e pela Serra da 
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Bodoquena, no estado de Mato Grosso do Sul, com direção NNE, prolongando-

se até Corumbá e persiste com direção NE-SW até a região de Cuiabá, onde 

inflete para leste em direção à região de Nova Xavantina.  

A compartimentação deste orógeno é entendida com base 

principalmente nos trabalhos de Almeida (1977, 1984, 1988), Luz et al. (1980), 

Alvarenga e Saes (1992), Alvarenga e Trompete (1993), Alvarenga et al. 

(2009), baseados nos aspectos dos ambientes deposicionais e estruturais. 

Uma parte deste cinturão se estende para o interior da Bolívia, com direção 

NW-SE (Figura 2.2), onde recebe a denominação de Cinturão Tucavaca e é 

interpretado como aulacógeno abortado (ALVARENGA;TROMPETTE, 1992; 

ALVARENGA et al., 2000; BOGGIANI, 1997). 

 

 

Figura 2.2 – Esboço geológico simplificado da Faixa Paraguai em Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Bolívia, modificado de Alvarenga (1988), com a localização das folhas Dom Aquino e 
Rondonópolis. 

 

Figueiredo e Olivatti (1974), Ribeiro Filho e Figueiredo (1974), Ribeiro 

Filho, Luz e A breu Filho (1975), Luz et al. (1980), Schobbenhaus Filho e Oliva 
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(1979), Barros et al. (1982) e Almeida (1974) dividem a Faixa Paraguai em dois 

segmentos: Zona Interna e Zona Externa, baseados principalmente nos 

conceitos de eugeossinclinal e miogeossinclinal. Alvarenga (1984) apresenta 

uma subdivisão em Zona Tectônica Interna, Externa e Coberturas de 

Plataforma. A primeira é representada por metassedimentos Neoproterozoicos, 

pelito-carbonáticos, de margem passiva, pertencentes ao Grupo Cuiabá, 

constituindo uma Associação QPC e Turbidítica caracterizada por xistos, filitos 

e diamictitos dobrados com uma porção basal representada por uma unidade 

metavulcanossedimentar pertencente ao Grupo Nova Xavantina no segmento 

leste da faixa. A porção superior (Zona Externa), do Proterozoico Superior ao 

Cambriano, é representada por rochas metassedimentares siliciclásticas de 

Bacia de Ante País (LACERDA FILHO et al., 2004; LACERDA FILHO; 

FRASCA, 2011), pertencentes às Formações Bauxi, Puga e Grupo Araras 

(Formações Nobres e Pacu) e a terceira representada pelas rochas do Grupo 

Alto Paraguai (Formações Serra Azul, Raizama e Diamantino) que se 

apresentam estruturalmente onduladas e falhadas (SOUZA et al., 2012) (Figura 

2.3). 

Alvarenga (1984) e Alvarenga e Saes (1992) discutem as diversas 

colunas estratigráficas propostas até a década de 1980 para a Faixa Paraguai, 

ressaltando as controvérsias na definição das unidades geológicas e suas 

interpretações, e enfatizam os aspectos de contemporaneidade dos depósitos 

nos três domínios, sugerindo que esta faixa pode ser dividida em quatro grupos 

cronoestratigráficos que compreendem as sequências Inferior, Média Glácio-

Marinha Turbidítica, Média Carbonatada e Superior. Alvarenga (1984) propõe 

ainda, o abandono do termo Formação Jangada, assumindo o emprego da 

denominação Puga em suas novas considerações estratigráficas. 

Beal (2013) apresenta os primeiros estudos, sob o ponto de vista da 

estratigrafia de sequências, mostrando a distribuição espacial e temporal dos 

depósitos Criogenianos do Grupo Cuiabá na porção norte da Faixa Paraguai. 

Destaca-se que a arquitetura estratigráfica desta expressiva sequência de 

depósitos terrígenos, com cerca de 4.000m, com subordinada contribuição 

vulcanoclástica, química e orgânica, sofreu forte influência e inter-relação dos 

fatores tectônicos e climáticos que imprimiram feições faciológicas marcantes 

na natureza de seu empilhamento. A deposição foi inicialmente marcada por 

uma tectônica distintiva, seguida de expressivo avanço glacial e soerguimento 
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glácio-isostático, responsável pela ressedimentação dos depósitos previamente 

acumulados na margem da bacia. Sob a ótica da estratigrafia de sequências 

sugere que o Grupo Cuiabá pode ser interpretado como uma Supersequência 

de 1ª ordem, com os Tratos de Sistemas de Clímax de Rifte (TSCR), 

Preenchimento de Rift (TSPR), Mar Baixo (TSMB), Transgressivo (TST) e de 

Mar Alto (TSMA). 

 

 

Figura 2.3 – Compartimentação geotectônica do estado de Mato Grosso com o 
posicionamento das folhas Dom Aquino e Rondonópolis, modificado de Lacerda Filho e Frasca 
(2011). 
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As rochas da Faixa Paraguai foram afetadas por expressiva deformação 

entre 550-500 Ma como resultado de uma tectônica convergente, promovendo 

o desenvolvimento de dobras assimétricas e recumbentes, com intensa 

deformação de caráter dúctil-rúptil, associada a falhas de empurrão e 

transcorrestes na zona interna com movimentação e transporte de topo para 

WNW e afetadas por um metamorfismo de baixo grau, fácies xisto verde, zona 

da clorita-biotita, com desenvolvimento de dobras abertas e suaves situadas na 

zona de antepaís. No limite leste e sudeste da faixa observa-se a presença de 

dupla vergência, com movimentações de falhas reversas e de cavalgamento 

em direção a SE (SILVA et al., 2014). Outra explicação para estas vergências 

em sentido oposto ao Cráton Amazônico é apresentada por Silva (1990), 

sugerindo uma evolução progressiva baseado em thrust e back thrust. Este 

quadro deformacional é ainda modificado, com o desenvolvimento de zonas de 

cisalhamentos transcorrentes de direção NE-SW resultantes de escape lateral, 

que promoveram arrastos e deslocamentos de camadas. 

Em função das características estruturais diversas foram apresentadas 

novas propostas para a compartimentação do Orógeno Paraguai, baseadas 

principalmente nos limites das zonas estruturais, propostas inicialmente por 

Almeida (1968). Almeida (1974) distinguiu três estágios estruturais, separados 

por discordâncias e mudanças contrastantes de litologia, associados a uma 

zonalidade tectônica e dispostos em longas e estreitas faixas paralelas à borda 

do cráton. Ao primeiro, estariam correlacionadas as rochas pelíticas 

metamorfizadas, intensamente dobradas e com caráter flysch do Grupo 

Cuiabá. O estágio intermediário corresponderia aos diamictitos do Grupo 

Jangada, cobertos pelas sucessões carbonáticas do Grupo Corumbá, e o 

superior representado pelos metassedimentos do Grupo Alto Paraguai, com 

sedimentação molássica na porção inferior. 

Almeida (1988) e Alvarenga e Trompete (1992) apresentam uma 

estruturação desta faixa em: (i) Zona interna dobrada, metamórfica e com 

intrusões graníticas; (ii) Zona externa dobrada, com pouco ou sem 

metamorfismo e; (iii) Cobertura sedimentar de plataforma. De acordo com esta 

estruturação e sedimentação a área em estudo situa-se na zona interna em 

contato discordante com os sedimentos da bacia do Paraná e Pantanal (Figura 

2.2). 
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Alvarenga (1988), baseado nas variações laterais de fácies entre as 

unidades basais do Cinturão, propôs uma subdivisão informal (Unidades 

Inferior, Média Turbidítica Glaciogênica/Carbonatada e Superior).  

Segundo Alvarenga e Trompette (1993) as rochas depositadas no 

domínio cratônico (Formações Puga, Araras, Raizama e Diamantino) são 

afetadas por suaves ondulações, e exibem metamorfismo incipiente a 

inexistente, marcado por uma tectônica rúptil, não-penetrativa, que se 

manifesta por falhas normais parcialmente reativadas até o Cretáceo, 

constatando-se que a intensidade do metamorfismo e da deformação diminui 

em direção ao Cráton Amazonas. Estas proposições tiveram como base os 

limites das zonas estruturais propostas inicialmente por Almeida (1984). 

Na porção central da Faixa Paraguai, Tokashiki e Saes (2008) efetuaram 

uma análise litoestrutural e propuseram uma nova divisão litoestratigráfica do 

Grupo Cuiabá, na região de Cangas Poconé sugerindo que as formações 

Campina de Pedra, Acorizal e Coxipó foram depositadas em ambiente marinho 

com influência glacial, sendo afetadas por metamorfismo regional em fácies 

xisto verde, zona da biotita. Essas rochas exibem deformação recorrente, com 

remobilizações de veios de quartzo auríferos, sericitização e sulfetação 

associado a fluidos hidrotermais, com as mineralizações relacionadas ao 

trapeamento estrutural e a presença de rochas encaixantes com baixa 

permeabilidade. 

No setor meridional da faixa, Boggiani (1990) propôs um modelo regional 

semelhante ao de Almeida (1984) com as mesmas características estruturais, 

porém mais deformadas na zona interna, caracterizado por uma Bacia do tipo 

rift evoluindo para margem continental passiva, e deposição pelágica no sopé 

continental. A sedimentação no estágio rift estaria representada pelos 

sedimentos rudáceos do Grupo Cuiabá e, na zona externa, os depósitos 

fanglomeráticos da Formação Puga seguidos pela deposição carbonática sob 

condições evaporíticas, representado na coluna estratigráfica pelo Grupo 

Corumbá (Formação Cerradinho, Formação Bocaina e Formação Tamengo), 

com a Formação Araras gradando lateralmente para os níveis superiores do 

Grupo Corumbá.  

As rochas da Faixa Paraguai também foram afetadas por magmatismo 

alcalino do Complexo Planalto da Serra, constituindo um conjunto de rochas 

ultramáficas alcalinas representado por plugues, diques e derrames de direção 
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N60 - 80E (NEDER;PINHO;SOUZA, 2005; PINHO;NEDER;BROD, 2005), 

constituídos principalmente por glimmeritos, harzburgitos, carbonatitos e 

brechas carbonatíticas. A idade deste complexo é admitida como 

Neoproterozoica, baseado em datações 40Ar/39Ar em flogopitas de diques e 

plugs de glimmeritos que forneceu idade aproximada de 600 Ma. De Min et al. 

(2013), sugere que há uma relação entre a colocação destes corpos e o início 

da tectônica extensional, responsáveis pela separação dos crátons Amazônico 

e Laurentia. Em função desta idade, também sugerem que o início dos 

processos deformacionais do Grupo Cuiabá pode ser mais velho do que 600 

Ma. 

 

2.2 Província Paraná 

 
Esta província compreende a Bacia Fanerozoica do Paraná, a qual é 

caracterizada como uma ampla bacia sedimentar flexural intracratônica, situada 

na porção centro-leste da América do Sul, com área de abrangência, 

principalmente no centro-sul do Brasil, desde o Mato Grosso até o Rio Grande 

do Sul, prosseguindo para o nordeste da Argentina, ocorrendo também no leste 

do Paraguai e norte do Uruguai. É uma depressão ovalada, com o eixo maior 

no sentido quase norte-sul, e possui uma área de cerca de 1,7 milhão de km² e 

espessura máxima de 8.000m (Figura 2.4). Desenvolveu-se durante as eras 

Paleozoica e Mesozoica, e seu registro sedimentar apresenta rochas formadas 

do Período Ordoviciano ao Cretáceo, abrangendo um intervalo de tempo entre 

460 e 65 milhões de anos. 

A evolução desta bacia, de acordo com Raja Gabaglia e Figueiredo 

(1990), foi policíclica, iniciada por uma fase de fratura interior no continente 

Gondwana, seguida por várias fases de sinéclise interior. Os seus flancos são 

afetados por soerguimentos crustais e erosão parcial de seu registro, durante o 

rifteamento, ocorrendo no flanco leste profundo modelamento pela erosão em 

função soerguimento crustal associado ao rift da abertura do Atlântico Sul no 

Mesozoico. Na borda oeste ocorre o Arco de Assunção relacionado à 

sobrecarga litosférica imposta ao continente pelo cinturão orogênico Andino 

(SHIRAIWA, 1994). Observa-se ao norte que seus estratos cobrem em onlap 

as rochas cristalinas do embasamento pré-cambriano do Grupo Cuiabá 

(MILANI;ZALAN 1999). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_sedimentar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Km
http://pt.wikipedia.org/wiki/Era_geol%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paleoz%C3%B3ica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesoz%C3%B3ica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_geol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordoviciano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1ceo
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A Bacia do Paraná tem recebido outras classificações, como sinéclise 

complexa do Paleozoico ao Jurássico, e como anfíclese (entumescimento 

provocado por anomalia térmica) desde o vulcanismo do Jurássico Superior 

(ALMEIDA, 1980). 

 

 

Figura 2.4 – A: Localização da Bacia do Paraná na América do Sul abrangendo Brasil, 
Argentina, Uruguai e Paraguai em (MELFI;PICCIRILLO;NARDY, 1988) adaptado de Zalán 
(1986); B: Mapa geológico desta bacia segundo Milani e Zalan (1999). 

 

Segundo Zalán et al. (1988, 1990), o registro desta sucessão 

sedimentar-magmática, atesta a superposição de no mínimo três diferentes 

bacias, com geometrias e limites variados, com áreas de sedimentação 

independentes, separadas por profundas discordâncias: A primeira bacia é 

representada pelas sequências Siluriana e Devoniana, depositadas em golfo 

aberto para o paleo-oceano Pacífico (Panthalassa), a oeste. A segunda 

acolheu a sequência permo-carbonífera, típica de sinéclise intracontinental e a 

terceira corresponderia à fase de erupção das lavas de topo, Bacia Serra 

Geral, compreendendo os arenitos eólicos da Formação Botucatu e os 

derrames basálticos da Formação Serra Geral; e finalmente a Bacia Bauru, 

intracratônica. 

A deposição deste pacote sedimentar é marcado por discordâncias e 

uma série de transgressões e regressões marinhas com os tratos dos sistemas 

deposicionais se condicionando a atuação destes processos (OLIVEIRA, 

2006). Os três primeiros estágios deposicionais correspondem a ciclos 
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sedimentares transgressivo-regressivos do Paleozoico ao passo que as demais 

rochas sedimentares continentais do Mesozoico culminam com rochas ígneas, 

representativas de lavas continentais Eo-Cretáceas da Formação Serra Geral 

(Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5 – Painel estratigráfico da Bacia do Paraná no estado de Mato Grosso, adaptado de 
Oliveira (2006). 

 

No Mato Grosso, as unidades da Bacia do Paraná correspondem 

àquelas do seu setor noroeste e incluem as sequências da fase inicial de 

implantação com extensão continental e formação de riftes, com depressões 

alongadas, seguida de sedimentação relacionada à subsidência termal e ao 

ajuste isostático posterior. A natureza destas sequências sedimentares na 

região indica uma evolução em condições tectônicas predominantemente 

instáveis, refletindo os efeitos de reativações de estruturas do embasamento 

Neoproterozoico.  

Neste setor da bacia são reconhecidos quatro ciclos de subsidência, dos 

seis propostos por Milani (1977) e Milani e Ramos (1998) e correspondem às 

supersequências Rio Ivaí, Paraná, Gondwana I, Gondwana III (Neo-Jurássico a 

Eo-Cretáceo) e Bauru (Cretáceo).  

Estes quatro grandes ciclos se manifestam da seguinte forma: i) fase 

inicial de preenchimento de rift, com deposição da Supersequência Rio Ivaí 
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(TEIXEIRA, 2001); (ii) fase sinéclise, compreende à deposição das 

supersequências Paraná e Gondwana I; (iii) fase de abertura do oceano 

Atlântico e deposição da Supersequência Gondwana III, e (iv) encerramento da 

evolução da bacia com a deposição da Supersequência Bauru.  

A Supersequência Rio Ivaí (neo-ordoviciana/eo-siluriana) constitui a 

unidade basal da Bacia do Paraná, marcada por um ciclo transgressivo, 

abrangendo as formações Alto Garças, constituída por arenitos grossos a 

conglomeráticos, depositados em ambiente fluvial, transicional e costeiro; Iapó, 

composta por diamictitos de origem glacial conformando um limite de 

sequência de terceira ordem interno a esta supersequência e Formação Vila 

Maria, constituída por folhelhos fossilíferos com intercalações arenosas, 

hospedando a superfície de inundação máxima (MILANI, 1997).  

Em seguida ocorre a supersequência Paraná (Devoniana) que 

caracteriza um ciclo transgressivo-regressivo constituído pela Formação 

Furnas, a qual foi depositada em ambiente fluvial a transicional (arenitos e 

conglomerados, com abundantes icnofósseis) e pela Formação Ponta Grossa, 

caracterizada principalmente folhelhos e que corresponde à superfície de 

máxima inundação ocorrida no Devoniano. 

A supersequência subsequente, Gondwana I, Carbonífera-Eotriássica, 

abrange às diversas formações componentes dos grupos Itararé, Guatá e 

Passa Dois. A porção basal transgressiva é representada pelos Grupos Itararé 

(Formações Lagoa Azul, Campo Mourão, Taciba e Aquidauana) constituindo 

depósitos sedimentares de origem glácio-marinha e Grupo Guatá, constituído 

por sedimentos depositados em ambiente deltáico, marinho e litorâneo da 

Formação Rio Bonito e marinhos da Formação Palermo com a superfície de 

inundação máxima na sua parte intermediária. 

A porção superior, regressiva, encontra-se registrada nos sedimentos 

marinhos a transicionais do Grupo Passa Dois (Formações Irati, Serra Alta, 

Teresina, Corumbataí e Rio do Rastro), exibindo na sua porção superior 

registros da instalação de clima desértico na bacia. Estas três primeiras 

supersequências depositadas na Bacia são representadas por sucessões 

sedimentares que definem ciclos transgressivo-regressivos ligados a 

oscilações do nível relativo do mar no Paleozoico (MILANI, 1997). 

A Supersequência Gondwana III, correspondente à abertura do Oceano 

Atlântico, que compreende a Formação Botucatu, constituída por arenitos 
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eólicos depositados em ambiente desértico, intercalados e sotopostos pelos 

expressivos derrames basálticos continentais da Formação Serra Geral. 

Sobre estas rochas vulcânicas da Formação Serra Geral depositaram-se 

cerca de 300m de sedimentos dos Grupos Caiuá e Bauru, de idade 

Neocretácica, constituído por arenitos finos a muito finos, interpretados como 

lençóis de areia, wadis e dunas do Grupo Caiuá e conglomerados, argilitos e 

siltitos do Grupo Bauru interpretados como sistemas de leques aluviais, fluviais 

e pântanos (FERNANDES;COIMBRA, 1998, 2000).  

Estes sedimentos segundo Fernandes (1992, 1998) e Fernandes e 

Coimbra (1994, 2000), constituem uma bacia continental interior independente 

e separada da Bacia do Paraná, que foi denominada de Bacia Bauru. Neste 

estudo, consideramos as rochas do Grupo Bauru ainda como integrantes da 

Bacia do Paraná. Nestas unidades ocorrem as importantes reservas de rochas 

carbonáticas conhecidas e exploradas, na borda norte da Bacia do Paraná no 

Mato Grosso. 

No Mato Grosso o registro sedimentar das rochas do Grupo Bauru, de 

idade Neo-Cretácea, são caracterizados por depósitos continentais areno-

conglomeráticos, síltico-argilosos e carbonáticos de ambiente continental fluvial 

e lacustre (SOARES et al., 1980; WESKA, 1996), representadas pelas 

formações Quilombinho, Cachoeira do Bom Jardim e Cambembe que 

evidenciam o rápido preenchimento de grabéns originados pelo abatimento de 

blocos em resposta ao prosseguimento do regime distensivo que iniciou com o 

vulcanismo Serra Geral.   

 A esta sequência de sedimentos Bauru, associam-se rochas alcalinas 

que correspondem o ciclo final da Bacia do Paraná (SCHNEIDER et al., 1974; 

MILANI, 1997), cuja origem estaria relacionada ao magmatismo alcalino, 

proveniente da ação de plumas mantélicas de idade Neo-Cretácea, 

relacionados ao lineamento 125°. Estas rochas constituem a Província Alcalina 

de Goiás (Cretáceo Superior), caracterizada por complexos plutônicos máfico-

ultramáficos alcalinos, caracterizados por diatremas, plugs e diques 

kamafugíticos e, subordinadamente, lavas e piroclásticas kamafugíticas  

(BROD et al., 2005).  

No âmbito das folhas Dom Aquino e Rondonópolis ocorrem parte da 

Supersequência Ordovício-Siluriana Rio Ivaí, representada pela Formação Alto 

Garças, seguidos pelos sedimentos do Supersequência Devoniana Paraná 
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(Formações Furnas e Ponta Grossa), e a sedimentação da Supersequência 

Carbonífera Gondwana I (Grupo Itararé–Formação Aquidauana), seguido pela 

deposição dos sedimentos da Supersequência Juro-cretácea do Gondwana III, 

Grupo São Bento, e culminando no Cretáceo com a Supersequência Bauru 

(Grupo Bauru-Formações Bauru e Marília). Nas porções norte e oeste da área 

estudada, estes sedimentos da Bacia do Paraná, cobrem em discordância 

erosiva e angular as rochas do Grupo Cuiabá. 

 

2.3 Bacia do Pantanal  

 
A Bacia do Pantanal é uma bacia sedimentar intracratônica quaternária 

localizada na Bacia do Alto Rio Paraguai, na Região Centro-Oeste do Brasil, 

formada por sedimentos de natureza arenosa e síltico-argilosa com poucos 

níveis de cascalho. Possui cerca de 550 metros de espessura de sedimentos, 

inferida a partir de dados sísmicos e a sua sucessão estratigráfica revela 

afinamento textural dos sedimentos para o topo e preenchimento 

essencialmente siliciclástico. Na porção inferior predominam arenitos grossos e 

conglomerados, enquanto que na parte superior ocorrem principalmente areias 

quartzosas finas a médias, localmente grossas. Verificam-se intervalos com 

cores avermelhadas que ocorrem em vários níveis e são caracterizados pela 

presença de óxido de ferro como cimento, às vezes constituindo lateritas 

(ASSINE, 2003).  

A área-fonte destes sedimentos está a leste da bacia onde se localizam 

os planaltos resultantes da erosão regressiva das rochas Paleozoicas da Bacia 

do Paraná. O embasamento da Bacia Pantanal também é constituído 

principalmente por rochas Neoproterozoicas metamórficas de baixo-grau do 

Grupo Cuiabá. 

Como resultado dos processos erosivos da borda oeste da Bacia do 

Paraná, se desenvolvem uma série de megaleques da bacia do Pantanal que 

constituem os sistemas fluviais que compõem a maior parte do trato 

deposicional do Pantanal Mato-grossense e seus distributários com extensão 

superficial da ordem de 103 a 105 km2. O Pantanal Mato-grossense é 

composto por uma planície fluvial meandrante constituída por depósitos de 

sistema distal de vários leques aluviais dominados por rios, dos quais o mais 

notável é o megaleque do Rio Taquari (ASSINE, 2005), que exibe uma área 

http://biblioteca.universia.net/autor/Mario%20Luis%20Assine.html
http://biblioteca.universia.net/autor/Mario%20Luis%20Assine.html
http://biblioteca.universia.net/autor/Mario%20Luis%20Assine.html
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aproximada de 49.000km2 e superfície caracterizada pela presença de 

complexa rede de canais e paleocanais distributários e de formas deposicionais 

com geometria lobada (ASSINE, 2005; ZANI et al., 2009). 

A geometria original destes vários leques aluviais de rios entrelaçados 

encontra-se preservada como formas reliquiares, sendo facilmente 

reconhecíveis em imagens de satélite, onde são visíveis paleocanais 

distributários. Constata-se também que os processos eólicos foram ativos em 

alguns lobos abandonados, enquanto novos lobos eram construídos, tendo 

sido provavelmente mais efetivos durante o período de máximo glacial. Lagoas 

bordejadas por dunas de areia em meia-lua, originalmente depressões de 

deflação, são formas eólicas reliquiares na paisagem do Pantanal. A paisagem 

tem continuamente mudado desde o fim do Pleistoceno, numa adaptação a um 

ambiente mais úmido e quente, dominante no Holoceno (ASSINE, 2003). 

Na paisagem atual há muitas feições geomórficas herdadas de 

diferentes climas que produziram registros de uma sucessão de eventos do 

Pleistoceno ao Holoceno, caracterizados por uma vasta planície aluvial 

constituída por depósitos de leques aluviais e ocorrência por inúmeros canais 

abandonados e pequenas lagoas (RABELO;SOARES, 1999).  

Segundo Assine (2005), a bacia do Pantanal está sob a influência de 

tectônica moderna que tem contribuído para a modelagem da paisagem atual 

do Pantanal e responsável por mudanças do nível de base de erosão e 

gradientes topográficos, condicionando o curso do rio Paraguai na borda oeste 

da bacia.  

Na borda leste da Bacia do Pantanal, Gesicki e Ricomini (1998) 

identificaram três fases de deformação relacionadas à neotectônica, que 

afetam tanto as rochas sedimentares Paleozoicas da Bacia do Paraná 

(Formações Furnas e Aquidauana) que margeiam a bacia, quanto os depósitos 

coluvionares e aluvionares. Estas deformações possuem direção NE-SW a NS 

e NW-SE e a fase NS e NNE-SSW são as responsáveis pelos abatimentos 

generalizados que levaram à abertura da bacia sedimentar do Pantanal, 

provavelmente no Pleistoceno Inferior.  

Evidências desta neotectônica são encontradas na Serra do Maracaju, 

no Mato Grosso do Sul, e em outros pontos da bacia, sob a forma de falhas 

recentes que estruturam a sua borda leste. Estas falhas provocam desníveis e 

erosão da borda noroeste da Bacia do Paraná, particularmente das rochas 

http://biblioteca.universia.net/autor/Mario%20Luis%20Assine.html
http://biblioteca.universia.net/autor/Mario%20Luis%20Assine.html
http://biblioteca.universia.net/autor/Mario%20Luis%20Assine.html
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sedimentares do Grupo Rio Ivaí e das Formações Furnas, Ponta Grossa e 

Aquidauana, com a formação de leques aluviais com padrão distributário em 

direção a oeste. Estas manifestações tectônicas recentes derivam 

principalmente da reativação do cinturão de cisalhamento transcorrente 

Transbrasiliano de direção NE-SW (LACERDA FILHO et al. 2006). 
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3. UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

3.1 Introdução 

 

Os trabalhos desenvolvidos por esse Projeto permitiram estabelecer um 

novo reordenamento estratigráfico para a geologia da região. Na porção 

sudoeste da Folha Dom Aquino foram cartografados três corpos de hornfels, 

sendo dois sobrepostos ao Batólito Granítico São Vicente e um terceiro no 

contato entre esse batólito e os metassedimentos do Grupo Cuiabá.  

À Formação Marília, nesse trabalho interpretada como indivisa, foram 

incorporadas as Formações Quilombinho e Cachoeira do Bom Jardim, 

definidas por Weska et al. (1996) e Weska (1996). 

A Formação Paredão Grande, também proposta por Weska et al. (1996) 

e Weska (1996) foi cartografada nas regiões centro-sul e sudoeste da Folha 

Dom Aquino, como derrames basálticos encaixados nos sedimentos da 

Formação Marília (Grupo Bauru) e na porção centro-norte da Folha 

Rondonópolis, como dique de diabásio hospedados nos sedimentos da 

Formação Furnas. 

Na região sudoeste da Folha Dom Aquino foi cartografada a unidade 

reconhecida como Depósitos Aluvionares Antigos – Q1a. Na região norte desta 

mesma folha, foram definidas e cartografadas, através da interpretação de 

imagens aerogeofísicas associadas aos trabalhos de campo, duas novas 

unidades Terciárias denominadas Coberturas detrito-argilo-arenosas (NQdaa) 

e detrito-arenosas (NQda). 

Na porção centro-oeste da Folha Dom Aquino, o contato entre as 

Formações Furnas e Ponta Grossa (Grupo Paraná) foi redefinido como 

tectônico (Falhas transicionais normais). 

 

3.2 Grupo Cuiabá - NPcui 

 
O Grupo Cuiabá compreende uma sequência de rochas 

metassedimentares dobradas, inclusas na unidade tectônica reconhecida como 

Faixa Paraguai, situados na região a sudeste do Cráton Amazônico, 

desenvolvido no Ciclo Orogênico Brasiliano-Panafricano (1.000-500 Ma). 

As rochas associadas a esse Grupo são objeto de pesquisa desde 

meados do século XIX sendo que Almeida, F. F. M. as estudou desde o final da 



24 
 

década de 1940 até a década de 1980. Almeida (1948) descreveu a Série 

Cuiabá, proposta por Oliveira e Leonardos (1943), como constituída por 

metassedimentos de baixo grau metamórfico, preferencialmente filitos com 

intercalações de quartzitos, cortados por veios de quartzo e afetados pela 

intrusão do Granito São Vicente. Almeida (1965) classificou as rochas desse 

Grupo como depósitos de flysch, vinculados às correntes de turbidez, em 

função de deslizamentos submarinos nos fundos instáveis do geossinclíneo.  

Guimarães e Almeida (1972), propuseram o empilhamento estratigráfico 

para esse Grupo iniciando-se, da base para o topo, por metaconglomerados, 

filitos e filitos ardosianos, quartzitos, metagrauvacas e metarcóseos, os quais 

foram incluídos no Grupo Cuiabá Indiferenciado e metassedimentos 

periglaciais, correspondentes à Formação Coxipó. Luz et al. (1980) 

subdividiram esse Grupo, na Baixada Cuiabana, em nove subunidades lito-

estratigráficas, denominando-as informalmente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma 

Indivisa. Admitem ainda, dois ambientes deposicionais distintos para as rochas 

dessas subunidades. Alvarenga (1984, 1985, 1988, 1990, 1992) e Alvarenga e 

Trompette (1988, 1992,1993), Alvarenga e Saes (1992) e Trompette (1994), em 

trabalhos executados na Faixa Paraguai, posicionaram o Grupo Cuiabá na 

Faixa Interna e propuseram novos empilhamentos estratigráficos, à luz de 

conceitos estruturais e ambientes deposicionais, para os metassedimentos 

desse Grupo. Ruiz et al. (1999) referem-se a essa Faixa como Domínio 

Tectônico Interno da Faixa de Dobramentos Paraguai. Tokashiki e Saes (2008) 

propõem uma divisão litoestratigáfica do Grupo Cuiabá compreendendo as 

Formações Casa de Pedras, Acorizal e Coxipó. Souza et al. (2014) admitem 

um novo reordenamento para unidade de topo do Grupo Cuiabá, com a 

reintegração do termo Formação Jangada (ALMEIDA, 1964, 1965, 1974), 

subdividida em duas fácies: Marzagão e Bauxi.  

O Grupo Cuiabá aflora nas regiões norte, oeste e sudoeste da Folha 

Dom Aquino e a noroeste, oeste e centro-sul da Folha Rondonópolis (Figura 

3.1).  

Diante das dificuldades em adquirir informações litológicas/estruturais 

nas rochas desse Grupo na área em estudo, devido à escassez de bons 

afloramentos, aliada a ação dos processos erosivos, o que dificulta, portanto, 

uma caracterização litoestratigráfica precisa dessas rochas, optou-se em 
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correlacioná-las, informalmente, à Unidade Indivisa definida por Luz et al. 

(1980). 

 

 

Figura 3.1 – Mapa da área de ocorrência do Grupo Cuiabá. 

 

Macroscopicamente, as rochas do referido grupo compreendem 

metadiamictitos, metaquartzo grauvacas miloníticas e quartzitos. Os 

metadiamictitos afloram nas porções Norte e WSW da Folha Dom Aquino. São 
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acinzentados, muito fraturados, mal selecionados, alterados pelo intemperismo, 

com fragmentos de quartzo e de rocha de natureza diversa orientados, 

subarredondados a angulosos, milimétricos a centimétricos, envolvidos por 

foliação bem desenvolvida (Sn 145/75), cortado por veios de quartzo leitoso 

milimétricos a centimétricos, além de veios em “tension gash”. Localmente 

mostram níveis conglomeráticos (Fotos – 3.1 A, B e C - Ponto MC – 038 e 

Fotos 3.2 A e B – Ponto MC-104).  

 

 

Foto 3.1 – A, B e C: Metadiamictitos mostrando veios de quartzo em “tension gash” Ponto MC 

– 038 – Sn 145/75. Coord. UTM 662986 - 8265607. 

 

 

Foto 3.2 – A: Metadiamictito Milonítico/Metacalcirrudito Milonítico mostrando Foliação Sn e 
níveis conglomeráticos; B: Metadiamictito Milonítico/Metacalcirrudito Milonítico com seixos 
rotacionados e deformados, Ponto MC – 104. Coord. UTM 779403 – 8131421. 
 

A composição modal em lâmina delgada, definida no Ponto MC-038, 

compreende: matriz (22%), quartzo (74,54%), feldspato (2,4%), muscovita 

(0,2%), biotita (0,06%), opacos (0,7%) e zircão (0,1%), sendo classificada como 

um Metaquartzo Grauvaca Milonítico. A foliação é definida por superfícies 

descontínuas preenchidas por material oxidado (pressure seams) (Foto 3.3 A). 

Superfícies sinuosas preenchidas por material residual cortam os grãos 

indicando geração pós litificação (Foto 3.3 B). Observam-se também 

Feldspatos (plagioclásios) e palhetas de muscovita e biotita (Foto 3.3 C). 

Localmente observa-se uma reação de consumo de biotita para muscovita e 

C B A 

B A 
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foliação envolvendo grãos rotacionados (foliação milonítica). Registro de 

metamorfismo dinâmico e termodinâmico em grau muito baixo. 

 

 

Foto 3.3 – Fotomicrografias – A: Foliação definida por superfícies descontínuas preenchidas 
por material oxidado (pressure seams); B: Superfícies tortuosas preenchidas por material 
residual cortam os grãos indicando geração pós litificação; C: Feldspatos (plagioclásios) e 
palhetas de muscovita e biotita, Ponto MC – 038 Coord. UTM 662986 - 8265507. 
 

A composição mineralógica da rocha no Ponto MC-104 é composta por 

quartzo (12%), matriz (67,4%), microclina (3%), plagioclásio (2%), grãos de 

carbonato (3,6%), fragmentos de rocha (11%) e fragmentos de filito (1%), 

classificando-a como um Metadiamictito Milonítico/Metacalcirrudito Milonítico. 

Microscopicamente observam-se grãos de quartzo, carbonato e fragmentos de 

rocha flutuando em uma matriz com foliação característica (Foto 3.4 A). 

Fragmentos de filito e feldspato (microclina e plagioclásio) também foram 

observados (Foto 3.4 B), além de matriz constituída essencialmente de 

carbonato e quartzo (Foto 3.4 C). Os fragmentos de rocha contêm grãos de 

quartzo, feldspato, carbonato e clorita.  

 

 

Foto 3.4 – Fotomicrografias – A: Grãos de quartzo, carbonato e fragmentos de rocha em uma 
matriz com foliação característica; B: Fragmentos de filito e feldspato (microclina e 
plagioclásio); C: Matriz constituída essencialmente de carbonato e quartzo. Ponto MC – 104. 
Coord. UTM 662986 – 8265607. 

 

Os metaquartzo grauvacas afloram nas regiões norte da Folha Dom 

Aquino e oeste, noroeste e centro-sul da Folha Rondonópolis. Exibem 

colorações avermelhada, arroxeada e amarelada, alterada por intemperismo, 

granulometria fina, foliação pervasiva, textura protomilonítica a milonítica, com 

seixos arredondados de quartzo envolvidos pela foliação, além de fragmentos 

C B A 

C B A 
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de rocha. Mostram deformação D1 característica e vergência para o Cráton 

Amazônico. Secundariamente, exibem textura inequigranular, fina a média, 

com seixos arredondados a subarredondados de quartzo envolvidos pela 

foliação definindo uma textura inequigranular grossa (Fotos 3.5 A e B - Ponto 

MC – 026a / Fotos 3.6 A – Ponto WA – 037 e Foto 3.6 B – Ponto MC – 027). 

 

 

Foto 3.5 – A e B: Metaquartzo Grauvaca Milonítica, mostrando deformação D1 Ponto MC – 
026a Coord. UTM 725293 - 8336610. 
 

 

Foto 3.6 – A: Metaquartzo Grauvaca Milonítico, mostrando deformação D1, Ponto WA – 037 
Coord. UTM 717460 – 8169461; B: Metaquartzo Grauvaca Milonítico muito 
fraturado/intemperizado, Ponto MC – 027. Coord. UTM 716411 – 8338968. 

 
A composição mineralógica da rocha no ponto MC – 026a é indicada por 

grãos de quartzo (20%), fragmentos de rocha (1,2%), matriz (69,08%), vazios 

(7,4%), opacos (2,3%) e zircão (0,02%), classificando-a como um Metaquartzo 

Grauvaca Milonítico. Microscopicamente mostra pressure seams sinuosas com 

B A 

B A 
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resíduos opacos e fraturas abertas concordantes com a foliação milonítica. 

Grãos de quartzo e raros fragmentos de rocha (siltito, silexito ou chert) também 

foram observados (Foto 3.7 A), além de grãos subhédricos de quartzo 

sugerindo origem autigênica ou vulcânica (Foto 3.7 B). Tem-se ainda, grãos 

rolados de zircão associado aos grãos de quartzo e matriz constituída por 

sericita, opacos e argilas. 

A rocha do Ponto WA - 037 é constituída por quartzo (63,34%), feldspato 

(1%), chert (1,2%), micas (26%), turmalina (0,04%), rutilo (0,02%), opacos (7%) 

e vazios (1,4%), classificando-se como um Quartzo Grauvaca Milonítico. Os 

grãos de quartzo com caudas de pressão e subgranulação são características 

de deformação em estágio dúctil (Foto 3.8 A). As biotitas foram transformadas 

em cloritas (Foto 3.8 B). Observam-se ainda grãos de turmalina e rutilo, grãos 

deformados de chert e feldspatos sericitizados e matriz micácea. 

No Ponto MC - 027 a composição modal mostra grãos de quartzo (25%), 

grãos de feldspato (1,4%), fragmentos de rocha (2,4%), opacos (0,9%), matriz 

(67,3%), grãos oxidados (2%) e vazios (1%), classificando-a como um 

Metaquartzo Grauvaca Milonítico. Microscopicamente registram-se grãos de 

quartzo mal selecionados flutuando na matriz com incipiente foliação. Grãos de 

quartzo e raros grãos de plagioclásio são observados na matriz (Foto 3.9 A), 

além de cristais de microclina e fragmentos de rocha (Foto 3.9 B). Ocorrem 

ainda grãos oxidados de glauconita e matriz constituída de mica branca 

orientada e argila. O metamorfismo é de grau muito baixo e de caráter 

dinâmico. 

 

 

Foto 3.7 – Fotomicrografias – A: Grãos de quartzo e raros fragmentos de rocha (siltito, 
silexito ou chert); B: Fratura aberta, porosidade fenestral e grãos subhédricos de quartzo 
sugerindo origem autigênica ou vulcânica. Ponto MC – 026a. Coord. UTM 725293 - 8336610. 
 

A B 
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Foto 3.8 – Fotomicrografias – A: Micas transformadas em cloritas com baixas cores de 
interferência. Ponto WA – 037. Coord. UTM 717460 – 8169461; B: Grãos de quartzo com 
caudas de pressão e subgranulação com textura típica de deformação. Ponto WA – 037. 
Coord. UTM 717460 – 8169461. 
 

 

Foto 3.9 – Fotomicrografias – A: Grãos de quartzo e raros grãos de plagioclásio. Ponto MC – 
027; B: Microclina e fragmentos de rocha. Ponto MC – 027. Coord. UTM 716411 – 8338968. 

 

Os quartzitos afloram na porção WSW da Folha Dom Aquino como dois 

pequenos morrotes escarpados sob intensa ação dos processos erosivos, 

intercalados nos metadiamictitos e sotopostos em discordância litológica, 

angular e erosiva aos sedimentos das formações Alto Garças (Grupo Rio Ivaí) 

e Furnas (Grupo Paraná) (Foto 3.10, Ponto MC – 247). São esbranquiçados, 

maciços, localmente foliados, muito fraturados, intemperizados, granulometria 

fina a média, tendo como protólito, provavelmente, veios de quartzo de 

segregação metamórfica. 

Três corpos de hornfels (NPcuhf) resultantes do metamorfismo de 

contato nos metassedimentos do Grupo Cuiabá provocado pela intrusão do 

batólito granítico alcalino São Vicente, com exposição areal individual ao redor 

de 1.000x3.000 metros, foram cartografados na porção sudoeste da Folha Dom 

Aquino, sendo um no contato entre o corpo granítico e os metassedimentos do 

Grupo Cuiabá e os demais sob a forma de “roof pendant” sobre o batólito 

granítico, preservados em função de maior resistência aos processos erosivos. 

A B 

A B 



31 
 

(Foto 3.11 A, Ponto MC – 056A, Foto 3.11 B, Ponto MC – 069). Exibe cor cinza 

escura, granulação muito fina, isotrópico, não magnético, constituído 

essencialmente por máficos, com fratura conchoidal a subconchoidal. Sua 

composição modal compreende biotita (55,4%), cordierita (10,6%), muscovita 

(10%), quartzo (10%), opacos (10%) e albita (05%). Petrograficamente (Ponto 

MC – 056A) mostra textura lepidoblástica inequigranular com palhetas de 

biotita e opacos envoltos por minerais incolores (Foto 3.12 A). São comuns 

grãos orientados de cordierita e diminutas inclusões de opacos e biotita. As 

biotitas concentram-se nas bordas das cordieritas (Foto 3.12 B). Observa-se 

orientação das palhetas de biotita, secundariamente muscovita, além de 

diminutos grãos de opacos em um fundo esbranquiçado de quartzo e prismas 

de albita (Foto 3.12 C). Nas cordieritas tem-se maclas simples ou radiais (Foto 

3.12 D). As presenças da biotita e cordierita indicam metamorfismo termal. 

Petrograficamente classifica-se a rocha como Muscovita-quartzo-cordierita-

biotita-albita hornfels. 

 

 

Foto 3.10 – Quartzito esbranquiçado, estratificados em bancos centimétricos, com fraturas de 
densidade de frequência 5/m. MC - 247 Coord. 664037 – 8263310. 

 

 

Foto 3.11 – A: Hornfels (NPcuhf) resultantes do metamorfismo de contato provocado pela 
intrusão do batólito granítico alcalino São Vicente nos metassedimentos do Grupo Cuiabá. 
Ponto MC – 056a Coord. UTM 771864 – 8234297; B: Blocos/matacões de Hornfels Ponto MC 
– 069 – Coord. UTM 668430 – 8252773. 

A B 
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Foto 3.12 – Fotomicrografias – A: Palhetas de biotita e opacos envoltos por minerais 
incolores exibindo textura lepidoblástica; B: Grãos orientados de cordierita e diminutas 
inclusões de opacos e biotita. Biotitas concentradas nas bordas das cordieritas; C: Palhetas de 
biotita orientadas, secundariamente muscovita, além de diminutos grãos de opacos em um 
fundo esbranquiçado de quartzo e prismas de albita. D: Cordieritas com maclas simples ou 
radiais. Ponto MC – 056a Coord. 771864 – 8234297. 

 

3.3 Granito São Vicente - ¢3v 

 

Este batólito granítico insere-se na Província Granitoide Neoproterozoica 

do Sudeste de Mato-grossense, vinculada à evolução da Faixa Paraguai, 

situada na região a sudeste do Cráton Amazônico (GODOY et al., 2004, 2005a, 

2005b, 2007; MANZANO et al., 2005, 2007a, 2007b; MANZANO, 2009). 

Segundo esses autores, esse granito encontra-se associado ao evento 

magmático da parte norte, que engloba ainda os granitoides reconhecidos 

como Lajinha e Araguaiana. Almeida (1954, 1968) descreve esse corpo 

granítico a leste da cidade de Cuiabá, classificando-o como uma intrusão 

batolítica de caráter tardicinemático. Almeida et al. (1972) relaciona-o à 

reativação magmática que origina rochas extrusivas (riolíticas e riodacíticas) 

através de falhas cônicas na câmara e abóboda do corpo. No entendimento 

desses autores, essa intrusão teria assinatura diapírica e sua idade associada 

ao primeiro tectonismo que provocou metamorfismo regional nas rochas do 

Grupo Cuiabá. Del’Arco et al. (1982) descrevem microscopicamente as rochas 

desse corpo granítico e registram a ação de processos hidrotermais e 
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metassomáticos. O Projeto Coxipó (LUZ et al., 1980), a Folha Cuiabá-SD.21 

(BARROS et al., 1982) e o Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado 

de Mato Grosso (LACERDA FILHO et al., 2004), cartografaram esse granitoide. 

Godoy et al. (2004, 2005, 2007) e Manzano et al. (2005, 2007, 2009), definiram 

importantes correlações tecto-magmáticas associadas à evolução dessa 

granitogênese. Manzano, Godoy e Araújo (2008) e Ferreira et al. (2007, 2008) 

acrescentam dados isotópicos importantes para um melhor entendimento 

desse corpo ígneo. Manzano, Godoy e Araújo (2008) enfocam as 

características geológico/estruturais dessa granitogênese ácida e sua 

associação com os processos tectono-metamórficos da Faixa Paraguai.  

O Granito São Vicente aflora no extremo sudoeste da Folha Dom Aquino 

e no extremo noroeste da Folha Rondonópolis (Figura 3.2). 

O Granito São Vicente compreende um batólito granítico alcalino 

intrudido nas rochas epimetamórficas do Grupo Cuiabá, caracterizado como 

uma intrusão de caráter tardicinemático, desenvolvendo metamorfismo de 

contato nos metassedimentos do Grupo Cuiabá. Neste trabalho, foram 

cartografados três corpos de hornfels, um no contato 

metassedimentares/granito e dois sobrepostos ao granito sob a forma de “roofs 

pendants”. São monzogranitos e sienogranitos róseos e cinzas, finos a grossos 

e porfiríticos, textura inequigranular porfirítica, leucocráticos, com evidências de 

processos hidrotermais. A composição mineralógica é dada por quartzo, K-

feldspato, plagioclásio e biotita. Os fenocristais de até 02 cm são de quartzo, K-

feldspato e plagioclásio (Foto 3.13 A e B). 

A análise modal da amostra do Ponto MC – 049 define uma composição 

de quartzo (38,98%), K-feldspato (32%), plagioclásio (22%), biotita (2,6%), 

muscovita (1,6), sericita (0,5%), opacos (1,22%), apatita (0,06%), zircão 

(0,04%) e clorita (1%), que classifica a rocha como monzogranito. Observam-

se palhetas de biotita de até 2,5 mm, inclusões de opacos e diminutos minerais 

com halos pleocroicos (Foto 3.14 A). As biotitas estão cloritizadas e 

parcialmente transformadas em opacos (Foto 3.14 B). Ocorrem também cristais 

de quartzo arredondados ou não, com contatos curvos ou lobulados, 

plagioclásios sericitizados, K-feldspatos euédricos a subédricos, com maclas 

simples, além de muscovita associada à biotita, como produto de reação e 

opacos (Foto 3.14 C). Fenocristais de K-feldspato com até 01 cm exibem 

maclas simples ou de Carlsbad e pertitas em chama perpendiculares ao plano 
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da macla (Foto 3.14 D). Cristais de apatita acham-se inclusos nas biotitas (Foto 

3.14 E). 

 

 

Figura 3.2 – Mapa da área de ocorrência do Granito São Vicente. 
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Foto 3.13 – A: Monzogranito grosso a porfirítico. Ponto MC – 049 Coord. 673283 – 8237643; 
B: Cristais de plagioclásio com até 5 centímetros Ponto MC – 050 Coord. 670000 – 8236193. 

 

 

 

Foto 3.14 – Fotomicrografias – A: Palhetas de biotita de até 2,5 mm, inclusões de opacos e 
diminutos minerais com halos pleocroicos; B: Biotitas cloritizadas e parcialmente transformadas 
em opacos; C: Grãos de quartzo com contatos curvos ou lobulados, plagioclásios sericitizados, 
K-feldspatos euédricos a subédricos, com maclas simples, além de muscovita associada à 
biotita, como produto de reação e opacos. Ponto MC – 049 Coord. 673283 – 8237643; D: 
Fenocristais de K-feldspato exibem maclas simples ou de Carlsbad e pertitas em chama 
perpendiculares ao plano da macla; E: Apatita inclusa nas biotitas. 

 

Análise modal da amostra do ponto MC – 050 mostra uma composição 

de quartzo (32,38%), K-feldspato (52,5%), plagioclásio (12,30%), biotita (1,5%), 

muscovita (0,1%), sericita (0,6%), opacos (0,6%) e zircão (0,02%), que 

classifica a rocha como sienogranito porfirítico. Microscopicamente registram-

se fenocristais de K-feldspato com pertita em chamas, de até 1,5 cm, com 

maclas de Carlsbad e inclusões de plagioclásio (Foto 3.15 A). Quartzo com 

limites lobulados e contatos consertais entre si e cristais subédricos de 

plagioclásio com maclas polissintéticas evanescentes, além de biotita com 

inclusões de zircão (Foto 3.15 B). O plagioclásio, incluso ou não nos 
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fenocristais, estão fortemente sericitizados (Foto 3.15 C). Embora os grãos de 

quartzo não mostrem evidências de deformação, os grãos subédricos de 

plagioclásio estão orientados e as pertitas em chamas dos K-feldspatos 

perpendiculares a essa orientação, sugerem uma colocação sindeformacional 

(Foto 3.15 D). O plagioclásio (composição de oligoclásio a andesina), tem 

relevo maior que o do quartzo. A ausência de microclina associada à pertita em 

chamas indica alta temperatura de cristalização. Não apresenta deformação, 

no entanto, processo de hidrotermalismo torna-se evidente em função da 

cloritização da biotita e sericitização do plagioclásio. Fenocristais de K-

feldspato foram gerados acima da linha de “solidus” e, posteriormente, o 

magma residual cristalizou com maior velocidade, gerando cristais menores de 

quartzo, plagioclásio e K-feldspato. A euédricidade dos fenocristais de K-

feldspato indica geração ainda no magma, ou seja, no estado solidus.  

 

 

Foto 3.15 – Fotomicrografias – A: Fenocristais de K-feldspato com pertita em chamas com 
maclas de Carlsbad e inclusões de plagioclásio; B: Quartzo com limites lobulados e contatos 
consertais entre si e cristais subédricos de plagioclásio com maclas polissintéticas 
evanescentes, além de biotita inclusões de zircão; C: Plagioclásios fortemente sericitizados; D: 
Grãos de quartzo sem deformação. Grãos subédricos de plagioclásio orientados. Pertitas em 
chamas dos K-feldspatos perpendiculares a essa orientação, sugerem uma colocação 
sindeformacional. Ponto MC – 050 Coord. UTM 670000 – 8236193. 

 

Manzano, Godoy e Araújo (2008), relacionam esta granitogênese a uma 

tectônica dúctil tardia, D2, com emplacement do maciço, sendo a geração de 
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porfiroblastos controlada pelos planos de clivagem de crenulação S2. Afirmam 

ainda, que essa relação estrutural reforça o caráter sin-cinemático do 

emplacement magmático ao evento tectônico (D2) do Grupo Cuiabá e, 

consequentemente, corrobora as informações oriundas dos dados 

geoquímicos/geocronológicos para a caracterização de uma província sin a 

pós-tectônica ao conjunto deformacional. Dados isotópicos disponíveis atestam 

uma idade ao redor de 500 Ma para a intrusão desse batólito granítico alcalino. 

Amaral et al. (1966), Hassui e Almeida (1970), Almeida e Montovani (1975), 

Cordani e Tassinari (1979b) e Del’Arco et al. (1982), definiram idades entre 483 

a 504 Ma, utilizando os métodos K-Ar/Rb-Sr. Pinho (2001) definiu idade de 504 

± 05 Ma, pelo método U/Pb em zircão. Segundo esses autores, essas idades 

corresponderiam à colocação/cristalização desse corpo granítico. 

Godoy et al. (2010), referem-se a este granito como uma intrusão 

rapakivítica de dimensão batolítica, alinhada segundo direção ENE-WSW, 

associada ao evento magmático norte. Definiram idade TDM de 1,165 Ga, 

valores de εND
0,50Ga de -2,86 a -5,87, portanto, fortemente negativos e idade de 

cristalização U-PB de 504±8,9 Ma. 

 

3.4 Grupo Rio Ivaí 

 
Deve-se a Maack (1947), as primeiras referências cartográficas de 

rochas pré-Devonianas no flanco leste da Bacia do Paraná, no Estado do 

Paraná, que descreveu um pacote denominado pré-Furnas na seção de um 

poço na cidade de Alto Garças, Mato Grosso. No entanto, somente a partir do 

final da década de 1970, esses sedimentos pré-Devonianos foram objeto de 

estudos sistemáticos, executados por Faria e Reis Neto (1978), Popp et al. 

(1981) e Zalán et al. (1987). Desde então, tem sido propostas diversas 

denominações para esse pacote de sedimentos sotoposto à Formação Furnas. 

Soares (1991) nominou Sequência Tectonossedimentar Ordovício-Siluriana. 

Milani et al. (1995), como Sequência Ordovício-Siluriana e Milani (1997) define-

o como Supersequência Rio Ivaí.  

Coube a Assine, Soares e Milani (1994), a denominação de Grupo Rio 

Ivaí, subdividindo-o, da base para o topo, em três Formações: Formação Alto 

Garças, constituída por arenitos; Formação Iapó, compreendendo diamictitos e 

Formação Vila Maria, caracterizada por folhelhos fossilíferos com intercalações 
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arenosas. Milani et al. (1994), admitem a ocorrência deste Grupo em grande 

extensão da Bacia do Paraná, todavia com espessuras remanescentes 

reduzidas, seções incompletas e geometria descontínua, em função de algum 

controle tectônico durante sua deposição e/ou resistência aos processos 

erosivos. Assine et al. (1994), utilizaram a denominação de Formação Alto 

Garças para designar a seção arenosa basal da sequência Ordovício-Siluriana 

no Brasil. Assine et al. (1994), descrevem a Formação Alto Garças como 

essencialmente arenosa, podendo incluir um conglomerado basal quartzoso, 

que grada para arenitos conglomeráticos com estratificação cruzada, com 

predomínio de arenitos quartzosos finos a grossos, pouco feldspáticos, que na 

sua porção superior podem apresentar-se síltico-argilosos, estratigraficamente 

acima do embasamento e sotoposta à Formação Iapó, com espessura máxima 

ao redor de 300 metros. Borghi e Moreira (1996), relatam a existência de uma 

seção da Formação Alto Garças na região da Chapada dos Guimarães, em 

Mato Grosso. Subdividiram-na em três intervalos, sendo o inferior constituído 

por ortoconglomerados maciços e pouco espessos; o intermediário 

compreendendo arenitos finos, maciços ou laminados, com vestígios de 

icnofósseis reconhecidos como Skolithos linearis e o superior, com 

interestratificações de arenitos médios a grossos, com traços de Arthrophycus 

alleghaniensis, e níveis de arenitos finos com laminação plano-paralela ou 

estratificação cruzada hummocky. Situam-na no ordoviciano, sobreposta por 

diamictitos da Formação lapó e folhelhos da Formação Vila Maria.  

Moreira e Borghi (1999) advogam que o intervalo Ordoviciano-Siluriano 

da Bacia do Paraná na região dos municípios de Chapada dos Guimarães, 

Campo Verde e Santo Antônio do Leverger (MT), faz-se representar pelas 

Formações: Alto Garças e Vila Maria. Identificam neste intervalo dezesseis 

litofácies e duas icnofácies, sendo que entre as litofácies são definidas nove 

rudíticas, seis areníticas e uma lutítica. Lacerda Filho et al. (2004) concordaram 

com a proposta de Assine (1996). Todavia, em função das informações 

cartográficas disponíveis que possibilitassem a individualização das Formações 

Alto Garças, Iapó e Vila Maria, optaram por cartografar o Grupo Rio Ivaí como 

indiviso.  

Na área deste Projeto foi cartografada apenas a Formação Alto Garças. 

As Formações Iapó (intermediária) e Vila Maria (superior) não ocorrem devido 

a inexistência de área fonte ou, mais provavelmente, em função da ação de 



39 
 

processos erosivos, corroborados inclusive pelos registros detectados no 

contato discordante irregular/erosivo entre os sedimentos da Formação Alto 

Garças com os sedimentos da Formação Furnas (sobreposta).  

 

3.4.1 Formação Alto Garças – O3S1rv 

 
A referida unidade aflora nas regiões oeste-sudoeste da Folha Dom 

Aquino e oeste/sudoeste da Folha Rondonópolis, com espessura 

remanescente reduzida, seção incompleta e geometria irregular (Figura 3.3). 

Na Folha Dom Aquino encontra-se sobreposta em discordância 

tectônica (falhas extensionais normais)/litológica/angular/erosiva aos 

metassedimentos do Grupo Cuiabá e ao batólito granítico alcalino São Vicente 

e sotoposta em discordância irregular/erosiva aos sedimentos da Formação 

Furnas e com os sedimentos das Coberturas Detrítico-lateríticas 

Inconsolidadas (NQdl). Na Folha Rondonópolis sobrepõe-se em discordância 

tectônica (falhas extensionais normais) /litológica/angular/erosiva aos 

metassedimentos do Grupo Cuiabá e sotopõe-se em discordância 

irregular/erosiva aos sedimentos da Formação Furnas e em discordância 

irregular/erosiva com os sedimentos do Fácies Terraço Aluvionar (Q1p1). 

Constitui-se por ortoconglomerados quartzosos, polimíticos, 

esbranquiçados e amarelados, ocasionalmente avermelhados, de 

granulometria fina a grossa, com seixos predominantemente de quartzo, 

arredondados a subarredondados e, secundariamente, seixos angulosos de 

arenito, dispersos em uma matriz arenosa feldspática, sem indícios de 

deformação (Foto 3.16 A e B, Ponto WA – 019). 
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Figura 3.3 – Mapa da área de ocorrência da Formação Alto Garças. 

 
Em direção ao topo, passam a predominar arenitos quartzosos, algo 

feldspáticos, conglomeráticos, cuja proporção de seixos decresce 

paulatinamente, encontrando-se no topo arenitos finos a médios, brancos ou 

róseos, sem deformação, com grãos de quartzo arredondados a 

subarredondados, friáveis, com estratificação cruzada tangencial de médio 

porte, tabular, planar e acanalada e finas intercalações de camadas de siltitos 
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avermelhados, com manchas esbranquiçadas, leitosas, granulação fina, 

laminação plano-paralela milimétrica. (Foto 3.17 A, B, C e D, Ponto MC – 170). 

 

Foto 3.16 – A e B: Contato discordante (angular/erosivo) entre os metassedimentos do Grupo 
Cuiabá e os sedimentos da Formação Alto Garças. Ponto WA – 019. Coord. UTM 718081 – 
8151836.  
 

 

 

Foto 3.17 – A e B: Conglomerado polimítico com seixos e arenito grosso. Ponto MC-170 
Coord. UTM 6735721 – 8250472; C e D: Conglomerado polimítico com seixos e arenito grosso 
Ponto WA – 019. Coord. 718081 – 8151836. 
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A análise modal da amostra WA-019 define uma composição de quartzo 

(92,62%), fragmentos de rocha (0,8%), micas (0,4%), matriz (2,6%), opacos 

(1,2%), turmalina (0,04%), zircão (0,06%) e vazios (2,2%), que a define como 

um quartzo-arenito. Microscopicamente, distinguem-se grãos de opacos, 

turmalina, zircão e rutilo (Foto 3.18 A e B). Grãos de quartzo arredondados, mal 

selecionados, baixa esfericidade, com contatos longitudinais e côncavo-

convexos (Foto 3.18 C). Fraturas irregulares preenchidas por micas e os grãos 

de quartzo podem apresentar alguma extinção ondulante ou mesmo 

subgranulação (Foto 3.18 D). A textura é seriada e os grãos de quartzo podem 

atingir até 1,2mm, onde raros grãos são policristalinos. (Foto 3.18 E). 

 

 

 

Foto 3.18 – Fotomicrografias – A e B: Grãos de opacos, turmalina, zircão e rutilo; C: Quartzo 
com contatos longitudinais e côncavo-convexos. Ponto WA – 019. Coord. UTM 718081 – 
8151836; D: Fraturas irregulares preenchidas por micas e os grãos de quartzo podem 
apresentar alguma extinção ondulante ou mesmo subgranulação; E: Textura seriada e os 
grãos de quartzo podem atingir até 1,2mm. Raros grãos são policristalinos Ponto WA – 019. 
Coord. 718081 – 8151836. 

 

A análise modal da amostra MC-039 retrata uma composição de quartzo 

(5%), feldspato autigênico (5%), micas (15%), hidróxido de Fe/Al (15%) e 

argilas 60%), classificando a rocha como siltito. Sob microscopia distingue-se 

uma foliação tortuosa dada pela compactação (Foto 3.19 A). Impregnando toda 

a rocha tem-se diminutos grãos de hidróxido de Fe e/ou Al, opacos ou 

castanhos avermelhados (Foto 3.19 B). Verificam-se grãos de quartzo, 

palhetas de sericita e feldspatos (autigênicos), além de minerais prismáticos 

com baixas cores de interferência e ângulos de extinção entre 35º e 40º, 

associado a argila (Foto 3.19 C). Observam-se diminutos fragmentos de 
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superfícies impregnadas por material oxidado, paralelos entre si, responsáveis 

pela foliação incipiente (Foto 3.19 D). 

 

 

 

Foto 3.19 – Fotomicrografias – A: Foliação tortuosa dada pela compactação; B: Impregnando 
toda a rocha tem-se diminutos grãos de hidróxido de Fe e/ou Al, opacos ou castanhos 
avermelhados. Ponto MC – 039. Coord. UTM 672225 – 8254803; C: Grãos de quartzo, 
palhetas de sericita e feldspatos (autigênicos), além de minerais prismáticos com baixas cores 
de interferência e ângulos de extinção entre 35º e 40º, associado a argila; D: Diminutos 
fragmentos de superfícies impregnadas por material oxidado, paralelos entre si, responsáveis 
pela foliação incipiente. Ponto MC – 039. Coord. UTM 672225 – 8254803. 

 

Assine et al. (1994), definem esta Unidade como constituída por 

conglomerados basais e arenitos fluviais, sucedidos por arenitos litorâneos e 

marinhos rasos. Assine (1996), admite um ambiente sedimentar constituído por 

depósitos de deltas entrelaçados seguidos por depósitos marinhos 

plataformais, sucedendo-se em um padrão de empilhamento retrogradacional.  

Posiciona-se como a sequência basal da Bacia do Paraná, de idade neo-

ordoviciana/eo-siluriana. Segundo Grahn (1989), sua idade mínima 

(llandoveriana) foi definida nos pelitos fossilíferos da Formação Vila Maria. 

(MILANI, 1997), registra a ocorrência de icnofósseis do gênero Skolithos, no 

entanto, pouco significativo para indicar-lhe a idade. Borghi, Moreira e 

Fernandes (1997) posiciona-a no intervalo cronoestratigráfico no limite entre o 

Caradociano e o Ashgilliano (Neo-ordoviciano). Assine et al. (1998), 
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caracterizam-na como um empilhamento transgressivo, interrompido pelo 

evento glacial generalizado e de curta duração, interrompido pela deposição da 

Formação Iapó. Esses autores ponderam que embora não tenha sido ainda 

datada por métodos diretos, esta Unidade é mais jovem que bacias Eo-

ordovicianas do fim do Ciclo Brasiliano, sobre as quais encontra-se sobreposta 

em discordância angular. Datação procedida por Moro, Bonacim e Soares 

(1994), em riolitos da Bacia de Castro, revelou idade de 488± 8 Ma, portanto no 

limite Tremadociano/Arenigiano (Eo-ordoviciano). Dessa forma, pela posição 

estratigráfica, considera-se que esta Formação se depositou no intervalo 

Caradociano/Ashgilliano (ASSINE et al., 1998). Na região de Rio Verde (MS), 

esses autores atribuíram-lhe uma espessura ao redor de 150 metros. Moreira e 

Borghi (1999), interpretam a sucessão estratigráfica desta Unidade como um 

sistema marinho raso arenáceo contida em um trato de sistemas de mar alto 

dentro de uma sequência de tipo 1 sensu (VAN WAGONER et al. 1988), 

Ordoviciana. 

 

3.5 Grupo Paraná 

 

3.5.1 Formação Furnas – D1f 

 
Deve-se a Derby (1878) as primeiras referências sobre as rochas 

sedimentares atribuídas à Formação Furnas, quando descreveu os arenitos da 

escarpa da Serrinha e da Serra das Furnas, no Estado do Paraná. No entanto, 

coube a Oliveira (1912), a denominação de Formação Furnas, admitida como a 

unidade basal do Grupo Paraná. Desde então diversos autores tem se 

dedicado ao conhecimento desta Unidade. Gonçalves e Scheneider (1970), na 

região sul/sudeste do Estado de Mato Grosso, na área deste trabalho, 

descrevem-na, da base para o topo, como constituída por: um conglomerado 

basal, delgado, avermelhado e esbranquiçado, com seixos angulares de 

quartzo de até 10 cm de diâmetro e matriz arenítica grossa; arenito amarelado, 

médio a grosso, grãos subangulares, pouco argiloso, friável, com níveis 

conglomeráticos intercalados e estratificação plano-paralela; arenito 

amarelado, fino a médio, bem classificado, grãos subangulares, pouco argiloso, 

com estratificação cruzada acanalada, friável; siltito amarelado e avermelhado, 

fino a médio, bem classificado, grãos angulares a subangulares, pouco 

argiloso, com estratificação plano-paralela, friável. Northfleet et al. (1969) e 
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Schneider et al. (1974) ao pesquisarem a estratigrafia do Devoniano 

paranaense, embasados em dados de subsuperfície, interpretaram as 

Formações Furnas e Ponta Grossa como indivisas e englobadas no Grupo 

Paraná. Assine et al. (1994) situam-na sobreposta discordantemente a 

unidades de diferentes naturezas e idades, desde rochas magmáticas e 

metamórficas do embasamento cristalino Pré-Cambriano/Eopaleozoico até 

rochas Ordovício-Silurianas de Grupo Rio Ivaí. Determinam sua maior 

espessura, em subsuperfície, da ordem de 337 metros, obtida no poço 2-TL-1-

MS. Assine (1999) classifica-a como uma extensa unidade siliciclástica da 

Bacia do Paraná, constituída por arenitos quartzosos brancos, granulação 

média a grossa, feldspáticos e/ou caolínicos, mal selecionados, com 

estratificação cruzada e níveis de conglomerados, mormente, na porção basal, 

geometria tabular e espessura entre 250 e 300 metros. 

Na área deste Projeto, foi definida através de um poço tubular profundo 

na cidade de Rondonópolis, uma espessura ao redor de 406 metros. No Estado 

de Mato Grosso aflora ao longo das bordas norte e noroeste da Bacia do 

Paraná. Assine (1996), em uma seção na região de Barra do Garças/MT, 

descreve-a como constituída predominantemente por arenitos grossos a muito 

grossos com estratificação cruzada planar, subordinadamente arenitos grossos 

a muito grossos com estratificação cruzada acanalada e arenitos finos a 

médios com estratificação cruzada hummocky. Na borda noroeste da Bacia do 

Paraná, no entorno da Chapada dos Guimarães estendendo-se até o limite sul 

do Estado de Mato Grosso, afloram camadas de arenitos médios a grossos, 

com estratificação cruzada, arenitos finos com estratificação cruzada 

cavalgante e arenitos finos com estratificação cruzada hummocky. Este 

cenário, nas cercanias da cidade de Jaciara/MT, desenvolve uma segunda 

cuesta na escarpa da Bacia, subsequente às ocorrências dos sedimentos do 

Grupo Rio Ivaí. O contato inferior é uma superfície erosiva sobre as unidades 

mais antigas e o superior transicional para os folhelhos da Formação Ponta 

Grossa (ASSINE, 1996). Rodrigues, Pereira e Bargamaschi (1989), na borda 

leste da Bacia do Paraná, individualizam e descrevem três fácies nesta 

Unidade, informalmente denominadas de fácies “A”, “B” e “C”. Assine (1999), 

no flanco sudeste da Bacia do Paraná, descreve três associações faciológicas 

distintas nesta Formação, designando-as como unidades superior, média e 

inferior, com padrões de paleocorrentes distintos. A Figura 3.4 ilustra a 
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estratigrafia da Unidade Devoniana (Grupo Paraná) proposta por Milani et al. 

(1994). 

 

 

Figura 3.4 – Unidade Devoniana da coluna estratigráfica da Bacia do Paraná proposta por 
Milani et al. (1994), com as modificações pertinentes nas idades das Formações Furnas e 
Ponta Grossa, em função de datações de fósseis vegetais procedidas por Gerrienne et al. 
(2001). 

 

Scislewski e Abreu Filho (1998) cartografaram esta Unidade no 

município de Rondonópolis, quando abordaram sua distribuição e espessura, 

aspectos litológicos/estruturais, relações estratigráficas/cronoestratigráficas e 

ambiente de sedimentação. Thomé Filho e Abreu Filho (2003) mapearam-na no 

município de Juscimeira/MT, quando caracterizaram sua distribuição e 

espessura, aspectos litológicos/estruturais, relações 

estratigráficas/cronoestratigráficas e ambiente de sedimentação. Lacerda Filho 

et al. (2004) adotaram a proposta de Assine et al. (1994). Lobato e Borghi 

(2005) analisaram faciologicamente esta Unidade no Parque Estadual do 

Cânion do Guartelá, na borda Leste da Bacia do Paraná, definiram quatro 

intervalos estratigráficos, inclusive com dados de paleocorrentes e 

petrográficos, denominando-os de Intervalos I, IIa e IIb, III e IV. Cotrim e 

Rebouças (2005), no perímetro urbano da cidade de Rondonópolis, 

determinaram através de Sondagem Elétrica Vertical (SEV), uma espessura da 

ordem de 700 metros para esta Unidade. Ruiz et al. (Inédito), no município de 

Rondonópolis, determinaram o contato transicional entre esta Formação e a 

Formação Ponta Grossa variando em um intervalo de 10 a 40 metros. 

Arenitos da Formação Furnas afloram nas regiões norte e sudoeste da 

Folha Dom Aquino e nas porções sudoeste, leste, noroeste e centro-sul da 

Folha Rondonópolis (Figura 3.5). 

 



47 
 

 

Figura 3.5 – Mapa da área de ocorrência da Formação Furnas. 

 
Na Folha Dom Aquino a Formação Furnas acha-se sobreposta em 

discordância tectônica (falhas extensionais normais)/litológica/angular/erosiva 

aos metassedimentos do Grupo Cuiabá e com o batólito granítico alcalino São 

Vicente e sotoposta em discordância tectônica (falhas extensionais normais) 

aos sedimentos da Formação Ponta Grossa e em discordância irregular erosiva 
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com os sedimentos das Coberturas Detrítico-lateríticas Inconsolidadas (NQdl) e 

Detrito Arenosas (NQda). Na Folha Rondonópolis sobrepõe-se em discordância 

tectônica (falhas extensionais normais)/litológica/angular/erosiva com os 

metassedimentos do Grupo Cuiabá e em discordância irregular/erosiva com os 

sedimentos da Formação Alto Garças e sotopõe-se em discordância tectônica 

(falhas transicionais normais) e transicional concordante com os sedimentos da 

Formação Ponta Grossa e em discordância irregular/erosiva com os 

sedimentos das Coberturas Detrítico-lateríticas Inconsolidadas (NQdl) e do 

Fácies Terraço Aluvionar (Q1p1). O contato transicional entre as Formações 

Furnas/Ponta Grossa foi observado em perfis geológicos oriundos de poços 

tubulares profundos nos municípios de Rondonópolis e Juscimeira, quando 

alcançaram o contato entre estas Formações, sendo definida uma zona de 

transição constituída, da base para o topo, por uma interdigitação de arenitos 

finos e siltitos (Formação Furnas) e folhelhos ferruginosos e micáceos 

(muscovita) (Formação Ponta Grossa). 

Compreende arenitos esbranquiçados e amarelados, subordinadamente 

avermelhados, mal classificados, grãos de quartzo médios a grossos, 

subangulosos, pouco argilosos, friáveis, caolínicos, muito fraturados, micáceos 

(muscovita), pouca matriz fina (> 10%), localmente muito silicificados em 

função de falhamentos extensionais normais. Arenitos esbranquiçados e 

amarelados, mal classificados, finos a médios, grãos de quartzo subangulosos, 

caolínicos, pouco argilosos, friáveis, fraturados, micáceos (muscovita), pouca 

matriz fina (> 10%), localmente muito silicificados sob a ação de falhamentos 

extensionais normais, conformando um relevo de escarpas íngremes e aspecto 

ruiniforme (Foto 3.20 A e B). Ambos mostram estruturas sedimentares 

primárias caracterizadas por estratificação cruzada tabular, estratificação 

plano-paralela e acamamento gradacional. Em direção ao topo registram-se 

níveis centimétricos a métricos de siltitos amarelados e avermelhados, finos a 

médios, grãos de quartzo angulosos a subangulosos, pouco argilosos, friáveis, 

muito fraturados, com estratificação plano-paralela milimétrica a centimétrica 

(Fotos 3.21 A, B, C e D). Na base e na porção intermediária tem-se níveis 

conglomeráticos centimétricos a métricos, esbranquiçados e avermelhados, 

com seixos angulosos a subangulosos de quartzo de até 10 centímetros de 

diâmetro, dispersos em uma matriz arenosa grossa (Foto 3.22 A e B). 
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Foto 3.20 – A: Relevo com escarpas de falha da Formação Furnas. Ponto MC – 056. Coord. 
UTM 771864 – 8234297; B: Aspecto ruiniforme e estratificação cruzada nos arenitos da 
Formação Furnas. Ponto WA – 268. Coord. UTM 749410 – 8170804. 

 

 

 

Foto 3.21 – A: Estratificação cruzada tabular, estratificação plano paralela Cruzada. Ponto MC 
– 147 Coord. UTM 713022 – 8251367; B: Arenito com estruturas de fluxo e cruzadas tipo 
climbing. Ponto WA – 210 Coord. UTM 726628 – 8130924; C: Estratificação cruzada 
milimétrica no arenito fino/siltito. Ponto MC – 144 Coord. UTM 702571 – 8248567; D: Arenito 
Furnas com estratificação cruzada centimétrica. Ponto MC – 199 Coord. UTM 781213 – 
8241430. 

 

A B 

A B 
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Foto 3.22 – A e B: Arenito conglomerático branco com seixos de ate 1,5 centímetros. Ponto 
MC – 220 Coord. UTM 689588 – 8237830. 

 
No município de Rondonópolis, na região reconhecida como “Cidade de 

Pedra” (Fotos 3.23 A e B), na Agropastoril Jotabasso, foi implantado o Parque 

Ecológico João Basso, onde encontram-se catalogados em cavernas e 

escarpas nos arenitos dessa Formação, painéis com um importante registro 

iconográfico, representado por inscrições rupestres, retratando temas 

relacionados à vegetação, aves, insetos, répteis, mamíferos, figuras humanas e 

geométricas, entre outras, neste trabalho registradas nos denominados “Sítio 

Arqueológico Ferraz Egreja” – Fotos 3.24 A e B, WA-298 – e “Sítio 

Arqueológico Pedra da Falha” – Fotos 3. 24 C e D, WA-299. 

 

 

Foto 3.23 – A: Vista panorâmica dos Arenitos da Formação Furnas na “Cidade de Pedra” - 
Parque Ecológico João Basso. Ponto WA-298 Coord. UTM 731848 – 8172629; B: Testemunho 
de erosão eólica nos arenitos da Formação Furnas “Cidade de Pedra”. Ponto WA-299 Coord. 
UTM 731132 – 8173218. 
 

A B 

A B 
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Foto 3.24 – A e B: Sítio Arqueológico “Ferraz Egreja” – Inscrições rupestres. Ponto WA-298 
Coord. UTM 731848 – 8172629; C e D: Sítio Arqueológico “Pedra da Falha” – Inscrições 
rupestres. Ponto WA-299 Coord. UTM 731132 – 8173218. 
 

A análise modal da amostra WA – 024, registra uma composição de 

grãos de quartzo (90,9%), grãos de chert (4,8%), grãos de feldspato (0,6%), 

opacos (1,2%), turmalina (0,06%), muscovita (0,44%) e matriz (2%). 

Microscopicamente distinguem-se grãos de opacos e turmalina e palhetas de 

muscovita (Foto 3.25 A). Observam-se grãos com sobrecrescimento autigênico 

e outros com extinção ondulante ou subgranulação, associadas à pressão de 

carga ou compactação (Foto 3.25 B). A rocha classifica-se como um quartzo 

arenito com fragmentos de chert ou silexito (Foto 3.25 C).  

 

 

Foto 3.25 – Fotomicrografias – A: Turmalina, muscovita, chert e quartzo. Ponto WA – 024 
Coord. UTM 725714 – 8193369; B: Sobrecrescimento autigênico. Ponto WA – 024 Coord. UTM 
725714 – 8193369; C: Quartzo e sericita restrita. Ponto WA – 024 Coord. UTM 725714 – 
8193369. 
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Análise modal da amostra WA-017, define uma composição de grãos de 

quartzo (90,4%), grãos de feldspato (1%), muscovita (1,5%), matriz (3%), 

opacos (2%), turmalina (0,05%) e zircão (0,05%). Sob microscopia a matriz 

exibe minerais escuros e turvos e grãos de feldspato (microclina) (Fotos 3.26 A 

e B). A rocha encontra-se bastante compactada, com baixa porosidade e a 

matriz compreende grãos de quartzo muito fraturados, além de opacos e um 

material argiloso (Foto 3.26 C). Pressure seams, são concentrações alinhadas 

de opacos (Foto 3.26 D). Grãos corroídos e sílica dissolvida se depositam nos 

interstícios. O grau de arredondamento pode ter sido diferente durante a 

deposição dos sedimentos e algumas feições foram adquiridas durante a 

diagênese. Trata-se de um quartzo arenito. 

A análise modal da amostra MC – 026 exibe quartzo (94,14%), matriz 

(2,4%), grãos de chert (1%), opacos (0,44%), zircão (0,02%) e vazios (2%). Na 

microscopia, têm-se grãos de quartzo, corroídos e com limites irregulares ou 

suturados (Foto 3.27 A). Grãos de quartzo com contatos longitudinais a 

côncavo-convexos, indicando forte compactação (Foto 3.27 B). Matriz argilosa 

com grãos fraturados e arredondados de zircão (Foto 3.27 C). Raros grãos de 

chert ou silexito (Foto 3.27 D). A rocha classifica-se como um quartzo arenito.  

 

 

Foto 3.26 – Fotomicrografias – A: Minerais escuros e turvos; B: Grãos de microclina. Ponto 
WA – 017 Coord. UTM 741894 – 8152489; C: Quartzo, opacos, argilas e calcedônia; D: 
Alinhamento de opacos. Ponto WA – 017 Coord. 741894 – 8152489. 
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Foto 3.27 – Fotomicrografias – A: Quartzo com limites irregulares; B: Quartzos alongados e 
compactados. Ponto MC – 026 Coord. UTM 670000 – 8236193; C: Matriz argilosa com grãos 
de zircão; D: Grãos de silexito. Ponto MC – 026 Coord. UTM 670000 – 8236193. 
 

Esta Unidade, no entanto, ainda provoca controvérsias quando 

abordada sob os aspectos relacionados à idade, ambiente de sedimentação e 

conteúdo fossilífero. Embora por muito tempo admitida como afossilífera, 

existem diversos registros de fósseis nesta Unidade. Oliveira (1927) descreve a 

presença de tubos de vermes classificados como Arenicolithes sp, no Arroio 

Grande (Ponta Grossa). Lange (1942) relata a existência de “pistas 

vermiformes” relacionadas à icnoespécie Dydimaulichnus furnai. Bigarella, 

Salamuni e Fuck (1966) identificaram restos vegetais nas camadas síltico-

argilosas na porção superior dessa Formação, próximo ao contato com a 

Formação Ponta Grossa, nos arredores da cidade de Tibagi. Lange e Petri 

(1967) descrevem traços bilobados lineares, levemente sinuosos, classificando-

os como Rouaultia funai. Quadros e Melo (1986) referem-se à ocorrência de 

Psilophytales nos siltitos situados no topo da Formação Furnas, no Estado de 

Goiás. Rodrigues et al. (1988) relatam a ocorrência de icnogêneros 

Palaeophycus e Planolites e da icnoespécie Dydiimulichnus furnai, na região de 

Ponta Grossa. Rodrigues, Pereira e Bargamaschi (1989) registram a ocorrência 

de Psilophytales sob a forma de impressões, nos siltitos do topo da Formação 
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Furnas, na região de Ponta Grossa. Borghi e Schubert (1992) identificam a 

existência do icnogênero Furnasichnus, em traços de deslocamentos de 

moluscos descritos nesta Unidade. Traços bilobados do icnogênero 

Rusophycus também foram relatados por Bergamaschi (1992), Borghi (1993) e 

Assine e Gois (1996). Assine (1999) reporta à existência de traços levemente 

sinuosos e estreitos dos icnogêneros Paleophycus e Planolites, além de traços 

bilobados do icnogênero Rusophycus nesta Formação. Na área deste Projeto, 

na porção centro-sul da Folha Rondonópolis (SE.21-X-B), na Agropastoril 

Jotabasso - Parque Ecológico João Basso, Vialou e Figuti (2013) registraram a 

presença do icnofóssil Artrophycus alleghanienesis nessa Formação. 

Fundamentando-se basicamente nas relações de contato com os 

folhelhos basais da Formação Ponta Grossa, do Devoniano Inferior (Emsiano), 

a Formação Furnas tem sido considerada de idade Devoniana. Rodrigues et al. 

(1989) defendem que os questionamentos quanto à disponibilidade de dados 

confiáveis para caracterizar a idade dessa Unidade, devem-se 

fundamentalmente à ausência de registros fossilíferos bioestratigraficamente 

determinantes. Argumentam que as relações estratigráficas associadas a 

alguns registros fossilíferos utilizados na determinação da idade dessa 

Formação mostram-se insuficientes, uma vez que as relações estratigráficas 

são de natureza controvertida e os conteúdos fossilíferos utilizados 

inconfiáveis. Estes autores detectaram a presença de Psilophytales na sua 

porção superior, na borda leste da Bacia, distribuídos entre o Siluriano Superior 

e o Devoniano Médio. Petri (1948) e Dino e Rodrigues (1995) situam-na no 

Eodevoniano em função do contato concordante com os folhelhos marinhos 

sobrepostos da Formação Ponta Grossa (Emsiano/Fammeniano). Diversos 

autores a exemplo de Lange e Petri (1967), Bigarella (1973), Petri e Fúlfaro 

(1983) e Borghi (1993), advogam uma deposição em ambiente marinho raso. 

Outros como Andrade e Camarço (1980), Zalán et al. (1987) e Melo (1988), 

postulam uma deposição em ambiente fluvial. Rodrigues et al. (1989) com 

suporte nas características faciológicas desta Unidade encontradas na borda 

leste da Bacia, associada ao registro de Psilophytales na sua porção superior, 

definem taxativamente um ambiente deposicional Continental-fluvial. 

Bergamaschi (1992), Assine et al. (1994), Milani et al. (1994) e Alvarenga e 

Guimarães (1994), concluem que sua faciologia não é homogênea, pois 

ocorrem fácies continentais na base, passando para depósitos transicionais e 
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costeiros no topo, caracterizando um sistema de deltas constituídos por rios 

entrelaçados e retrabalhados por ondas e marés. Assine (1999) estudando esta 

Unidade no Flanco Sudeste da Bacia do Paraná, subdividiu-a em três unidades 

identificadas por associações faciológicas distintas. À unidade inferior atribuiu 

deposição em extensas planícies aluviais costeiras. À unidade média em 

ambiente marinho e à unidade superior pelo joeiramento dos sedimentos do 

fundo com o aumento da amplitude das ondas durante tempestades, em uma 

plataforma arenosa rasa dominada por correntes de maré. Bergamaschi e 

Pereira (2001) dividiram o pacote Siluriano-Devoniano da Bacia do Paraná na 

Sub-bacia de Apucarana em seis sequências deposicionais, denominando-as 

de A, B, C, D, E e F (Figura 3.6). A sequência A (Pridoliana/Lochkoviana) 

constitue-se por sedimentos dessa Formação, sendo reconhecidos depósitos 

marinho-rasos de antepraia e transicionais (deltáicos e estuarinos), cuja 

progressão registra um ciclo transgressivo-regressivo, caracterizando um trato 

de sistemas transgressivo e de mar alto. 

 

 

Figura 3.6 – Arcabouço estratigráfico para o Devoniano da Bacia do Paraná segundo 
Bergamaschi (1999) e Bergamaschi e Pereira (2001). 

 
Lobato e Borghi (2005) analisaram faciologicamente esta Unidade no 

Parque Estadual do Cânion do Guartelá, na borda Leste da Bacia do Paraná, 

quando identificaram quatro intervalos estratigráficos utilizando-se técnica do 

gráfico de Fischer. Interpretaram então esses intervalos como pertencentes a 

sistemas, deposicionais flúvio-deltáicos (delta entrelaçado) e marinhos rasos 

(dominados por marés), relacionados a uma sucessão de tratos de sistemas de 

Mar Baixo (TSMB), Transgressivo (TST), de Mar Alto (TSMA) e Transgressivo 

(TST), em um ciclo de 3ª ordem. 
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3.5.2 Formação Ponta Grossa - Dpg 

 
Coube a Oliveira (1912) a denominação de Schistos Ponta Grossa 

quando descreveu os folhelhos fossilíferos aflorantes em terrenos Devonianos 

na região de Ponta Grossa (PR). No entanto, deve-se a Petri (1948) a 

denominação de Formação Ponta Grossa para esta unidade litoestratigráfica, 

reconhecida como a unidade superior do Grupo Paraná. A partir da década de 

1950 vários autores se empenharam em estudar a geologia/paleontologia 

Devoniana da Bacia do Paraná, entre os quais Almeida (1954), Bigarella 

(1954), Caster (1954), Lange (1954) e Sommer (1954).  

Lange e Petri (1967) subdividem a Formação Ponta Grossa em três 

membros, denominando-os, da base para o topo, de Jaguariaíva, Tibagi e São 

Domingos. Gonçalves e Scheneider (1970) em mapeamento de semi-detalhe 

na região sul-sudeste do Estado de Mato Grosso, na área deste trabalho, 

descrevem esta unidade como constituída por clásticos finos muito alterados 

por intensa laterização, compreendendo folhelhos cinza a cinza esverdeados, 

localmente arenosos e sílticos, micáceos; siltitos cinza a cinza esverdeados, 

argilosos, localmente arenosos, micáceos, friáveis, finamente estratificados; e 

arenitos cinza esverdeados, esbranquiçados e amarelados, finos a muito finos, 

bem classificados, grãos angulosos a subangulosos, muito argilosos, micáceos, 

finamente estratificados, friáveis. Definem uma espessura de 799 metros obtida 

através de uma perfuração estratigráfica em Alto Garças/MT e inferior a 200 

metros na região de Poxoréu/MT.  

Fúlfaro, Gama Junior e Soares (1980) concordaram com a subdivisão 

proposta por Lange e Petri (1967), no entanto, renomearam os três membros 

nominando-os de Inferior, Médio e Superior. Descrevem o Membro Inferior 

(Jaguariaíva) e o Superior (São Domingos) como predominantemente síltico-

argilosos e o Médio (Tibagi) constituído por arenitos finos a sílticos. Na ótica 

desses autores os sedimentos do Membro Inferior, restritos ao Estado do 

Paraná, diferenciam dos sedimentos do Membro Superior em função de serem 

mais micáceos, sílticos a arenosos finos, com concreções sideríticas. No topo 

do Membro Superior registram a ocorrência de folhelhos argilosos, pretos, 

carbonosos, com nódulos de carbonato. Mesmo diante da proposta de Lange e 

Petri (1967), Northfleet et al. (1969) e Schneider et al. (1974) ao pesquisarem a 

estratigrafia do Devoniano paranaense, embasados em dados de 
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subsuperfície, interpretaram as Formações Furnas e Ponta Grossa como 

indivisas e englobadas no Grupo Paraná.  

Andrade e Camarço (1980) definem esta Unidade na porção norte da 

Bacia, no Estado de Goiás, quando também subdividem-na informalmente em 

três membros, definidos como Inferior, Médio e Superior. O Membro Inferior 

constituído por um conglomerado basal que grada para um arenito médio a 

fino, com marcante bioturbação e estruturas tipo flaser; o Membro Médio 

constituído por arenitos médios a grossos, com intercalação de camadas de 

arenitos finos, micáceos, localmente argilosos, com intensa bioturbação e o 

Membro Superior constituído por sedimentos finos. Andrade e Camarço (1980) 

e Del’Arco et al. (1982), na região NW da Bacia do Paraná, descreveram esta 

Unidade constituída por intercalações de arenitos finos, siltitos micáceos e 

folhelhos micáceos. Diniz (1985) estudou esta Formação na parte central da 

bacia e com informações de subsuperfície, subdividiu-a em três sub-

sequências informais. Na região do Pontal do Paranapanema (SP), definiu 

duas subsequências: uma inferior, pelítica e uma superior, síltico-arenosa. No 

Estado do Paraná, caracterizou três intervalos informais: uma subsequência 

inferior, com depósitos pelíticos; uma subsequência média, mais síltica, com 

intercalações de bancos arenosos progradacionais e uma subsequência 

superior, com níveis arenosos. Definiu sua espessura em subsuperfície da 

ordem de 653 metros e 467 metros, através dos poços 2-AP-1-PR e 2-AG-1-

MT, respectivamente. Em superfície, ao redor de 200 metros no estado do 

Paraná e 300 metros no norte da bacia. A Figura 3.7 ilustra a estratigrafia da 

Unidade Devoniana (Grupo Paraná) proposta por Milani et al. (1994). 

 

 

Figura 3.7 – Unidade Devoniana da coluna estratigráfica da Bacia do Paraná proposta por 
Milani et al. (1994), com as modificações pertinentes nas idades das Formações Furnas e 
Ponta Grossa, em função de datações de fósseis vegetais procedidas por Gerrienne et al. 
(2001). 
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Scislewski e Abreu Filho (1998) cartografaram esta Unidade no 

município de Rondonópolis, descrevendo sua distribuição e espessura, 

aspectos litológicos/estruturais, relações estratigráficas/cronoestratigráficas e 

ambiente de sedimentação. Abreu Filho e Thomé Filho (2003) pesquisaram 

esta Unidade no município de Juscimeira/MT, mostrando sua distribuição e 

espessura, aspectos litológicos/estruturais, relações 

estratigráficas/cronoestratigráficas e ambiente de sedimentação. Lacerda Filho 

et al. (2004) caracterizaram-na como uma sequencia de folhelhos e siltitos, 

cinzas a cinza-esverdeados, na base e intercalações de arenitos finos a muito 

finos, brancos, marrons ou esverdeados, micáceos, feldspáticos, finamente 

estratificados, no topo.  

Freitas Brasil (2004) aborda detalhadamente a caracterização 

sedimentológica desta Formação e o seu ambiente deposicional, com 

interpretação da sequência diagenética, definição do arcabouço estratigráfico, 

comparando-o com a diagênese. Cotrim e Rebouças (2005) no perímetro 

urbano da cidade de Rondonópolis, através de Sondagem Elétrica Vertical 

(SEV), definiram uma profundidade ao redor de 63 metros para esta Unidade. 

Ruiz et al. (Inédito) no munícipio de Rondonópolis, determinaram o contato 

transicional entre esta Formação e a Formação Furnas variando em um 

intervalo de 10 a 40 metros. Bosetti et al. (2007) identificam três fases na 

evolução do conhecimento sobre o Devoniano no Estado do Paraná. A primeira 

caracteriza-se por análises descritivas e classificatórias; a segunda pela 

proposição de modelos envolvendo a autoctonia/aloctonia dos fósseis, com 

avanços nas áreas da sedimentologia e estratigrafia e a fase atual com 

reavaliação dos conceitos sob a perspectiva da tafonomia e da estratigrafia de 

sequências. Carelli e Borghi (2011) descrevem-na como constituída por 

folhelhos, lamitos e arenitos muito finos a finos, com cores variadas, 

frequentemente bioturbada e com abundantes micro e macrofósseis. 

As rochas pertencentes a Formação Ponta Grossa afloram nas porções 

sul-sudoeste e sul-nordeste da Folha Dom Aquino e nas regiões norte-

nordeste, nordeste, leste, sudeste e sul-sudeste da Folha Rondonópolis (Figura 

3.8). Na Folha Dom Aquino, encontra-se sobreposta em discordância tectônica 

(falhas extensionais normais) aos sedimentos da Formação Furnas e sotoposta 

em discordância irregular erosiva aos sedimentos da Formação Marília e das 

Coberturas Detrítico-lateríticas Inconsolidadas (NQdl). Na Folha Rondonópolis 
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sobrepõe-se em discordância tectônica (falhas extensionais normais) e 

transicional aos sedimentos da Formação Furnas e sotopõe-se em 

discordância tectônica (falhas extensionais normais) e erosiva aos sedimentos 

das Formações Aquidauana e Marília e irregular erosiva aos sedimentos das 

Coberturas Detrítico-lateríticas Inconsolidadas (NQdl).  

 

 

Figura 3.8 – Mapa da área de ocorrência da Formação Ponta Grossa. 

 

Compreende uma sequência de folhelhos e siltitos ferruginosos, cinza a 

cinza-esverdeados, subordinadamente amarelados e avermelhados, 
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normalmente muito intemperizados, com intercalações de arenitos finos a muito 

finos, preferencialmente ferruginosos, esverdeados, esbranquiçados e 

amarelados (Foto 3.28 – A, Ponto WA – 033, e Foto 3.28 – B, Ponto MC – 

149). Superficialmente desenvolve uma cobertura laterítica com esferulitos 

ferruginosos (Fotos 3.28 C e D – Ponto WA-103).  

 

 

 

Foto 3.28 – A: Folhelhos e siltitos com estratificação plano-paralela centimétrica. Ponto WA – 
033 Coord. UTM 713022 – 8251367; B: Siltito com estratificações plana paralela e cruzada. 
Ponto MC – 149 Coord. UTM 717880 – 8250220; C e D: Desenvolvimento de cobertura 
laterítica com esferulitos ferruginosos nos sedimentos da Formação Ponta Grossa. Ponto WA – 
103 Coord. UTM 768331 – 8149452. 
 

Os folhelhos são físseis, muito fraturados, micáceos (muscovita), 

ferruginosos, com estratificações plano-paralelas milimétricas a centimétricas e 

cruzadas, pontualmente com marcas de onda e microfósseis. Os siltitos são 

argilosos, por vezes arenosos, micáceos (muscovita), ferruginosos, físseis, 

muito fraturados, com estratificações plano-paralelas milimétricas a 

centimétricas e até métricas e cruzadas, conformando bancos sub-horizontais, 

mais resistentes aos processos erosivos. Os arenitos e arenitos ferruginosos, 

são cinza-esverdeados, esbranquiçados, amarelados e avermelhados, 

granulação fina a muito fina, raramente granulação média, bem selecionados, 

A B 

C D 
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grãos de quartzo subangulosos a angulosos, baixa esfericidade, argilosos, 

micáceos (muscovita), com estratificação plano-paralela e marcas de onda 

(Foto 3.29 A, Ponto MC – 149, Foto 3.29 B, Ponto WA – 086, Foto 3.29 C, 

Ponto WA – 234, Coord. 800315 – 8173330. Foto 3.29 D, Ponto WA – 234, 

Coord. 800315 – 8173330. Foto 3.29 E, Ponto MC – 254, Coord. UTM 800315 

– 8173330. Foto 3.29 F, Ponto WA – 082, Coord. UTM 791977 – 8133731). 

 

 

 

 

Foto 3.29 – A: Arenito ferruginoso, Ponto MC – 149 Coord. UTM 717880 – 8250220; B: Siltito 
ferruginoso, Ponto WA – 086 Coord. UTM 794688 – 8128341; C: Siltito com estratificação 
plano-paralela centimétrica, Ponto WA – 234 Coord. 800315 – 8173330; D: Siltito com marca 
de onda e presença de microfósseis, Ponto WA – 234 Coord. 800315 – 8173330; E: Folhelho 
amarelo finamente laminado, Ponto MC – 254 Coord. UTM 800315 – 8173330; F: Arenito fino 
com estratificação plano-paralela. Ponto WA – 082 Coord. UTM 791977 – 8133731. 

A B 

C D 

E F 
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A análise modal da amostra WA-086 define uma matriz oxidada (47%), 

grãos de quartzo (46%), micas (6%) e opacos (1%). Microscopicamente 

registra-se uma matriz de minerais oxidados com grãos de quartzo 

subangulosos a subarredondados, mal selecionados, com alta esfericidade. 

Palhetas de mica branca oxidadas ou não, estão orientadas em uma mesma 

direção (Foto 3.30 A). Grãos de glauconita limonitizada, além de grãos de 

quartzo e sericita também foram observados (Fotos 3.30 B e C). A rocha é 

classificada como um siltito ferruginoso. 

 

 

Foto 3.30 – Fotomicrografias – A: Matriz oxidada com grãos de quartzo e palhetas de mica 
orientadas em uma mesma direção; B e C: Grãos de glauconita limonitizada, além de grãos de 
quartzo e sericita, Ponto WA – 086 Coord. UTM 794688 – 8128341. 

 

A análise modal da amostra WA-066 define uma composição de quartzo 

(71%), argilas (9,56%), hidróxido de ferro (7,8%), micas (3,2%), opacos (1,4%), 

vazios (7%) e turmalina (0,04%). A descrição petrográfica identifica vazios 

(moldes) entre os grãos de quartzo e palhetas de mica (Foto 3.31 A), além de 

material argiloso (Fotos 3.31 B e C). Contatos bruscos e estratificação cruzada 

milimétrica (Fotos 3.31 D e E). A rocha classifica-se como um ritmito (folhelho e 

siltito). 

A análise modal da WA-009 exprime uma composição de quartzo 

(89,88%), feldspato (0,8%), muscovita (2%), matriz (5%), opacos (2,2%), zircão 

(0,08%) e rutilo (0,04%). Grãos de quartzo com palhetas dispersas de 

muscovita (Fotos 3.32 A e B). Grãos de feldspato com clivagem característica 

(Foto 3.32 C). Grãos de zircão e rutilo (Foto 3.32 D). Os contatos entre os 

grãos de quartzo são longitudinais ou côncavo-convexos e as palhetas de mica 

tendem a se orientar em uma mesma direção. Trata-se de um quartzo arenito 

fino ferruginoso. 

A B C 
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Foto 3.31 – Fotomicrografias – A: Grãos de quartzo e palhetas de mica, Ponto WA – 066 
Coord. UTM 779694 – 8122171; B e C: Finas lâminas de argila com diminutos grãos de 
quartzo, Ponto WA – 066 Coord. UTM 779694 – 8122171; D e E: Contatos bruscos e 
estratificação cruzada milimétrica. Ponto WA – 066 Coord. UTM 779694 – 8122171. 

 

 
 

A B 

C D 

E 

A B 
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Foto 3.32 – Fotomicrografias – A e B: Grãos de quartzo e dispersas palhetas de muscovita, 
Ponto WA – 009 Coord. UTM 760977 – 8167491; C: Grãos de feldspato com clivagem 
característica, Ponto WA – 009 Coord. UTM 760977 – 8167491; D: Grãos de zircão e rutilo, 
Ponto WA – 009 Coord. UTM 760977 – 8167491. 

 

A origem e evolução sedimentar da Formação Ponta Grossa tem sido 

objeto de estudo por diversos pesquisadores, mormente a partir da década de 

1980. Diniz (1985) embasando-se em dados de subsuperfície coletados na 

porção central da bacia, subdividiu-a em três subsequências informais. Na 

região do Pontal do Paranapanema/SP, individualizou duas subsequências: 

uma inferior, pelítica, ambiente marinho raso, transgressivo, com nível de mar 

estável ou de lenta elevação e uma superior, síltico-arenosa, com 

características regressivas, correlacionadas, a pequenos deltas dominados por 

marés. No Estado do Paraná, esta autora definiu três intervalos informais, 

denominando-os de subsequência inferior, compreendendo depósitos pelíticos 

transgressivos em ambiente de plataforma rasa; subsequência média, síltica, 

com intercalações de bancos arenosos, feição progradacional e subsequência 

superior, com mais níveis arenosos em relação à subsequência inferior e com 

registros transgressivos. Milani (1997) define as Formações Furnas e Ponta 

Grossa como uma sequência de 2ª ordem, denominando-a de Supersequência 

Paraná, com três ciclos de 3ª ordem. A Formação Ponta Grossa, constituída 

por pelitos, com progradações arenosas, assinalaria o trato de sistemas de mar 

alto. Assine et al. (1998) interpretam os arenitos do Membro Médio da 

Formação Ponta Grossa (Membro Tibagi) como uma progradação deltáica 

durante o Devoniano Médio da Bacia do Paraná. Segundo esses autores, o 

Membro Tibagi compreende um empilhamento progradacional de várias 

parassequências, de plataforma marinha sob controle de ondas de tempestade 

na base a canais deltáicos distributários no topo. Sob este enfoque, a 

Formação Ponta Grossa compreenderia um ambiente transgressivo e o 

C D 
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Membro Tibagi se relacionaria a uma progradação em um trato de sistemas de 

mar alto, isto é, um evento de regressão normal em um contexto geral 

transgressivo. Bergamaschi (1999) engloba em uma única sequência as 

Formações Furnas e Ponta Grossa. A Formação Furnas depositada em um 

trato de sistemas de mar baixo, com parte da Formação Ponta Grossa abaixo 

da inundação máxima e, sobre esta superfície, os depósitos regressivos 

relacionados ao trato de sistemas de mar alto. Pereira (2000) dividiu os 

sedimentos devonianos em duas sequências deposicionais de 2ª ordem, 

controladas por discordância regional, nominando-as de sequências Eo-

devoniana e Meso/Neo-devoniana. A primeira compreenderia a Formação 

Furnas e o Membro Inferior da Formação Ponta Grossa, no intervalo entre o 

Ludlowiano (424 Ma, Siluriano) e o Pragiano (390,4 Ma, Devoniano Inferior). A 

segunda englobaria os Membros Médio e Superior da Formação Ponta Grossa, 

no intervalo do Emsiano (390,4 Ma, Devoniano Superior) ao Fameniano (362,5 

Ma Devoniano Superior). Bergamaschi e Pereira (2001), relacionam o Membro 

Médio da Formação Ponta Grossa (Membro Tibagi) a uma regressão em um 

encadeamento transgressivo. Dividiram o pacote Siluriano-Devoniano da Bacia 

do Paraná (Sub-bacia de Apucarana) em seis sequências deposicionais de 3ª 

ordem denominando-as de A, B, C, D, E e F. A sequência B (Neo-Lochkoviano 

a Emsiano) corresponderia ao Membro Jaguariaíva (basal) da Formação Ponta 

Grossa, sendo o seu limite inferior interpretado como uma superfície 

transgressiva, resultante da retração do shoreface, em consequência de uma 

rápida subida do nível do mar próxima ao limite do intervalo 

Lochkoviano/Pragiano. O topo desta sequência seria definido por depósitos de 

shoreface inferior recobertos por pelitos de offshore, sob a ação de 

tempestades. As sequências C, (Neo-emsiano ao Eo-eifeliano); D, (Eifeliano) e 

E, (Neo-eifeliano ao Neo-givetiano), com trato de sistemas predominantemente 

transgressivo, mostram corpos arenosos de shoreface na base e pelitos de 

offshore, no topo, com a deposição dos arenitos associada a uma regressão 

forçada. Na sequência E (Givetiano Superior, no limite com o Frasniano) 

constata-se o afogamento máximo da sequência Devoniana da bacia. A 

sequência F (Frasniano) compreende depósitos marinho-rasos de plataforma 

com evidências de tendência regressiva, em direção ao topo (Figura 3.9).  
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Figura 3.9 – Arcabouço estratigráfico para o Devoniano da Bacia do Paraná segundo 
Bergamaschi (1999) e Bergamaschi e Pereira (2001). 

 

Freitas Brasil (2004) pondera que em função das diversas 

argumentações em relação à evolução das Formações Furnas e Ponta Grossa, 

fortalecem as controvérsias no tocante ao paleoambiente, paleogeografia, 

bioestratigrafia e cronoestratigrafia dessas Unidades Litoestratigráficas. 

Todavia, analisando as hipóteses disponíveis, optou por adotar a de 

Bergamaschi e Pereira (2001), em função de fundamentar-se em um modelo 

com base na interrelação rocha e COT. 

Esta Formação é reconhecidamente fossilífera com vastos registros de 

fósseis marinhos e icnofósseis. Lange (1967) e Daemon., Quadros e Silva 

(1967) estudando quitinozoários e esporos, atribuiram idades Emsiano e 

Frasniano para a base e o topo desta Unidade, respectivamente. Loboziak et 

al. (1988) ao estudar esporos conferiu idade Eifeliano Superior a Frasniano 

Superior aos sedimentos desta Formação. Grahn (1998) na região de Rio 

Verde/GO, propôs idade Pragiano para a sua porção inferior. Burjack e Paris 

(1989) com base em pesquisa em quitinozoários encontrados no testemunho 

do furo RSP-1, propuseram idade Givetiano Inferior para os sedimentos da 

base deste furo. Oliveira (1991) através de biozoneamento de acritarcos, 

enquadrou a base e o topo desta Formação no Emsiano e Frasniano, 

respectivamente. Loboziak et al. (1995) utilizando novos zoneamentos, 

determinaram idade Pragiano para a base e Frasniano (até Fameniano) para o 

topo da mesma. Oliveira et al. (1995) em um afloramento desta Unidade no 

município de Dom Aquino (MT) utilizando-se do zoneamento de esporos de 

Loboziak et al. (1988), associado às informações de acritarcas e quitinozoários, 
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determinaram idade Givetiano para a base do afloramento e Frasniano Inferior 

para o seu topo. Freitas Brasil (2004) no entorno da cidade de 

Rondonópolis/MT, através de pesquisa em testemunhos de sondagem da Cia. 

Vale do Rio Doce S. A., concluiu que o intervalo do furo RVR-1, executado nos 

sedimentos desta Unidade, abrange desde o Pragiano ao Givetiano Inferior, 

com maior quantidade de glauconita e menor percentagem de bertierina. No 

intervalo do furo RSP-1, tem-se uma variação do Eifeliano ao Frasniano, com 

maior percentagem de bertierina, sendo que a glauconita encontra-se somente 

na base do furo. Gaugris (2004) ao pesquisar os testemunhos dos furos RSP-1 

e RVR-1, determinou para o primeiro, idades Eifeliano Superior e Frasniano 

Inferior, para a base e o topo, respectivamente. Para o segundo, idades 

Pragiano para a base e Givetiano Inferior para o topo. 

 

3.6 Grupo Itararé 

 

3.6.1 Formação Aquidauana – C2p1a 

 
Deve-se a Derby (1890 apud BEURLEN, 1956) as primeiras referências 

aos sedimentos desta formação, quando inclusive os correlacionou à 

Sequência Gondwânica do leste da Bacia do Paraná. No entanto, esta unidade 

litoestratigáfica foi definida por Lisboa (1909), sendo sua seção tipo situada no 

vale do Rio Aquidauana, no trecho cortado pela Estrada de Ferro Noroeste do 

Brasil, no sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul. Oliveira (1930) ao 

pesquisar os sedimentos carboníferos no Estado de São Paulo, observou sua 

correlação com aqueles descritos por Lisboa (1909).  

Milward (1935) e Paiva e Leinz (1939) em perfis desenvolvidos na região 

sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul, tecem referências sobre estes 

sedimentos. Almeida (1945a, 1954) reconheceu a independência entre o 

Aquidauana e o Itararé. Beurlen (1956) mapeou três horizontes nesta unidade, 

tendo se referido a um “tilito Aquidauana”. Farjallat (1970) considerou os tilitos 

definidos por Beurlen (1956) como diamictitos. Gonçalves e Scheneider (1970) 

em mapeamento de semi-detalhe na região sul-sudeste do Estado de Mato 

Grosso, na área deste Projeto, identificaram três conjuntos litológicos não 

mapeáveis na escala daquele trabalho. No conjunto inferior predominam 

arenitos vermelho-arroxeados, médios a grossos, com estratificação espessa a 



68 
 

maciça, subordinadamente diamictitos, clásticos finos e arenito branco, grosso 

a conglomerático e delgado conglomerado basal. No intervalo médio 

desenvolvem-se siltitos, folhelhos e arenitos finos, vermelho-arroxeados, 

finamente estratificados plano-paralelamente, além de diamictitos vermelhos de 

matriz argilosa com grãos e grânulos esparsos. Localmente, ocorrem folhelhos 

cinza a cinza esverdeados com microfósseis. No intervalo superior predominam 

arenitos. No topo registra-se um banco de 30 metros de espessura de um 

arenito vermelho tijolo, médio, regularmente classificado, com estratificação 

cruzada subaquosa. Almeida (1971) no Mapa Geológico do Brasil na escala 

1:5.000.000, referem-se a esta unidade como grupo. Scheneider et al. (1974) 

também propõem uma divisão em três intervalos: o inferior, constituído por 

arenitos vermelhos a róseos, granulometria média a grossa, com estratificação 

cruzada acanalada e intercalações de diamictitos, arenitos esbranquiçados e 

conglomerado basal; o médio composto por siltitos, folhelhos e arenitos finos, 

vermelhos a róseos, laminados, com intercalações de diamictitos e folhelhos 

cinza esverdeados e, o superior, basicamente constituído por arenitos 

vermelhos com estratificação cruzada. Pena et al. (1975) a exemplo de 

Almeida (1971) denomina esta Formação de Grupo. Soeiro (1981) a defini 

como constituída por sedimentos detríticos, arenosos, feldspáticos, 

preferencialmente de coloração vermelha e roxa. Os arenitos são bimodais, 

granulação média, subordinadamente média a fina ou média a grossa, grãos 

de quartzo subangulosos a subarredondados, matriz areno-síltica-argilosa 

escassa, cimento ferruginoso, com 5% a 10% de feldspatos caolínicos, 

estratificação cruzada tangencial, marcas ondulares assimétricas, 

acamadamento gradacional, estruturas de sobrecarga e estruturas tipo “cut and 

fill”. São comuns variações faciológicas caracterizadas por níveis lenticulares 

de conglomerados, siltitos, argilitos e de diamictitos. Estimam sua espessura ao 

redor de 300 metros. Lacerda Filho et al. (2004) descrevem os sedimentos 

desta Formação, na região sudeste do Estado de Mato Grosso, como 

constituídos essencialmente por arenitos vermelhos a roxos, friáveis, porosos, 

com cimento ferruginoso e escassa matriz arenosa e argilosa. Admitem 

variações litológicas e faciológicas, tanto vertical como lateralmente. Na Serra 

da Petrolina, definiram três conjuntos litológicos com posição estratigráfica 

definida. O inferior formado por arenitos vermelho-arroxeados, 

subordinadamente esbranquiçados, médios a grossos, com estratificação 
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cruzada acanalada e níveis conglomeráticos, feldspáticos e intercalações de 

siltitos e diamictitos finos; o intermediário compreendendo siltitos vermelho 

arroxeados ou vermelho-tijolo, finamente estratificados e, secundariamente, 

arenitos arcoseanos, folhelhos cinza (fossilíferos) e bolsões e lentes de 

diamictitos vermelhos, sendo observadas estratificação plano-paralela, marcas 

de onda e, localmente, estruturas de sobrecarga tipo diápiros e dobras 

convolutas; o superior com predomínio de sedimentos arenosos, vermelho-

arroxeados, mais finos e melhor selecionados, com estratificações plano-

paralela e cruzada.  

Aflora nas porções sul-sudeste e sudeste da Folha Dom Aquino e norte-

nordeste, nordeste, leste, sul e sul-sudeste da Folha Rondonópolis (Figura 

3.10). Na Folha Dom Aquino sobrepõe-se em discordância tectônica (falhas 

extensionais normais) e discordância erosiva aos sedimentos da Formação 

Ponta Grossa e sotopõe-se em discordância tectônica (falhas extensionais 

normais) e discordância erosiva aos sedimentos da Formação Marília e em 

discordância irregular erosiva aos sedimentos das Coberturas Detrítico-

lateríticas Inconsolidadas (NQdl). Na Folha Rondonópolis sobrepõe-se em 

discordância tectônica (falhas extensionais normais) e discordância erosiva aos 

sedimentos da Formação Ponta Grossa e sotopõe-se em discordância erosiva 

aos sedimentos da Formação Marília e discordância irregular aos sedimentos 

das Coberturas Detrito-Lateríticas Inconsolidadas (NQdl). 

As rochas da referida unidade compreendem arenitos avermelhados, 

subordinadamente esbranquiçados, alterados pela ação intempérica, 

granulometria média a grossa, secundariamente fina, grãos de quartzo 

subangulosos a subarredondados, feldspáticos, friáveis, porosos, com 

estruturas de sobrecarga conformando dobras convolutas, cimento ferruginoso, 

matriz areno-argilosa (>10%), com estratificações plano-paralela métrica e 

cruzada acanalada e níveis de arenito avermelhado, fino, finamente 

estratificado plano-paralelamente e intercalações lenticulares de folhelhos e 

siltitos, com estratificação plano-paralela milimétrica a centimétrica e lentes de 

conglomerados, avermelhados (Foto 3.33 A, WA – 033 e Foto 3.33 B, MC – 

149). Localmente aflora um arenito avermelhado, pouco alterado pelo 

intemperismo, granulometria média, moderadamente selecionado, grãos de 

quartzo subangulosos a subarredondados, estratificação plano-paralela 

centimétrica a métrica, cimento carbonático e com estruturas de sobrecarga 
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gerando dobras convolutas, classificado como calcário microesparítico impuro 

ou quartzo grauvaca com feldspato e cimento carbonático. (Foto 3.33 C, WA – 

034). 

 

 

Figura 3.10 – Mapa da área de ocorrência da Formação Aquidauana. 
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Foto 3.33 – A: Arenito com estratificação plano-paralela, intercalações lenticulares de folhelhos 
e siltitos, WA – 033. Coord. UTM 811639 – 8182521; B: Arenito vermelho ferruginoso, Ponto 
MC – 149. Coord. UTM 717880 – 8250220; C: Calcário microesparítico impuro ou quartzo 
grauvaca com estrutura de carga, WA – 034. Coord. UTM 811639 – 8182521.  

 

Na Serra da Petrovina observa-se, da base para o topo, um pacote 

formado por arenitos avermelhados, subordinadamente esbranquiçados, 

médios a grossos, grãos de quartzo angulosos a subarredondados, 

feldspáticos, com estratificações plano-paralela e cruzada acanalada, além de 

níveis conglomeráticos e intercalações de siltitos e folhelhos. Segue-se um 

pacote com intercalações de siltitos, folhelhos e arenitos finos, avermelhados, 

com estratificação plano-paralela milimétrica a centimétrica e, no topo, tem-se 

um pacote constituído predominantemente por um arenito avermelhado, 

granulometria fina a média, grãos de quartzo angulosos a subarredondados, 

conformando bancos métricos, com estratificações plano-paralela e cruzada 

acanalada. (Fotos 3.34 A e B, WA – 011). 

 

 

Foto 3.34 – A: Estratificação plano-paralela nos arenitos finos vermelhos, Ponto WA – 011 
Coord. UTM 802136 – 8142186; B: Estratificação cruzada truncada por microfraturas, Ponto 
WA – 011 Coord. UTM 802136 – 8142186. 

 

Análise modal da amostra WA-002 registra uma composição de quartzo 

(87,62%), grãos de feldspato (1%), cimento hematítico (4,4%), opacos (0,14%), 

A B C 

A B 
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turmalina (0,02%), zircão (0,02%), vazios (4,8%) e hidróxido de ferro (2%). 

Microscopicamente mostra porosidade intergranular (Foto 3.35 A), com 

películas de óxido de ferro envolvendo grãos de quartzo (Foto 3.35 B). Espaço 

intergranular preenchido por cimento silicoso (quartzo cristalino) (Foto 3.35 C). 

A ausência de argila associada ao envolvimento dos grãos de quartzo por 

películas de hidróxido de ferro sugere deposição em clima árido.  

 

 

Foto 3.35 – Fotomicrografias – A: Porosidade intergranular. Pouca matriz e os espaços entre 
os grãos de quartzo são vazios, Ponto WA-002 Coord. UTM 768021– 8205708; B: Películas de 
óxido de ferro envolvendo grãos de quartzo, Ponto WA-002 Coord. UTM 768021– 8205708; C: 
Espaço intergranular preenchido por cimento silicoso (quartzo cristalino). Grãos muito 
fraturados e raros grãos de feldspato, Ponto WA-002 Coord. UTM 768021– 8205708. 

 
A análise modal da amostra WA-088 detecta uma composição de 

quartzo (80,56%), fragmento de rocha (1,8%), grãos de feldspato (0,8%), 

opacos (1%), zircão (0,04%), vazios (6,6%) e matriz oxidada (9,2%). Sob 

microscopia tem-se poros com grãos de quartzo flutuantes e pouca matriz 

ferruginosa (Foto 3.36 A). Grãos com granulometria de silte com grãos 

dispersos de granulometria areia grossa e discreta distribuição seriada (Fotos 

3.36 B e C). Ocorrem também grãos de feldspato, fragmentos de rocha, zircão 

e opacos (Foto 3.36 D). 

Análise modal da amostra WA-233 define grãos de quartzo 

compactados com contatos longitudinais ou côncavo-convexo e grãos de 

fragmentos de rocha envoltos por matriz ferruginosa (Foto 3.37 A) associados a 

grãos de quartzo límpidos (Foto 3.37 B). Presença de grãos de feldspato (Foto 

3.37 C) em matriz ferruginosa com hematita (Foto 3.37 D). Os grãos envolvidos 

por películas de hematita sugerem um ambiente árido. 

Análise modal da amostra WA-034 mostra uma composição de quartzo 

(45,1%), carbonato (36,5%), microclina (1,7%), plagioclásio (0,9%), micas 

(0,7%), hidróxido de ferro (1,5%), opacos (1,5%), cloritas (0,1%) e vazios 

(12%). Microscopicamente, registra-se porosidade em função da lixiviação do 

cimento carbonático (Foto 3.38 A). Presença de grãos de quartzo, 

A B C 
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subordinadamente grãos de feldspato (microclina/plagioclásio) e palhetas de 

mica (Foto 3.38 B). Nota-se reação da muscovita para biotita ou biotita para 

muscovita (Foto 3.38 C). Há fase de cimentação por sílica em função do 

sobrecrescimento dos grãos de quartzo (Foto 3.38 D). Presença de cloritas 

detríticas (Foto 3.38 E). Considerando o percentual de carbonato 

(microesparítico) nos interstícios e que os vazios estariam associados à 

lixiviação desse cimento carbonático que substituiu a matriz original, esta rocha 

seria classificada como um calcário microesparítico impuro. Avaliando a 

somatória dos vazios e o cimento carbonático, a matriz original compreenderia 

48,5% da rocha, indicativo de que a rocha original seria um quartzo grauvaca 

com feldspato e cimento carbonático. 

 

 

 

Foto 3.36 – Fotomicrografias – A: Porosidade com grãos de quartzo flutuantes ou de 
empacotamento e pouca matriz ferruginosa, Ponto WA-088 Coord. UTM 792054 – 8122796; B: 
Grãos com granulometria de silte com grãos dispersos de granulometria areia grossa e discreta 
distribuição seriada, Ponto WA-088 Coord. UTM 792054 – 8122796; C: Grãos com 
granulometria de silte com grãos dispersos de granulometria areia grossa e discreta 
distribuição seriada, Ponto WA-088 Coord. UTM 792054 – 8122796; D: Grãos de feldspato, 
fragmentos de rocha, zircão e opacos. Ponto WA-088 Coord. UTM 792054 – 8122796.  

 

A B 
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Foto 3.37 – Fotomicrografias – A: Matriz ferruginosa. Grãos de fragmentos de rocha 
envolvidos por películas de hematita, Ponto WA-233 Coord. 797172 – 8175155; B: Grãos de 
quartzo límpidos, Ponto WA-233 Coord. 797172 – 8175155; C: Grãos de feldspato maclados, 
Ponto WA-233 Coord. 797172 – 8175155; D: Grãos envolvidos por películas de hematita 
sugerindo ambiente árido. Ponto WA-233 797172 – 8175155. 

 

 

 

Foto 3.38 – Fotomicrografias – A: Porosidade em função da lixiviação do cimento 
carbonático. Grãos moderadamente selecionados, arredondados a subarredondados de baixa 
esferidcidade, Ponto WA-034 Coord. UTM 792054 – 8122796; B: Presença de grãos de 
quartzo, subordinadamente grãos de feldspato (microclina/plagioclásio) e palhetas de mica, 
Ponto WA-034 Coord. UTM 792054 – 8122796; C: Biotita transformada em muscovita e 
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muscovita em biotita. Ponto WA-034 Coord. UTM 792054 – 8122796; D: Fase de cimentação 
por sílica em função do sobrecrescimento dos grãos de quartzo, Ponto WA-034 Coord. UTM 
792054 – 8122796; E: Presença de cloritas detríticas. Ponto WA-034 Coord. UTM 792054 – 
8122796. 

 
Almeida (1954), Beurlen (1956) e Farjallat (1970) admitem uma 

sedimentação continental (fluvial, lacustre e de planícies aluviais), em ambiente 

subaquoso, com possível contribuição intermitente de material oriundo de 

degelo. Gonçalves e Scheneider (1970) e Scheneider et al. (1974) propõem 

sua deposição em ambiente continental, constituído por depósitos fluviais, 

lacustres e de planícies aluviais. Soeiro (1981) adotam a proposição de 

Almeida (1954), Beurlen (1956) e Farjallat (1970) e ponderam que a área fonte 

estaria associada às unidades subjacentes e que a presença nos diamictitos de 

clastos de rochas graníticas e xistosas, sinaliza fornecimento de material 

proveniente do Complexo Basal Goiano e do Grupo Araxá. Gesicki (1997) 

subdividiu-a informalmente em três intervalos denominando-os de inferior, 

médio e superior. O inferior estaria associado a sistemas deposicionais aluvial 

e fluvial entrelaçado com retrabalhamento eólico localizado, passando 

lateralmente a ambiente subaquático raso, provavelmente marinho shoreface e 

offshore. A sedimentação resultaria de retrabalhamentos durante tempestades 

episódicas de intensa ressedimentação confinada ou não, provavelmente 

resultantes de avanços e/ou proximidade das geleiras com o ambiente 

sedimentar. O médio seria caracterizado pelo afogamento do sítio sedimentar, 

com deposição essencialmente pelítica oriunda de correntes de turbidez de 

baixa densidade, melhoria das condições climáticas, que teria possibilitado a 

proliferação de organismos bentônicos, configurando fase interglacial. Na base 

do intervalo superior registra-se a retomada de sedimentação subaquática, 

progressivamente mais rasa, resultante de fluxos trativos de maior energia. 

Nesse cenário, o topo do intervalo médio é intensamente retrabalhado, com 

registros da retomada dos avanços de geleiras à bacia e instalação de um novo 

ciclo sedimentar. Esta fase de ressedimentação foi seguida pela instalação de 

sucessivos shoaling upward, em um contexto de linha de costa progradante 

assolada por tempestades, pelo avanço de braided deltas e pela ampliação das 

áreas de exposição subaérea. O topo do intervalo superior mostra ampliação 

das áreas de sedimentação eólica, caracterizada por depósitos de dunas de 

médio porte a amplas áreas de deposição de sand sheets, onde se 

desenvolveram depósitos lacustres terrígenos e carbonáticos (bancos 
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oolíticos), com indícios de precipitação de sais. Lacerda filho et al. (2004) 

concordam com a interpretação de Scheneider et al. (1974) e afirmam que em 

direção ao sul da bacia, sua associação lateral com depósitos glaciais das 

demais unidades do Grupo Itararé, conduz à interpretação da existência de 

área glacial próxima à área de sedimentação desta unidade. 

Daemon e Quadros (1969) embasados em dados palinológicos, 

admitem uma idade Carbonífera Superior (Stephaniano – Intervalo G) para esta 

unidade. Gonçalves e Scheneider (1970) e Scheneider et al. (1974) afirmam 

que os sedimentos arenosos vermelhos desta formação não favorecem a 

preservação de fósseis e que nas regiões objeto de seus estudos não foram 

encontrados macro-fósseis. Ponderam que a ocorrência de um novo gênero de 

fóssil – Guiratinga Mendesi – descrito por Petri e Fúlfaro (1966) em calcário 

pisolítico silicificado, atribuídos por esses autores à porção superior da 

Formação Aquidauana, pertencem à Formação Palermo. Soeiro (1981) e 

Lacerda filho et al. (2004) adotam a proposta de Daemon e Quadros (1969). 

 

3.7 Grupo São Bento 

 

3.7.1 Formação Botucatu – J3K1bt 

 
As primeiras referências às rochas sedimentares desta unidade foram 

feitas por Campos (1889) quando denominou de “Gres de Botucatu” a um 

pacote de arenitos vermelhos ocorrentes na Serra do Botucatu, entre as 

cidades de São Paulo e de Botucatu, no Estado de São Paulo. White (1908) 

nomina este pacote sedimentar de “Gres de São Bento”. 

Desde então, tem recebido diversas denominações e interpretações 

quanto a sua definição no Grupo São Bento, sendo formalmente designada 

como Formação Botucatu por Soares (1973, 1975). White (1908), Oliveira 

(1930), Oppenhein (1934) e Maack (1941) reconhecem-na restrita aos arenitos 

eólicos associados ou não aos derrames basálticos. Almeida e Barbosa (1953), 

Almeida (1953, 1964), Bigarella (1967), Souza et al. (1971), Paraguassu (1970, 

1971), Tommasi (1973) e Bortoluzzi (1974), interpretam como Formação 

Botucatu, um pacote de sedimentos fluviais, sobrepostos por arenitos eólicos. 

Gonçalves e Scheneider (1970) definem esta unidade como constituída por 

arenitos eólicos típicos. Descrevem três tipos de arenitos: Arenito vermelho 

tijolo, granulação fina a média, bem classificado ao longo dos planos de 
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estratificação, mal selecionado no conjunto, grãos subarredondados a 

arredondados, pouco argiloso, com estratificação cruzada eólica, friável quando 

não silicificado; arenito róseo, pintalgado de branco, granulação fina a média, 

regularmente classificado, grãos maiores arredondados, grãos menores 

subarredondados, pouco argiloso, calcífero, finamente estratificado plano-

paralelamente e arenito arroxeado, grosso a conglomerático, pouco argiloso, 

grãos subarredondados, mal selecionado, estratificado e friável. Definem sua 

maior espessura em 436 metros, obtida através do poço 2-TQ-1-MT, na região 

de Taquari/MT. Os trabalhos de Franzinelli (1973), Vieira (1973) e Soares 

(1975) entre outros, registram divergências quando se considera esta 

Formação constituída apenas por arenitos eólicos. Jabur (1985) denomina de 

Formação Botucatu os arenitos finos e homogêneos, vermelho-alaranjado, com 

estratificação cruzada de médio a grande porte, dispostos em cunha, com alto 

ângulo de mergulho nos “foresets”, com camadas de conglomerados ou 

arenitos conglomeráticos, na base e espessura inferior a 50 metros. Interpreta 

os sedimentos fluviais e eólicos como unidades litoestratigráficas 

independentes, conforme inclusive já haviam constatado Vieira (1973) e Soares 

(1975). Estudos do IPT (1981) referem-se a esta Formação como constituída 

por arenitos avermelhados, granulação fina a média, uniforme, com boa 

seleção de grãos foscos com alta esfericidade e estratificação cruzada 

tangencial de médio a grande porte, característica de dunas caminhantes. 

Caetano-Chang e WU (1993) classificam estes sedimentos como quartzo-

arenitos e subarcóseos, bem a muito bem selecionados, maturos a 

supermaturos. Localmente descrevem arenitos argilosos e estratos lenticulares 

de conglomerados e arenitos conglomeráticos e arenitos grosseiros. Scherer 

(1998) descreve três associações faciológicas: a primeira sob a forma de lentes 

descontínuas com espessura de 1 metro, composta por arenitos grossos a 

conglomeráticos; a segunda engloba arenitos com estratificação cruzada, 

vinculados à migração de dunas crescentes simples a localmente compostas e 

a terceira compreende também arenitos com estratificação cruzada, 

associados à migração de dunas lineares complexas. Lacerda Filho et al. 

(2004) cartografaram-na nas regiões centro-sul e sudeste do Estado de Mato 

Grosso, descrevendo-a como constituída por arenitos vermelho-tijolo, friáveis, 

pouco argilosos, caulínicos, feldspáticos, geralmente médios a finos, grãos 

arredondados a subarredondados, boa esfericidade, mal selecionados no 
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conjunto e bem selecionados ao longo das lâminas paralelas aos planos de 

estratificação cruzada eólica e finamente estratificados plano-paralelamente. 

Bacci (2005) descreve-a como um pacote homogêneo de arenitos 

avermelhados, granulação média a grossa e fina a muito fina, predominando 

granulometria fina a média, com grãos arredondados a bem arredondados na 

fração grossa e subangulares a arredondados na fração fina, alta esfericidade 

e foscos, muito friáveis ou silicificados, destituídos de matriz. Strugale et al. 

(2005) dividem-na em dois pacotes: O superior denominado de Fácies Eólica, 

constituído por arenitos vermelhos, quartzosos, finos, bem selecionados, grãos 

arredondados, com estratificação cruzada acanalada de médio a grande porte 

e espessura de até 50 metros e o basal, com até 20 metros de espessura, 

composto por arenitos amarelos ou vermelhos, médios a grossos, às vezes 

conglomeráticos, quartzosos, com estratificações cruzada acanalada e tabular, 

além de raros pacotes rítmicos de siltitos argilosos vermelhos, reconhecido 

como Fácies Torrencial. Segundo Betiolo (2006) compreende arenitos 

quartzosos avermelhados, relativamente homogêneos e decorrentes de 

transporte eólico, formando extensos desertos e paleodunas. Milani et al. 

(2007) interpretam que a Supersequência Gondwana III, reconhecida como 

“Sequência Jurássica-Eocretácica” por Milani et al. (1994), engloba o intervalo 

estratigráfico da Bacia do Paraná onde se encontram os sedimentos eólicos da 

Formação Botucatu e os magmáticos da Formação Serra Geral. A Formação 

Botucatu compreenderia predominantemente arenitos róseos, médios a finos, 

com boa esfericidade, foscos, com estratificação cruzada tangencial, de médio 

a grande porte. Secundariamente, têm-se arenitos médios a grossos, em 

corpos lenticulares com evidências de ciclos gradacionais, associados a 

arenitos conglomeráticos. Maack (1953) registra ocorrências de sedimentos 

fluviais, avermelhados, da Formação Pirambóia, na porção basal da Formação 

Botucatu, intercalados por bancos e lentes de cascalho. Na porção superior, 

encontra-se predominantemente o arenito eólico, avermelhado, amarelado, 

branco ou branco com listras vermelhas e brancas.  

A referida unidade aflora nas porções oeste e noroeste da Folha Dom 

Aquino. O contato com as rochas subjacentes não foi cartografado na área em 

estudo. Todavia, a oeste, na região da Chapada dos Guimarães, encontra-se 

sobreposta em discordância erosiva com os sedimentos das Formações 

Furnas e Ponta Grossa. O contato superior dá-se em discordância tectônica 



79 
 

(falhas normais) e discordância erosiva com os sedimentos da Formação 

Marília e em discordância irregular erosiva com os sedimentos das Coberturas 

Detrítico-lateríticas Inconsolidadas (NQdl) (Figura 3.11). 

 

 

Figura 3.11 – Mapa da área de ocorrência da Formação Botucatu. 

 

São arenitos avermelhados, tipicamente eólicos, bimodais, finos a 

médios, friáveis, silicificados em zonas de falhamentos, pouco argilosos, 

contendo grãos de quartzo arredondados a subarredondados, foscos, com boa 

esfericidade, matriz arenosa fina, caolínicos, feldspáticos, com estratificações 

plano-paralela e cruzada tangencial eólica de médio a grande porte, bem 

selecionados (Foto 3.39 A, Ponto MC – 030, Foto 3.39 B, Ponto MC – 029, 

Foto 3.39 C, Ponto MC – 081 e Foto 3.39 D, Ponto MC – 028). 

Subordinamente, encontra-se um arenito esbranquiçado e amarelado (creme), 

intemperizado, maciço, granulometria fina a média, localmente granulometria 

média a grossa, regularmente selecionado, grãos de quartzo arredondados a 

subarredondados, matriz arenosa fina, caolínico, muito fraturado (Foto 3.39 E, 

Ponto MC – 098) e intercalações de argilitos e siltitos, muito intemperizados, 

com estratificação plano-paralela milimétrica, alternando-se níveis de coloração 

amarelada, avermelhada e acinzentada, paralelos aos planos de estratificação. 

Os siltitos conformam níveis endurecidos, cinza escuros e avermelhados, 
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ferruginosos (Foto 3.39 F, Ponto MC – 099). Nas zonas de falha tem-se arenito 

silicificado com seixos de até 20 centímetros de quartzo arredondados, seixos 

de silexito e arenito, angulosos, além de blocos de silexito distribuídos na 

superfície (Foto 3.39 G, Ponto MC – 095). 

Juntamente com outras unidades, constitui-se no maior aquífero da 

América do Sul e um dos maiores do mundo, reconhecido como “Aquífero 

Guarani”.  

 

 

 

 

Foto 3.39 – A: Relevo escarpado com registro de estratificação cruzada, Ponto MC – 030. 
Coord. 695262 – 8326084; B: Estratificação cruzada de grande porte, Ponto MC – 029. Coord. 
UTM 700446 – 8326374; C: Blocos do arenito vermelho silicificado, Ponto MC – 081. Coord. 
673481 – 8294808; D: Estratificação plano-paralela de arenito fino amarelado, Ponto MC – 
028. Coord. 704294 – 8329115; E: Arenito maciço, granulação fina a média, localmente 
granulometria média a grossa, regularmente selecionado, grãos de quartzo arredondados a 
subarredondados, matriz arenosa fina, caolínico, muito fraturado, Ponto MC- 098. Coord. 
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670880 – 8284995; F: Intercalações de argilitos e siltitos, muito intemperizados, com 
estratificação plano-paralela milimétrica, alternando-se níveis de coloração amarelada, 
avermelhada e acinzentada, paralelos aos planos de estratificação, Ponto MC- 099. Coord. 
690636 – 8284463; G: Zona de falha. Arenito silicificado com seixos de quartzo arredondados 
e seixos de arenito e silexito, subangulosos a subarredondados, Ponto MC- 095. Coord. 
695826 – 8313373. 

 
Análise modal da amostra MC – 028 define uma composição de grãos 

de quartzo maiores (40%), grãos de quartzo menores (53,4%), cimento (2,8%), 

vazios (3,2%) e opacos (0,6%). Microscopicamente registram-se grãos de 

quartzo (granulometria areia grossa) envolvidos por grãos de quartzo 

(granulometria areia fina a média) com textura seriada a inequigranular clástica 

bimodal com escassa cimentação (Fotos 3.40 A e B). Ocorrem grãos de 

quartzo com subgranulação herdada da fonte e fragmentos de rocha (chert) 

(Foto 3.40 C). Grãos de quartzo com sobrecrescimento oriundo da dissolução 

de alguns grãos durante a compactação foram observados (Foto 3.40 D). Esta 

rocha se classifica como um quartzo arenito bimodal. 

 

 

 

Foto 3.40 – Fotomicrografias – A e B: Grãos de quartzo (granulometria areia grossa) 
envolvidos por grãos de quartzo (granulometria areia fina a média) com textura seriada a 
inequigranular clástica bimodal com escassa cimentação. Contados pontuais e longitudinais 
entre os grãos, Ponto MC – 028, Coord. UTM 704294 – 8329115; C: Grãos de quartzo com 
subgranulação herdada da fonte e fragmentos de rocha (chert); D: Grãos de quartzo com 
sobrecrescimento oriundo da dissolução de alguns grãos durante a compactação, Ponto MC – 
028, Coord. UTM 704294 – 8329115. 

 
A análise modal da amostra MC-030 retrata uma composição de grãos 
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de quartzo (85%), opacos (2%) e vazios (13%). Microscopicamente mostra 

escassa matriz e porosidade primária intergranular (Fotos 3.41 A e B). Os 

grãos de quartzo exibem contatos pontuais a longitudinais e estão envolvidos 

por películas de oxidação (Foto 3.41 C). 

 

 

Foto 3.41 – Fotomicrografias – A e B: Matriz escassa e porosidade primária intergranular. 
Grãos de quartzo arredondados a subarredondados, mal classificados, (silte a areia grossa), 
textura seriada; C: Grãos de quartzo exibem contatos pontuais a longitudinais e estão 
envolvidos por películas de oxidação. Ausência de matriz, Ponto MC – 030, Coord. UTM 
791977 – 8133731. 

 

Gonçalves e Scheneider (1970) identificam duas fácies distintas, uma 

eólica e outra subaquosa (flúvio-lacustrina), no entanto, cartografaram-nas 

como uma única unidade. Pesquisas do IPT (1981) concluem que os 

sedimentos desta Formação representam os diversos subambientes de um 

grande deserto climático de aridez crescente. Jabur (1985) argumenta que as 

características deposicionais dos Arenitos Botucatu associada à grande 

expressão vertical de seus depósitos, indicam que o processo de sedimentação 

desenvolveu-se em clima árido de grande amplitude zonal. Lacerda Filho et al. 

(2004) ponderam que os estratos cruzados têm sido interpretados como 

depósitos residuais de dunas eólicas crescentes e lineares, acumuladas em um 

extenso mar de areia (sand sea) e que a ausência de depósitos interdunas 

úmidos sugere ambiente deposicional em um sistema eólico seco. Segundo 

Bacci (2005) os sedimentos desta unidade seriam oriundos de um relevo pouco 

acentuado, provenientes de rochas cristalinas e sedimentares preexistentes, 

depositadas em bacia estável, com transporte relativamente prolongado e 

fortemente trabalhado por abrasão seletiva em clima semi-árido e árido de 

ambiente desértico, eventual e temporariamente cortado por rios. Estruturas 

marcantes como as estratificações cruzadas de médio e grande porte, 

representariam paleodunas de um ambiente essencialmente desértico, 

constantemente retrabalhadas pela sua instabilidade. Strugale et al. (2005) 

propõem uma sedimentação em ambiente desértico, sob a forma de grandes 

A B C 
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ergs para a Fácies Eólica (Superior) e um ambiente deposicional fluvial tipo 

entrelaçado (braided) em clima árido, resultante de fluxos esporádicos de água 

e eventuais planícies de inundação com lagos efêmeros, para a Fácies 

Torrencial (basal) proposta por Soares (1973). A presença de estratificação 

cruzada tangencial, de médio a grande porte, com assinatura faciológica típica, 

caracteriza o denominado “Deserto Botucatu”. Afirma ainda, que a ocorrência 

de arenitos médios a grossos, em corpos lenticulares com ciclos gradacionais 

para arenitos conglomeráticos, interpretados por Almeida e Melo (1981) como 

resultantes de episódios torrenciais, definem um contexto alúvio-fluvial. 

Pondera que a repetição cíclica desta fácies grada para a fácies eólica, 

definindo múltiplos eventos e uma proximidade à paleomargem do erg. 

Argumenta ainda, que embora não existam dificuldades quanto à 

caracterização do Botucatu nos sítios eólicos, alguns questionamentos afloram 

quando ocorrem, em sua porção inferior, estratos alúvio-fluvial. Manieri (2010) 

advoga deposição em ambiente eólico, vinculado aos ambientes desérticos. 

Admite, no entanto, que em algumas localidades é possível encontrar 

depósitos subaquosos de areias conglomeráticas e conglomerados 

depositados sob condições de alta energia, bem como siltitos e argilitos 

depositados em ambientes de baixa energia. Na área deste Projeto, a escassa 

matriz associada às estratificações cruzadas eólicas de médio a grande porte, 

sugere uma deposição em ambiente árido (desértico), associado 

secundariamente a um ambiente de baixa energia representado pela deposição 

dos argilitos e siltitos. 

Gonçalves e Scheneider (1970) relatam que a idade Triássica definida 

para a Formação Botucatu, foi fundamentada na fauna reptiliana encontrada 

nos estratos Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Todavia, com a constatação 

de que as litologias denominadas Santa Maria estariam associadas ao Grupo 

Rio do Rastro, esta proposta não prosperou. Afirmam ainda que como não 

foram encontrados fósseis que possibilitassem uma datação precisa desta 

Unidade, foi-lhe atribuída idade Juro-cretácica, com base na idade absoluta da 

Formação Serra Geral. Soares (1972) considera transicional o contato entre as 

Formações Botucatu/Pirambóia, englobando-as no que denominou de 

“Sequência Tectonossedimentar Triássico-Jurássico”. Jabur (1985) argumenta 

com base nos conchostráceos estudados por Almeida (1954) que a idade desta 

Formação corresponderia ao Jurássico. No entanto, a ocorrência de Estheriella 
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intercalada nos últimos derrames, sugere idade entre o Jurássico Superior e o 

Cretáceo Inferior. Bacci (2005) atribui idade juro-cretácea a esta unidade, com 

base no conteúdo fossilífero, admitindo-se uma contemporaneidade entre o 

topo da Formação Botucatu e o vulcanismo básico evidenciado por uma 

passagem transicional entre as duas unidades. Manieri (2010) concorda com a 

interpretação de Bacci (2005). 

 

3.8 Grupo Bauru 

 

3.8.1 Formação Marília – K2m 

 
Coube a Gonzaga (1905) o reconhecimento geológico da área de 

exposição desta Formação, na região de Tapurá, no oeste do estado de São 

Paulo. Desde então, esta Unidade vem sendo objeto de estudos por diversos 

pesquisadores. Almeida e Barbosa (1953) reportam a esta Unidade quando 

estudaram a Série Bauru no estado de São Paulo, na região das serras de 

Santana, Itaqueri, São Carlos e Cuscuzeiro. Gonçalves e Scheneider (1970) 

em mapeamento de semi-detalhe na região sul-sudeste do Estado de Mato 

Grosso, cobrindo, inclusive, parte da área desse trabalho, define esta Unidade 

como de grande diversidade litológica, diversidade esta associada à mudança 

de área fonte e deposição fortemente influenciada por falhamentos 

contemporâneos. Suguio (1973) considerou-a como pertencente ao Grupo 

Bauru (Bacia do Paraná). Foi definida como litofácies por Suguio et al. (1977), 

Soares et al. (1979) e Stein et al. (1979) e como membro por Brandt Neto, Petri 

e Coimbra (1978). Soares et al. (1980) propuseram sua inclusão como unidade 

formal do Grupo Bauru, na categoria de Formação. Barcelos (1984) dividiu-a 

em três membros, denominando-os de Echaporã, Serra da Galga e Ponte Alta. 

Barcelos (1984) e Barcelos e Suguio (1987) subdividiram esta Unidade, na 

região do Triângulo Mineiro, nos Membros Ponte Alta e Serra da Galga. Alves 

et al. (1994) definiram o Membro Ponte Alta como constituído por 

sublitoarenitos, litoarenitos feldspáticos, e, predominantemente, litoarenitos 

pobremente selecionados, com grãos subangulosos a subarredondados. 

Fernandes e Coimbra (1996) situaram-na no Grupo Bauru (Bacia Bauru). 

Ribeiro (2001) em trabalho na região de Uberaba/MG, define o Membro Serra 

da Galga constituído por conglomerados, arenitos conglomeráticos e arenitos 

associados a calcretes, silcretes e palicretes, com história diagenética 
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caracterizada por uma grande variedade de fases, desenvolvidas nos estágios 

eo, meso e telodiagenéticos. Paula e Silva, Chang e Caetano-Chang (2003) 

descrevem um perfil de referência desta Formação, constituído da base para o 

topo, por arenito cinza-claro, médio a fino e muito fino, raramente grosso, com 

raras intercalações de siltitos; arenito creme-claro, fino a médio, 

subordinadamente grosso, com intercalações de argilito e siltito; arenito creme-

claro, médio a fino, localmente fino, raramente grossos, pouco argiloso, com 

raras intercalações de arenito argiloso; arenito creme-claro, médio a fino, 

localmente muito fino, calcífero, pouco argiloso, com raras intercalações de 

arenito argiloso e arenito creme-claro, médio a fino, localmente grosso, com 

intercalações de arenitos argilosos. Lacerda Filho et al. (2004) cartografaram-a 

nas regiões sul e sudeste do estado de Mato Grosso como indivisa, constituída 

por um pacote de arenito grosso a fino, amarelado e avermelhado, imaturo, mal 

selecionado, conglomerático, com clastos de quartzo, quartzito, calcedônia e 

calcário fino, cimentados por sílica amorfa, além de um pacote de arenito fino a 

médio, imaturo, com fração areia grossa a grânulos e lentes de calcário fino e 

estratos de siltito e argilito, subordinados. Candeiro (2005), em estudos 

geológicos e paleontológicos desenvolvidos na Formação Marília, no Sítio 

Paleontológico de Peirópolis, situado 20 Km a leste da cidade de Uberaba/MG, 

cartografou os membros Ponte Alta, “membro calcário branco” - constituído por 

calcários finos e médios com seixos e nódulos de calcário e Serra da Galga, 

“membro de arenito esbranquiçado e conglomerados” - compreendendo 

conglomerados e arenitos de granulometria fina a média e sedimentos 

esbranquiçados com matriz feldspática. Milani et al. (2007) definem a 

Supersequência Bauru formada pelos grupos cronocorrelatos Caiuá e Bauru, 

este último constituído pelas Formações Uberaba, Vale do Rio do Peixe, 

Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Marília, esta 

composta pelos membros Serra da Galga, Ponte Alta e Echaporã, sendo que 

os dois primeiros ocorrem somente no Triângulo Mineiro e o Echaporâ em São 

Paulo e no Triângulo Mineiro. Fernandes (2010) reconhece a ocorrência dos 

Membros Serra da Galga e Ponte Alta, da Formação Marília, na região de 

Uberaba (MG). Afirma que fora desta região a única ocorrência de depósitos 

psefíticos conhecida na porção leste da Bacia situa-se próxima à cidade de 

Botucatu/SP, denominados de Litofácies Rubião Jr. (FERNANDES, 1998) e 

incluídos na Formação Marília. Na metade oriental da Bacia, propõe uma 
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divisão da Formação Marília em duas associações principais de fácies, 

relacionadas a calcretes mais espessos. A primeira, aflorante na borda 

nordeste, compreende conglomerados intercalados com arenitos 

conglomeráticos e lamitos. A segunda, constitui-se por arenitos finos a médios, 

imaturos, conformando estratos tabulares maciços de até 2,5 metros de 

espessura, com intercalações subordinadas de lentes de lamitos maciços. Dal’ 

Bó e Basilici (2011) pesquisaram esta Formação na região noroeste da Bacia 

Bauru, entre os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul e identificaram três 

litofácies: Arenito com laminação plano-paralela; Arenitos conglomeráticos; e 

Arenito com estratificação cruzada acanalada de base côncava. A primeira é a 

mais comum e forma corpos com estratificação cavalgante transladante 

subcrítica.  

A Formação Bauru definida por Gonçalves e Scheneider (1970) em 

mapeamento de semi-detalhe na região sul-sudeste do Estado de Mato Grosso 

e as Formações Quilombinho e Cachoeira do Bom Jardim propostas por 

Weska et al. (1996) e Weska (1996) neste trabalho foram incorporadas à 

Formação Marília, cartografada como indivisa. Todavia, as Formações 

Quilombinho e Cachoeira do Bom Jardim, em trabalhos em escalas maiores, 

poderão vir a ser cartografadas como pertencentes à Formação Marília na 

categoria de Membro ou Fácies. 

Portanto, não obstante Weska (2006) ter proposto uma nova coluna 

estratigráfica para o Cretáceo Mato-grossense, suprimindo o Grupo Bauru e, 

por conseguinte a Unidade Marília, entre outras, neste trabalho com 

fundamento nos dados de campo associado ao conhecimento geológico 

regional disponível, optou-se por manter a Formação Marília pertencente ao 

Grupo Bauru, inclusive, como historicamente reconhecido.  

Aflora nas porções oeste-noroeste, norte, centro-sul e sudeste da Folha 

Dom Aquino, sobreposta em discordância tectônica (falhas extensionais 

normais) e erosiva aos sedimentos das Formações Ponta Grossa, Botucatu e 

Aquidauana e sotoposta em discordância irregular erosiva com os sedimentos 

das Coberturas Detrítico-lateríticas Inconsolidadas (NQdl) e Detrito Arenosas 

(NQda); e norte, nordeste e sul da Folha Rondonópolis, sobreposta em 

discordância tectônica (falhas extensionais normais) e erosiva com os 

sedimentos das Formações Ponta Grossa e Aquidauana e sotoposta em 
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discordância irregular erosiva com os sedimentos das Coberturas Detrítico-

lateríticas Inconsolidadas (NQdl) (Figura 3.12). 

 

Figura 3.12 – Mapa da área de ocorrência da Formação Marília. 

 

A Formação Marília compreende ortoconglomerado polimítico, cinza 

esbranquiçado, amarelado, subordinadamente avermelhado, com clastos de 

até 20 centímetros de quartzo (predominante), arenito, quartzito, silexito e 

silexito oolítico e de rochas básicas, arredondados, gradação normal, matriz 
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areno-argilosa, localmente com cimento carbonático, com estratificações plano-

paralela e cruzada acanalada e tangencial. Ocorrem intercalações 

subordinadas de arenito grosso, arenito conglomerático, siltito e argilito e lentes 

de calcário calcítico branco e de calcarenito cinza claro, granulação fina a 

média, estratificação plano-paralela e lâminas associadas à maior ou menor 

intensidade da cor cinza, Ponto MC – 163 (Foto 3.42 A). 

Observa-se arenito róseo, cinza esbranquiçado e amarelado, 

granulometria média, bem selecionado, grãos de quartzo subangulosos a 

subarredondados, com estratificações plano-paralela e cruzada acanalada e 

tangencial, matriz síltico-argilosa, por vezes com cimento carbonático, e 

intercalações de ortoconglomerado, siltito, argilito e níveis com calcretes, Ponto 

MC – 154 (Foto 3.42 B). 

 

 

Foto 3.42 – A: Frente de lavra de calcário calcítico para produção de pó calcário (corretivo de 
solos). Calcário calcítico com intercalações de arenito calcífero. Ponto MC – 163. Coord. UTM 
767701 – 8245652; B: Afloramento de arenito com estratos plano-paralelo. Ponto MC – 154. 
Coord. UTM 732993 – 8250549. 

 
A análise modal da amostra MC-154 registra uma composição de grãos 

de quartzo (87,32%), grãos de feldspato (2,4%), turmalina (0,04%), zircão 

(0,04%), opacos (0,8%), matriz (7,8%) e vazios (1,4%), classificando a rocha 

como um quartzo arenito. Microscopicamente mostra grãos de quartzo com 

raros grãos de feldspato (Fotos 3.43 A e B) e presença de grãos de turmalina 

(Foto 3.43 C), além de grãos de zircão (Foto 3.43 D). Todos os grãos sofreram 

retrabalhamento por transporte subaquoso. Os feldspatos são microclinas ou 

pertitas. Como alguns grãos de quartzo são dispersos e aleatórios, a 

subgranulação já estava presente na fonte. Alguns grãos de quartzo exibem 

sobrecrescimento característico de processo diagenético. Ocorrem ainda 

A B 
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palhetas de muscovita intergranulares. 

 

 

 

Foto 3.43 – Fotomicrografias – A e B: Presença de grãos de quartzo com raros grãos de 
feldspato, Ponto MC – 154. Coord. UTM 732993 – 8250549; C: Presença grãos de turmalina, 
Ponto MC – 154. Coord. UTM 732993 – 8250549; D: Ocorrência de grãos de Zircão, Ponto MC 
– 154. Coord. UTM 732993 – 8250549. 

 

A análise modal da amostra MC-021 define uma composição de grãos 

finos de quartzo (79%), grãos médios de quartzo (1,8%), feldspato (1%), micas 

(0,54%), opacos (1%), matriz (11,82%), zircão (0,04%), vazios (2,4%) e óxidos 

de ferro (2,4%), enquadrando a rocha como um quartzo arenito fino. 

Microscopicamente têm-se grãos de quartzo com até 0,4 mm dispersos em 

uma massa de grãos de quartzo inferior a 0,15 mm, caracterizando uma feição 

de microparaconglomerado (Foto 3.44 A). A porosidade classifica-se como do 

tipo grandes poros e grãos flutuantes (oversized pores and “floating” grains) 

(Foto 3.44 B). 

A análise modal da amostra MC-003 particulariza duas camadas: uma 

camada com mais chert e uma camada com mais carbonato. A primeira mostra 

uma composição de chert (51,5%), quartzo (5,5%), óxido de ferro (1,5%), 

matriz (40%) e opacos (1,5%) e a segunda carbonato (73%), quartzo (2,5%), 

chert (10%), matriz (9%), óxidos de ferro (0,5%) e vazios (5%), reportando-se 

como um calcarenito. Microscopicamente observam-se grãos de chert bem 

A B 

C D 
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arredondados e bem selecionados que flutuam em uma matriz (sustentados 

pela matriz) de grãos muito finos de carbonato (Fotos 3.45 A e B). Ocorrem 

grãos de chert entre os quais se encontram grãos de quartzo (Fotos 3.45 C e 

D). Esses grãos de quartzo exibem extinção ondulante, todavia não foram 

afetados por recuperação de defeitos intracristalinos, como subgranulação, 

orientação de subgrãos ou migração de limites de grãos, indicativo de que a 

fonte não foi uma rocha metamórfica, mais provavelmente uma rocha ígnea 

plutônica ou vulcânica. Núcleos ou partes de cherts presentes nos grãos de 

carbonato sugerem um processo de substituição (Foto 3.45 E). 

 

 

Foto 3.44 – Fotomicrografias – A: Feição de microparaconglomerado dada pela presença de 
grãos de quartzo com até 0,4 mm dispersos em uma massa de grãos de quartzo inferior a 0,15 
mm; B: Porosidade tipo grandes poros com grãos flutuantes (oversized pores and “floating” 
grains), Ponto MC – 021. Coord. UTM 742814 – 8254901. 

 

   

 

Foto 3.45 – Fotomicrografias – A e B: Grãos de chert bem selecionados e bem arredondados 
em uma matriz carbonática (sustentados pela matriz), Ponto MC – 003. Coord. UTM 779002 – 
8245480; C e D: Grãos de chert entre os quais se encontram grãos de quartzo, Ponto MC – 
003. Coord. UTM 779002 – 8245480; E: Grãos oolíticos de carbonato com núcleo de chert, 
sugerindo processo de substituição Ponto MC – 003. Coord. UTM 779002 – 8245480. 

 
A análise modal da amostra WA-172 retrata uma composição de grãos 

A B 

A B C 

D E 
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de quartzo (69,8%), grãos de feldspato (2%), fragmentos de rocha (4%), 

opacos (5%), calcita (6,6%), argilas (8,4%) e vazios (4,2%), referindo-se a um 

quartzo grauvaca com matriz argilo-carbonática. Microscopicamente detectam-

se grãos de quartzo envoltos por carbonato, além de opacos e argilas (Foto 

3.46 A) e ocorrência de carbonato (calcita) (Foto 3.46 B). Ocorrem fragmentos 

de rocha (folhelho) (Foto 3.46 C). Notam-se grãos de calcita fraturados e, 

localmente grãos de feldspato (Foto 3.46 D). A rocha tem muitos vazios 

secundários intergranulares, provenientes, pelo menos em parte, da lixiviação 

do carbonato. Nos interstícios ocorrem também grãos opacos, inclusive de 

magnetita (Foto 3.46 E). 

 

 

Foto 3.46 – Fotomicrografias – A: Grãos de quartzo envolvido por carbonatos, além de 
opacos e argila; B: Ocorrência de carbonato (calcita), Ponto WA – 172. Coord. UTM 807681 – 
820681; C: Ocorrência de Fragmentos de rocha (folhelho); D: Grãos calcita fraturados e 
localmente grãos de feldspato, Ponto WA – 172. Coord. UTM 807681 – 820681; E: Muitos 
vazios secundários intergranulares, provenientes, pelo menos em parte, da lixiviação do 
carbonato. Nos interstícios ocorrem também grãos opacos, inclusive de magnetita, Ponto WA – 
172. Coord. UTM 807681 – 820681. 

 
Gonçalves e Scheneider (1970) entendem que os sedimentos dessa 

Unidade resultaram de deposição continental fluvial e lacustrina (planícies de 

inundação, canais e deltas fluviais). No entendimento de Barcelos e Suguio 

(1987) essa unidade foi depositada por leques aluviais coalescentes, 

retrabalhados e depositados por um sistema fluvial anastomosado, com 

calcretes e calcários lacustrinos associados. Suguio (1973, 1980) posiciona-se 

pela deposição em uma bacia flúvio-lacustre que experimentava intermitentes 

inundações e ocasionais dissecações. Alves, Gomes e Hoemes (1993) 

entendem que os sedimentos do Membro Ponte Alta foram depositados em um 
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sistema de leques aluviais coalescentes intensamente retrabalhados por rios 

do tipo entrelaçado com geração de lagos efêmeros associados a calcretes em 

um clima semi-árido. No entanto, Santos (1994) argumenta que esses 

sedimentos foram depositados, provavelmente, na fácies intermediária de 

leques aluviais com predomínio de bancos cascalhosos e arenosos, depósitos 

de canais entrelaçados e, localmente, lagos efêmeros e/ou delgados depósitos 

de canais abandonados. Santos (1994), Leite (1995) e Ribeiro (1997) propõem 

para os sedimentos do Membro Serra da Galga uma deposição em sistema 

fluvial do tipo entrelaçado com ciclos granodecrescentes. Fernandes e Coimbra 

(2000) admitem para os Membros Ponte Alta e Serra da Galga ambiente 

deposicional semelhante, associado às porções medianas e distais de leques 

aluviais, representado por depósitos de canais entrelaçados e de fluxo densos, 

com a presença subordinada de dunas eólicas de pequeno porte. O Membro 

Echaporã relacionaria a uma deposição sob a forma de fluxos em lençol, em 

contexto de franja de leque aluvial. Lacerda Filho et al. (2004) ao cartografarem 

essa Formação em Mato Grosso, propõem um ambiente deposicional em 

condições subaquosas fluvial e lacustre, com canais de deltas aluviais e 

planícies de inundação. Candeiro (2005) advoga uma sedimentação 

dominantemente em um sistema deposicional lacustre, associado a planícies 

drenadas por rios. Milani et al. (2007) interpretam que os sedimentos dos 

Membros Ponte Alta e Serra da Galga correspondem a depósitos de leques 

aluviais medianos a distais, com sistemas fluviais entrelaçados associados, 

com eventuais intercalações de depósitos de pequenas dunas eólicas, com 

registros ainda de depósitos de fluxos densos esporádicos (clastos imersos em 

lamitos). Fernandes (2010) define dois ambientes deposicionais para os 

sedimentos da Formação Marília: depósitos de leques aluviais marginais e 

depósitos arenosos eólicos interiores, de extensos lençóis de areia e suaves 

depressões com rios e lagoas temporários, relacionados aos tipos Ponte Alta e 

Echaporã, respectivamente. Basilici, Dal´Bó e Ladeira (2009), Basilici e Dal’ Bo 

(2010) e Dal’ Bó e Basilici (2011) entendem que os sedimentos dessa unidade 

correspondem a um antigo lençol de areia eólica, caracterizado pela cíclica 

alternância vertical de depósitos eólicos e paleossolos. 

Essa Unidade é rica em conteúdo fossilífero. Dias Brito et al. (2001) em 

datação de ostracodes e carófitas atribuíram aos sedimentos dessa Formação 

idade Neomaastrichtiana. Weska (2006) definiu idade de 84 Ma (Cretáceo 
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Superior) à Formação Quilombinho que corresponderia à idade da Formação 

Marília. Dal’ Bó e Basilici (2011) postulam idade Maastrichtiana. 

 

3.8.2 Formação Paredão Grande – K2βpg 

 
Deve-se a Weska et al. (1996) e Weska (1996) a denominação de 

Formação Paredão Grande, quando propuseram uma redefinição do Grupo 

Bauru em Mato Grosso, compreendendo as Formações Paredão Grande, 

Quilombinho, Cachoeira do Bom Jardim e Cambambe, a partir do mapeamento 

geológico realizado desde Dom Aquino até o Distrito de Paredão Grande, em 

General Carneiro. Lacerda Filho et al. (2004) referem-se a esta Unidade como 

Suíte Magmática Paredão Grande. 

Weska (1996) justifica que o nome da unidade se associa ao Distrito 

homônimo onde aflora um enxame de diques en échelon. Destaca ainda, a 

presença de outros corpos na região de Raizinha, em Poxoréu, derrames da 

Lajinha, do Boiadeiro e do Córrego das Tropas, em Dom Aquino, diques da 

Mata e da Matinha e o derrame da Passagem do Mamão, em Chapada dos 

Guimarães. As rochas encaixantes seriam os metassedimentos do Grupo 

Cuiabá e os sedimentos das Formações Aquidauana, Botucatu, Quilombinho e 

Cachoeira do Bom Jardim. 

Segundo esses autores, esta unidade foi proposta para agrupar rochas 

piroclásticas grossas a finas, derrames e diques associados, aflorantes em 

Chapada dos Guimarães, Dom Aquino, Poxoréu, Distrito de Paredão Grande e 

na Colônia Indígena Meruri. Descrevem-nas macroscopicamente com cores 

preta a cinza, maciças, texturas afanítica, porfirítica e traquítica, estruturas 

vesicular e amigdaloidal e disjunções poliedrais. 

Weska (2006) fundamentando-se nos dados disponíveis sobre os 

Grupos Parecis e Bauru, em Mato Grosso, acrescidos de informações oriundas 

de perfis geológicos, propõe uma redefinição quanto à nomenclatura 

estratigráfica destas coberturas cretácicas, embasado em argumentos 

considerados comuns a estes dois Grupos por este autor. Neste contexto e 

levando-se em conta o exposto no Código Brasileiro de Nomenclatura 

Estratigráfica quanto à anterioridade na denominação das unidades 

litoestratigráficas, apresenta uma nova coluna estratigráfica para o Cretáceo 

Mato-grossense, situando no Grupo Parecis as Formações Paredão Grande, 
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Salto das Nuvens, Cachoeira do Bom Jardim e Utiariti e suprimindo a 

ocorrência do Grupo Bauru e das unidades Quilombinho, Cambambe, Marília, 

Vale do Rio do Peixe e a Sequência Tapirapé, no Estado de Mato Grosso. No 

entanto, neste trabalho, com fundamento nos dados de campo associado ao 

conhecimento geológico regional disponível, optou-se em posicionar a 

Formação Paredão Grande no Grupo Bauru.  

Portanto, neste trabalho, mantém-se a designação de Formação 

Paredão Grande (Grupo Bauru), cartografada nas regiões centro-sul e sul da 

Folha Dom Aquino, como derrames de basaltos e olivina basaltos sobrepostos 

aos sedimentos da Formação Marília (Grupo Bauru) e na porção centro-norte 

da Folha Rondonópolis, como dique de diabásio intrudido nos sedimentos da 

Formação Furnas (Grupo Paraná) (Figura 3.13). 

Os derrames de basaltos e olivina basaltos ocorrem alinhados segundo 

falhamento de direção Norte/Sul e o dique de diabásio alinhado segundo 

falhamento de direção Leste/Oeste. Os derrames de basaltos e olivina basaltos 

exibem coloração melanocrática (cinza escura), texturas afanítica e fina, 

isotrópicos, com estruturas amigdaloidal e vesicular, fratura conchoidal, pouco 

magnéticos, constituídos basicamente por feldspato e minerais máficos. Fotos 

3.47 A e B, Ponto MC-165 e Fotos 3.47 C e D, Ponto MC-160. 

Os basaltos do Ponto MC-160 são constituídos por plagioclásio (50%), 

clinopiroxênio (12%), opacos (08%) e vidro (30%). Microscopicamente 

distinguem-se opacos, prismáticos ou aciculares, provavelmente ilmenitas e 

plagioclásios (Foto 3.48 A). Cristais de clinopiroxênio mostram clivagens 

retangulares e ângulos de extinção entre 40º e 50º (Foto 3.48 B). Alguns 

piroxênios exibem maclas simples. Estão presentes estruturas tipo litófisas, 

características de desvitrificação (Foto 3.48 C). Franjas de diminutos cristais 

amarelos ocorrem nas bordas das cavidades, provavelmente produzidas por 

gases. Localmente observam-se vesículas circulares que comprovam esta 

hipótese (Foto 3.48 D). A rocha é hipocristalina e a textura varia de subofítica a 

intergranular. Os maiores cristais de clinopiroxênio e plagioclásio chegam a 0,2 

mm. 

Os olivinas basaltos do Ponto MC-165 mostram mineralogia constituída 

por plagioclásio (62%), K-feldspato (01%), piroxênio (16%), micas (02%) e 

opacos (10%). Ao microscópio distinguem-se opacos, ripas de plagioclásio 

fortemente orientadas, textura traquitóide de fluxo magmático e as olivinas 
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estão parcialmente transformadas em iddingsita (Foto 3.49 A). Ripas de 

plagioclásio, biotitas descoradas ou piroxênios, caracterizam textura subofítica 

(Foto 3.49 B). Fraturas irregulares, parcialmente preenchidas por resíduos 

facilitaram a entrada de fluidos e consequentes alterações dos minerais. As 

micas mostram relevo mais baixo. Raros fenocristais de feldspato com maclas 

simples ou sem maclas podem ser K-feldspatos (sanidina/ortoclásio) (Foto 3.49 

C). As olivinas não mostram clivagem. Os piroxênios mostram cores de 

interferência mais baixas que a olivina (Foto 3.49 D). 

 

 

Figura 3.13 – Mapa da área de ocorrência da Formação Paredão Grande.  
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Foto 3.47 – A: Matacão de Basalto sob processo de intemperismo; B: Esfoliação esferoidal no 
Basalto, Ponto MC – 165 Coord.759009 – 8239065; C e D: Matacões de olivina basalto, Ponto 
MC – 160 Coord.737135 – 8270501. 

 

 

 

Foto 3.48 – Fotomicrografias – A: Opacos, prismáticos ou aciculares, provavelmente 
ilmenitas e plagioclásios; B: Cristais de clinopiroxenio mostram clivagens retangulares e 
ângulos de extinção entre 40º e 50º, Ponto MC – 160 Coord.737135 – 8270501; C: Piroxênios 
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C D 

A B 



97 
 

exibem maclas simples. Presença de estruturas tipo litófisas, características de desvitrificação; 
D: Franjas de diminutos cristais amarelos ocorrem nas bordas das cavidades, provavelmente 
produzidas por gases. Localmente observam-se vesículas circulares que comprovam esta 
hipótese, Ponto MC – 160 Coord.737135 – 8270501. 

 

 

 

Foto 3.49 – Fotomicrografias – A: Opacos, ripas de plagioclásio fortemente orientadas, 
textura traquitóide de fluxo magmático e olivinas parcialmente transformadas em iddingsita; B: 
Ripas de plagioclásio, biotitas descoradas ou piroxênios, caracterizam textura subofítica, Ponto 
MC – 165 Coord. 759009 – 8239065; C: Fraturas irregulares, parcialmente preenchidas por 
resíduos facilitaram a entrada de fluidos e consequentes alterações dos minerais. As micas 
mostram relevo mais baixo. Raros fenocristais de feldspato com maclas simples ou sem maclas 
podem ser K-feldspatos (sanidina/ortoclásio); D: As olivinas não mostram clivagem. Os 
piroxênios mostram cores de interferência mais baixas que a olivina, Ponto MC – 165 Coord. 
759009 - 8239065. 

 
O dique de diabásio do Ponto WA-023 encontra-se intrudido nos 

sedimentos da Formação Furnas, apresenta coloração melanocrática (cinza 

escura), são cristalinos, isotrópicos, com fratura irregular a subconchoidal, 

granulação fina a média. Exibem textura porfirítica ofítica e são constituídos por 

clinopiroxênio (46,4%), plagioclásio (41,2%), hidróxido de ferro (8,6%) e opacos 

(3,8%). Sob microscopia observam-se grãos de hidróxidos de ferro e opacos, 

bordejando ou entre minerais mais claros de relevo relativamente alto com uma 

clivagem conspícua (Foto 3.50 A). Verificam-se minerais de alto relevo, 

clivagem característica, com prismas de plagioclásio com composição da 

andesina, em uma nítida textura ofítica. Os grãos maiores são de 

clinopiroxênio, provavelmente augitas (Foto 3.50 B). Alguns grãos, pelas 
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formas, lembram sulfetos, outros são goetita ou ainda hematita (Foto 3.50 C). 

Os grãos de piroxênio são anédricos, com bordas esfarrapadas e podem atingir 

1,5 mm. 

 

 

Foto 3.50 – Fotomicrografias – A: Hidróxidos de ferro e opacos, bordejando ou entre minerais 
mais claros de relevo relativamente alto com uma clivagem característica; B: Minerais de alto 
relevo, clivagem característica, com prismas de plagioclásio com composição da andesina, em 
uma nítida textura ofítica. Os grãos maiores são de clinopiroxênio, provavelmente augitas; C: 
Alguns grãos, pelas formas, lembram sulfetos, outros são goetita ou ainda hematita, Ponto WA 
– 023 Coord. 691718 – 8322427. 

 
A idade Ar40 / Ar39 desse magmatismo, segundo Weska (1996) e Gibson 

et al. (1997) é de 83,9 ± 04 Ma e corresponde à idade do resfriamento 

magmático. Esta aparente contradição quanto à idade desses derrames 

basálticos (83,9 ± 04 Ma - Ar40 / Ar39) encaixados nos sedimentos da Formação 

Marília (Maastrichtiano – entre 70,6 e 65,5 Ma), estaria associada às 

recorrências de pulsos tardios que teriam provocado a reativação de 

falhamentos profundos e consequente geração de novos derrames. 

 

3.9 Coberturas Detrito-lateríticas Inconsolidadas - NQdl 

 
Aflora nas porções sudoeste, oeste, noroeste, central, oeste e sudeste 

da Folha Dom Aquino, sobreposta em discordância irregular erosiva aos 

sedimentos das Formações Alto Garças, Furnas, Ponta Grossa, Botucatu, 

Aquidauana e Marília e noroeste, oeste, sudoeste, sul e sudeste da Folha 

Rondonópolis, em discordância irregular erosiva sobre os sedimentos das 

Formações Furnas, Ponta Grossa, Aquidauana e Marília (Figura 3.14). 

Constituem superfícies planas onde se desenvolvem sedimentos 

inconsolidados argilo-arenosos e areno-argilosos, avermelhados, 

subordinadamente amarelados. Compreendem solos residuais, sem estruturas 

sedimentares, total ou parcialmente laterizados, com formação de cangas 

lateríticas e cascalhos, avermelhadas e marrom-avermelhadas. Nas áreas 

elevadas encontram-se blocos e matacões de lateritos maturos a imaturos 
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contendo hematita e magnetita (Fotos 3.51 A, B, C e D). 

 

 

Figura 3.14 – Mapa da área de ocorrência de Coberturas-Detrito-Lateríticas Inconsolidadas. 
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Foto 3.51 – A: Relevo plano no domínio das Coberturas Detrito lateríticas Inconsolidadas, 
Ponto MC – 142. Coord. UTM 692300 – 8251043; B: Perfil vertical mostrando desenvolvimento 
incipiente do processo de laterização, Ponto MC – 175. Coord. UTM 798631 – 8258592; C e D: 
Crosta laterítica desenvolvida sobre as Coberturas Detrito-lateríticas Inconsolidadas, Ponto WA 
– 100 Coord. UTM 765292 – 8155480. 

 

3.10  Coberturas Detrito Arenosas - NQda 

 

Sedimentos arenosos cartografados nas porções norte e nordeste da 

Folha Dom Aquino, depositados em discordância irregular erosiva sobre as 

rochas sedimentares das Formações Furnas, Botucatu e Marília (Figura 3.15). 

Compreendem sedimentos inconsolidados constituídos por solos 

residuais arenosos, amarelados e avermelhados, não laterizados, conformando 

superfícies planas (Fotos 3.52 A e B). 

 

A B 
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Figura 3.15 – Mapa da área de ocorrência de Coberturas Detrito-Arenosas. 

 

 

Foto 3.52 – A: Relevo plano característico da Cobertura Detrito Arenosa, Ponto MC – 124. 
Coord. UTM 692300 – 8251043; B: Detalhe dos sedimentos da Cobertura Detrito Arenosa. 
Ponto MC – 140. Coord. UTM 703885 – 8264541. 

 

3.11  Coberturas Detrito-Argilo-Arenosas – NQdaa  

 
Os sedimentos que constituem as coberturas detrito-argilo-arenosas 

afloram nas porções centro-norte e nordeste da Folha Dom Aquino, dispostos 

em discordância irregular erosiva sobre as rochas sedimentares das 

Formações Furnas, Botucatu e Marília (Figura 3.16). 
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Figura 3.16 – Mapa da área de ocorrência de Coberturas Detrito-Argilo-Arenosas. 

 
Tratam-se de sedimentos inconsolidados constituídos por solos residuais 

argilo-arenosos, amarelados e avermelhados, não laterizados, desenvolvidos 

em superfície plana. Possuem espessura ao redor de 05 metros (Fotos 3.53 A 

e B). 

 

 

Foto 3.53 – A: Relevo plano típico da Cobertura Detrito Argilo-arenosa, Ponto MC – 123. 
Coord. UTM 739192 – 8314283; B: Detalhe dos sedimentos da Cobertura Detrito-Argilo-
Arenosa, Ponto MC – 122. Coord. UTM 739095 – 8306313. 
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3.12  Fácies Depósitos Coluvionares – Q1pc 

 
Os sedimentos coluvionares afloram nas porções oeste e sudoeste da 

Folha Rondonópolis, sobrepostos em discordância irregular erosiva aos 

metassedimentos do Grupo Cuiabá e sobrepostos concordantemente aos 

sedimentos do Fácies Terraços Aluvionares – Q1p1 (Figura 3.17). 

 

 

Figura 3.17 – Mapa da área de ocorrência de Depósitos Coluvionares. 

 
Definem-se como sedimentos detríticos, semi-consolidados, amarelados, 

subordinadamente avermelhados, parcialmente laterizados, originários, pelo 

menos parcialmente, da desagregação pela ação intempérica das rochas 

metassedimentares do Grupo Cuiabá. Constitui-se por cascalho com seixos 

subarredondados de quartzo e subangulosos de rocha, areia, silte e argila 

(Foto 3.54 A, Ponto WA – 041; Foto 3.54 B, Ponto WA – 248). 
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Foto 3.54 – A: Relevo plano do Fácies Depósitos Coluvionares em contraste com elevações 
do Grupo Cuiabá, ao fundo, Ponto WA – 041. Coord. UTM 719069 – 8129706; B: Aspecto do 
relevo plano do Fácies Depósitos Coluvionares, Ponto WA – 248. Coord. UTM 702417 – 
8280325. 

 

3.13  Fácies Terraços Aluvionares – Q1p1 

 
Os sedimentos que constituem os terraços aluvionares Afloram nas 

porções oeste e sudoeste da Folha Rondonópolis em discordância irregular 

erosiva sobre as rochas sedimentares da Formação Furnas e, regionalmente, 

sobre as rochas metassedimentares do Grupo Cuiabá (Figura 3.18). 

 

 

Figura 3.18 – Mapa da área de ocorrência da Fácies Terraços Aluvionares. 
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Compreendem sedimentos areno-argilosos, semi-consolidados, 

amarelados, secundariamente avermelhados, parcialmente laterizados, 

constituídos por areia média a grossa (Fotos 3.55 A e B). 

 

 

Foto 3.55 – A: Material arenoso médio a grosso do Fácies Terraços Aluvionares, Ponto WA – 
218. Coord. UTM 711767 – 8127597; B: Relevo plano do Fácies Terraços Aluvionares, Ponto 
WA – 288. Coord. UTM 674995 – 8148191. 
 

3.14  Depósitos Aluvionares Antigos – Q1a  
 

Os sedimentos aluvionares afloram na porção sudoeste da Folha Dom 

Aquino, dispostos em discordância irregular erosiva sobre as rochas 

sedimentares da Formação Furnas (Figura 3.19). 

 

 

Figura 3.19 – Mapa da área de Depósitos Aluvionares Antigos. 

B A 
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Constituem sedimentos inconsolidados formados por intercalações de 

areias finas a grossas, níveis de cascalho com seixos de quartzo e metarenito, 

arredondados a subarredondados, com boa esfericidade, conformando 

paleoterraços, desenvolvidos em paleoplanícies de inundação, barras de canal 

e canais fluviais (Fotos 3.56 A e B). 

 

 

Foto 3.56 – A: Perfil vertical mostrando intercalações de níveis de cascalho com seixos de 
quartzo arredondados a subarredondados e níveis de areia média a grossa, Ponto MC – 107. 
Coord. UTM 670643 – 8250382; B: Níveis métricos de cascalho com seixos arredondados a 
subarredondados de quartzo. Ponto MC – 108. Coord. UTM 673267 – 8237644. 

 

3.15  Depósitos Aluvionares – Q2a 

 
Os depósitos sedimentares aluvionares estão restritos as calhas dos rios 

Vermelho e São Lourenço na Folha Rondonópolis (Figura 3.20). 

São sedimentos aluvionares inconsolidados, constituídos por seixos, 

areias finas a grossas, níveis de cascalho e lentes de material silto-argiloso, 

relacionados às barras de canais e canais fluviais atuais (Fotos 3.57 A e B). 

A B 
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Figura 3.20 – Mapa da área de ocorrência de Depósitos Aluvionares. 
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Foto 3.57 – A: Sedimentos Aluvionares na calha e margens do Rio Vermelho, perímetro 
urbano da Cidade de Rondonópolis, Ponto WA – 304. Coord. UTM 755812 – 8174122; B: 
Sedimentos Aluvionares na calha e margens do Rio Vermelho, perímetro urbano da Cidade de 
Rondonópolis, Ponto WA – 305. Coord. UTM 754035 – 8176102. 
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4. ANÁLISE ESTRUTURAL 

Na área encontram-se caracterizadas três unidades geotectônicas: a 

primeira representada pelas rochas metassedimentares do Grupo Cuiabá, 

pertencentes à Zona Estrutural Interna da Faixa Paraguai, dobrada no 

Brasiliano (ALVARENGA, 1988, 1990); a segunda compreende os sedimentos 

Paleo-Mesozoicos e Cretácicos da Bacia do Paraná (Grupo Rio Ivaí-Formação 

Alto Garças; Grupo Paraná-Formações Furnas e Ponta Grossa; Grupo Itararé-

Formação Aquidauana; Grupo São Bento-Formação Botucatu e Grupo Bauru-

Formações Marília e Paredão Grande); e a terceira correspondente à Planície 

Aluvionar do Pantanal Mato-grossense, integrante da Bacia Intracratônica 

Cenozóica do Pantanal (Figura 4.1). 

Mesmo diante das dificuldades em registrar bons dados estruturais, foi 

possível identificar nas rochas metassedimentares do Grupo Cuiabá foliações 

com direções N305°-330°W/65°-75° e vergência em direção ao Cráton, 

atribuídas a primeira fase de deformação (LUZ et al., 1980; ALVARENGA; 

TROMPETTE, 1993), contemporânea ao metamorfismo regional e responsável 

pela geração de dobras fechadas/isoclinais com caimento dos eixos para NE e 

dobras abertas associadas a um sistema de clivagem (Foto 4.1 A e B). 

Desenvolveram-se então veios de quartzo de segregação metamórfica e 

um sistema de falhas inversas com mergulho entre 75º- 85º para NW. 

Adicionalmente, na fase de domínio rúptil, desenvolveram-se dois sistemas de 

fraturas com mergulhos entre 75º- 85º para NW (preponderante) e 85º - 88º 

para NE (secundário). 

Nos sedimentos Paleo-mesozoicos e Cretácicos da Bacia do Paraná 

instalaram-se feições estruturais representadas por Falhas Extensionais 

Normais orientadas preferencialmente segundo as direções NE-SW 

(dominante) e NW-SE, conformando extensos lineamentos paralelos. São 

falhas de caráter rúptil, geradas sob regime distensivo, provavelmente oriundas 

de reativação de falhas preexistentes, durante o Cretáceo. As falhas de direção 

NW-SE são mais jovens, uma vez que truncam as falhas de direção NE-SW. 

Na Figura 4.2 é apresentado o mapa de elementos estruturais. 
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Figura 4.1 – Mapa de unidade geotectônicas definidas para as Folhas Dom Aquino e 
Rondonópolis. 
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Foto 4.1 – A: Dobra fechada / isoclinal (1ª fase deformacional) nos filitos do Grupo Cuiabá, 
Ponto WA – 040 Coord. UTM 721881 – 8129965; B: Veios de quartzo de segregação nos meta 
quartzo grauvaca do Grupo Cuiabá, Ponto MC – 026 Coord. UTM 725293 – 8336610. 

 

O sistema de direção NE-SW enquadra-se em uma extensa zona de 

falhamentos definida por Schobbenhaus Filho et al. (1975) como Lineamento 

Transbrasiliano. Exemplo desse sistema encontra-se na região a noroeste da 

cidade de Rondonópolis e na cidade de Poxoréu. Na região a noroeste da 

cidade de Rondonópolis tem-se a denominada Falha da Libanesa com direção 

N60E, que baliza o contato entre os sedimentos das Formações Furnas e 

Ponta Grossa, onde os sedimentos desta última estão rebaixados, fazendo 

com que um bloco encontre-se basculhado em relação ao outro, conformando 

blocos escalonados e escarpas de falhas com os sedimentos da Formação 

Furnas, mais elevados topograficamente em relação aos sedimentos da 

Formação Ponta Grossa, desenvolvendo inclusive horsts e grabéns.  

Na cidade de Poxoréu encontra-se a Falha de Poxoréu, com direção 

N40-50E, no contato entre os sedimentos das Formações Aquidauana e 

Marília, onde os sedimentos desta última foram rebaixados. Ao longo desses 

falhamentos desenvolveram-se sistemas de fraturamentos e intensos 

processos de silicificação. Esse sistema de falhamento, inclusive, controla 

estruturalmente as fontes naturais de águas mineral e termal da região. 

O sistema de direção NW-SE, mais jovem e de menor intensidade, 

caracteriza-se por um intenso diaclasamento vertical e consequente geração 

de sistemas de fraturamentos verticais. 

Secundariamente, registram-se falhamentos de direções Norte-Sul e 

Leste-Oeste de abrangência localizada. 

As unidades sedimentares do 3º domínio afloram em camadas sub-

horizontais, com mergulhos suaves entre 5º e 8º e direção NE. Localmente, em 

D1 330º/75º 
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áreas sob a ação de falhamentos, esses mergulhos aumentam 

significativamente. 

 

 

Figura 4.2 – Mapa de elementos estruturais. 
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5. ANÁLISE GEOFÍSICA 

O processamento e interpretação de imagens do Projeto Aerogeofísico 

Rondonópolis - Dom Aquino-MT/MS forneceram subsídios ao mapeamento 

geológico, auxiliando a cartografia geológica, com a delimitação de domínios e 

de anomalias gamaespectrométricas e magnetométricas, respectivamente. 

O Projeto Aerogeofísico Rondonópolis - Dom Aquino abrangeu uma área 

de 53.187,58 km² no sul do estado de Mato Grosso e norte de Mato Grosso do 

Sul, com a execução de 114.461,36 km de perfis aeromagnetométricos e 

aerogamaespectrométricos de alta resolução, com linhas de voo e controle 

espaçadas, respectivamente, de 500 m e 10 km e orientadas nas direções N-S 

e E-W (Figura 5.1). A altura de voo foi fixada em 100 m sobre o terreno e com 

intervalo entre as medições geofísicas consecutivas de 0,1 s (magnetômetro) e 

1,0 s (espectrômetro). 

 

 

Figura 5.1 – Localização da Área do Projeto Aerogeofísico Rondonópolis - Dom Aquino. 
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Os dados gamaespectrométricos forneceram subsídios para a 

delimitação e correlação das unidades litodêmicas, com destaque para as 

imagens ternárias RGB (Figuras 5.2, 5.3), onde o potássio é representado pela 

cor vermelha (R), o tório pela verde (G) e o urânio pela azul (B). Neste modelo, 

onde as cores são aditivas, as máximas concentrações dos três elementos 

mostram cor branca e as mínimas, preta. Na imagem do canal do tório (eTh) 

(Figura 5.4) foi possível individualizar os domínios fazendo a analogia com a 

interpretação ternária, principalmente pelo fato de este elemento possuir baixa 

solubilidade e atuar como resistato ao intemperismo químico. A 

gamaespectrometria possui grande correlação com a geologia ou pedologia em 

superfície, até aproximadamente 35 cm de profundidade de solo, mais que 

isso, o solo decresce cerca de 95 % em emissões de radiação gama. A 

umidade e a cobertura vegetal são outros atenuadores da emissão dos 

radioelementos. 

A descrição dos domínios aerogamaespectrométricos tenta seguir a 

ordem de norte para sul, a partir da Folha Dom Aquino (FDA) em direção a 

Folha Rondonópolis (FRO). 

O Domínio A delimitado na imagem ternária RGB (Figura 5.3) no norte 

da folha Dom Aquino e oeste das folhas Dom Aquino e Rondonópolis é 

caracterizado por tonalidade vermelha, com médios teores de tório e urânio, e 

alto em potássio. Nesta região afloram metassedimentos do Grupo Cuiabá 

indiviso, constituídos principalmente por metadiamictitos e metagrauvacas, 

além de filitos, o que poderia justificar a alta radiação em K. Este domínio 

possui boa discriminação em relação aos demais, além de serem estruturados, 

mostrando lineações, em especial o polígono situado a oeste de ambas as 

folhas. 

Ainda na porção norte da Folha Dom Aquino nota-se que os 

radioelementos mostram baixos valores para os três canais individuais. Na 

imagem da composição ternária (RGB) nota-se cor verde-escura, domínio B, 

correspondente às coberturas detríticas ou detríticas-lateríticas, porém, de 

composição mais arenosa, o qual é responsável por baixas respostas destes 

elementos. Mais abaixo desta área, o domínio C ocupa o centro da Folha Dom 

Aquino, se estendendo para o centro-oeste e centro-sul da Folha 

Rondonópolis, com médio a altos valores principalmente em tório e urânio, e 

baixo em potássio, de coloração verde-azulada, corresponde a áreas 
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peneplanizadas e com coberturas detrito-lateríticas mais ferruginosas, 

particularmente utilizada para agricultura mecanizada, onde o mineral resistato 

contendo tório mostra-se bastante relevante para a discriminação desta área 

em campo. 

 

 

Figura 5.2 – Imagem ternária RGB do Projeto Aerogeofísico Rondonópolis – Dom Aquino, com 
a delimitação da área do projeto. 
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Figura 5.3 – Imagem ternária RGB, com individualização dos domínios radiométricos das 
folhas Dom Aquino e Rondonópolis. 

 

 Discernido de tudo que os cerca, o domínio D, possui respostas baixas 

nos três radioelementos (Figuras 5.3, 5.4 e 5.5), mostrando coloração preta na 

imagem ternária RGB, com algumas ilhas de coloração avermelhada, o que 

indica especificamente, alto valor no canal de potássio. É bem representativo 

das rochas sedimentares grosseiras, ortoconglomerados e arenitos, 

pertencentes principalmente à Formação Marília e Botucatu do Grupo Bauru. 
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Posicionado a sul da Folha Dom Aquino avançando por longa faixa 

espessa centro-sul até a Folha Rondonópolis, o domínio E, o qual mostra tons 

róseo-esverdeados na imagem ternária RGB, com médias a altas contagens 

nos três canais, K, eTh e eU, são bem representados em sua maioria pelos 

sedimentos pelíticos e folhelhos da Formação Ponta Grossa, e na borda oeste 

deste domínio, por arenitos da Formação Furnas. Entretanto, essa estreita 

faixa correlacionada a estas rochas não foram bem delimitadas, com exceção 

no limite oeste da FRO. 

O domínio F, situado no extremo sudoeste da folha Dom Aquino e 

noroeste da folha Rondonópolis, é o representativo das maiores respostas nos 

três canais deste projeto, muito bem distinguível, de cor branca na imagem 

ternária RGB, e extremamente correlata às rochas alcalinas intrusivas na 

região, formada por sienogranitos e monzogranitos, da suíte intrusiva São 

Vicente. 

 O domínio G, apesar de sua delimitação ser distinguível das que 

margeiam, possui coloração semelhante ao domínio E, de cor róseo-

avermelhado na imagem RGB, com valores altos em K e eU, e médio em eTh. 

São moderadamente correlatos aos sedimentos psamo-pelíticos da Formação 

Aquidauana do Grupo Itararé. 

 O domínio H é destacado pela coloração totalmente anômala dos 

demais polígonos, mostrando coloração vermelha, com baixos teores em 

urânio e tório, e médio em potássio, ocupando extensa porção somente a 

sudoeste da Folha Rondonópolis, e muito compatível com os terraços 

aluvionares areno-argilosos, semi-consolidados da Formação Pantanal, 

correlação esta que permitiu cartografar extensa porção do projeto. 

As imagens gamaespectrométricas permitem também visualizar a 

estruturação da bacia, evidenciando falhas normais e inversas, que delimitam 

na maioria das vezes o contato entre unidades e formações distintas, 

permitindo indicar, às vezes, a compartimentação tectônica de horsts e 

grabéns. 
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Figura 5.4 – Imagem radiométrica (eTh), com delimitação dos domínios das Folhas Dom 
Aquino e Rondonópolis. 
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Figura 5.5 – Imagem radiométrica (eU), com delimitação dos domínios das Folhas Dom Aquino 
e Rondonópolis. 
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6. RECURSOS MINERAIS 

6.1 Introdução 

 
As substâncias minerais definidas na área foram agrupadas como 

materiais de uso na construção civil, calcário calcítico, gemas e água mineral e 

termal, de acordo com a classificação do GEOBANK - Banco de Dados do 

Serviço Geológico do Brasil – CPRM tendo sido cadastradas 12 ocorrências de 

areia, cascalho, brita e argila, 06 garimpos de diamante abandonados, 01 

ocorrência de calcário calcítico, 12 fontes de água mineral e 06 fontes de água 

termal (Figura 6.1 e Tabela 6.1). 

 

 

Figura 6.1 – Mapa de ocorrências minerais. 
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Tabela 6.1 – Sumário das ocorrências minerais presentes nas folhas Dom Aquino e 
Rondonópolis. 

 

 

6.2 Materiais de Uso na Construção Civil 

 
A explotação racional/sustentável dos recursos minerais de uma região é 

da maior importância para o seu desenvolvimento.  

A partir de meados da década de 1980, a região, particularmente, os 

municípios de Rondonópolis, Primavera do Leste, Campo Verde e Jaciara, tem 

experimentado um grande crescimento, principalmente em função do 

incremento da agropecuária e das indústrias correlatas, entre outras. Nesse 

contexto, a construção civil vem desenvolvendo importante papel, tornando-se 

imperativo o levantamento e avaliação desses depósitos minerais de uso na 

construção civil detectados na região, a fim de atender a demanda requerida e 

se estabelecer o uso adequado destes bens minerais.  

Basicamente, esses recursos minerais passíveis de explotação 

econômica referem-se a aqueles utilizados in natura na construção civil, 

especificamente areia, argila, cascalho e brita, que se racionalmente 

explotados, atenderá a demanda desse setor.  

Na região são encontrados importantes depósitos de bens minerais de 

uso na construção civil com destaque aos depósitos de areia nas calhas dos 

Rios Vermelho e São Lourenço, nos municípios de Rondonópolis, 
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Juscimeira/Jaciara, respectivamente, cascalhos em paleoaluviões, depósitos 

de argila associado aos sedimentos da Formação Ponta Grossa, além de brita 

e calcário calcítico.  

 

6.2.1 Argila 

 
Os depósitos de argila estão associados aos folhelhos e siltitos da 

Formação Ponta Grossa, aflorantes nos municípios de Rondonópolis, 

Juscimeira, Jaciara, Dom Aquino, Campo Verde, Primavera do Leste e 

Poxoréu. Esse material é utilizado pelas Indústrias Cerâmistas estabelecidas 

nas cidades de Rondonópolis, Primavera do Leste, Campo Verde, Poxoréu, 

Jaciara, Juscimeira e Dom Aquino, na fabricação de tijolos, além de lajotas e 

calhas. Toda a produção é direcionada ao mercado regional e os produtos são 

de qualidade superior a aqueles outrora fabricados a partir da utilização da 

argila proveniente das planícies de inundações dos principais rios da região, 

particularmente, os rios Vermelho e São Lourenço. No processo de queima são 

utilizados cavaco/palha de arroz (Fotos 6.1 A e B, “Cerâmica Rondonópolis”, 

Fotos 6.1 C e D “Cerâmica de Dom Aquino”).  

 

 

 

Foto 6.1 – A: Matéria Prima. (Folhelhos/Siltitos) da Formação Ponta Grossa, “Cerâmica 
Rondonópolis”; B: Produtos manufaturados, “Cerâmica Rondonópolis”; C: Matéria Prima 

A B 

C D 
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(Folhelhos/Siltitos), “Cerâmica Dom Aquino”, MC – 254, Coord. UTM 722828 – 8252771; D: 
Produto manufaturado “Cerâmica Dom Aquino”, MC – 254, Coord. UTM 722828 – 8252771.  

 

Apesar da grande extensão areal de ocorrência deste material e de 

constituir matéria prima de boa qualidade para aplicação em cerâmica 

vermelha, sua explotação ainda é efetuada de forma primária, não sendo 

direcionada para a fabricação de telhas de boa qualidade. Carece de estudos 

geológicos para cubagem dos depósitos e análises tecnológicas das argilas 

para melhoria e padronização dos produtos finais. O método de extração 

utilizado encontra-se em desacordo com os parâmetros técnicos/ambientais 

desejados. 

As principais empresas da região que explotam argila para utilização na 

construção civil (tijolos, calhas e lajotas) a partir dos folhelhos/siltitos da 

Formação Ponta Grossa, são a Cerâmica Rondonópolis - Grupo FAAT e 

Cerâmica Dom Aquino – Grupo Moreto e Jacinto Ltda, com produção estimada 

de 5.000.000 de unidades/mês, principalmente de tijolos. 

 

6.2.2 Areia 

   
Este bem mineral encontra-se bem distribuído na região. Sua explotação 

é efetuada em cinco situações distintas: Dragagem nas calhas dos rios 

Vermelho e São Lourenço; Britagem dos arenitos silicificados da Formação 

Furnas; Moagem dos cascalhos da Formação Marília provenientes do rejeito da 

garimpagem de diamante; Explotação das Coberturas Arenosas sobrepostas à 

Formação Marília e extração em paleo-canais, nas cabeceiras do Rio das 

Mortes, margem esquerda da BR-364/163, entre o Distrito de São Vicente e a 

cidade de Jaciara. 

A areia associada à calha do Rio Vermelho, particularmente nas partes 

internas dos meandros, no perímetro urbano de Rondonópolis, caracteriza-se 

como uma atividade essencial para atender a demanda requerida pelo 

desenvolvimento da cidade. É explotada através de 07 (sete) dragas 

estacionárias flutuantes que respondem por 90% do abastecimento de areia 

consumida nesta cidade, que registra uma demanda aproximada de 20.000 

m³/mês (Fotos 6.2 A, B, C e D). A areia retirada da calha do Rio São Lourenço, 

abastece as cidades de Jaciara, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Dom Aquino. 

Para que esta atividade se torne ambientalmente sustentável faz-se necessário 
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enquadrar-se em critérios técnicos, a exemplo de situar as dragas no talvegue 

dos rios e os depósitos de armazenagem localizarem-se a uma distância 

próxima de 100 metros das margens dos rios, a fim de inibir a 

erosão/desmoronamento das margens e consequente assoreamento dos rios. 

 

 

 

Foto 6.2 – A: Depósito de areia no Rio Vermelho, WA – 303. Coord. UTM 753984 -8176039; 
B: Extração de areia no Rio Vermelho, WA – 305. Coord. UTM 754020 – 8176071; C: 
Classificador granulométrico da areia da calha do Rio São Lourenço, WA – 132. Coord. UTM 
722375 – 8195537; D: Areia grossa da calha do Rio São Lourenço, WA – 132 Coord. UTM 
722375 - 8195537. 

 

A areia proveniente da moagem do arenito silicificado da Formação 

Furnas é explotada/comercializada pela Empresa de Mineração Aripuanã Ltda 

– EMAL, localizada na margem direita da BR-163/364, a aproximadamente 35 

km da cidade de Rondonópolis. A produção é da ordem de 4.500 m³/mês, 

direcionada ao abastecimento da cidade de Rondonópolis (principalmente), 

além das cidades de Juscimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara (Fotos 6.3 A e 

B). 

A areia resultante da moagem do cascalho oriundo do rejeito da 

garimpagem de diamante classifica-se como fina, média e grossa e é 

explotada/comercializada pelas empresas BRITANOP, com produção de 3.000 

t/mês, Mineração Coité Ltda (Pedreira da CIBE), com produção de 400 t/dia e 

A B 

C D 
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PRODUSA – Pedreira Produsa RRC Construtora, com produção de 120 t/dia, 

todas situadas na margem direita do Rio Poxoréu, no Distrito de Alto Coité, 

município de Poxoréu e a MACHNIC, a 15 km da cidade de Primavera do 

Leste, com produção de 6.000 t/mês. Todas suprem de areia as cidades de 

Primavera do Leste e Campo Verde, além de outras cidades do Estado (Fotos 

6.4 A, B, C, D, E e F). 

A lavra da areia associada às coberturas arenosas sobrepostas à 

Formação Marília, localiza-se a uma distância ao redor de 15 km do perímetro 

urbano da cidade de Primavera do Leste. No processo de lavra aproveitam-se 

as quebras de relevo onde conformam barrancos com espessura média de 05 

metros. A extração é feita utilizando-se pás carregadeiras e caminhões 

basculantes (Fotos 6.5 A e B, Ponto MC – 007). 

A areia circunscrita aos paleo-canais nas cabeceiras do Rio das Mortes, 

abastece as cidades de Jaciara e Juscimeira e, secundariamente, Cuiabá. 

Conformam barrancos de até 08 metros de espessura, sendo explotada 

através de pás carregadeiras e caminhões basculantes (Fotos 6.6 A e B). 

 

 

Foto 6.3 – A: Frente de Lavra da EMAL em arenito silicificado da Formação Furnas, WA – 269. 
Coord. UTM 750235 – 8147578; B: Beneficiamento e estocagem de matéria da areia e 
cascalho, WA – 269. Coord. UTM 750235 - 8147578. 

 

 

A B 

A B 



126 
 

 

 

Foto 6.4 – A: Beneficiamento de cascalho oriundo do rejeito do garimpo de diamante da 
BRITANOP, MC – 105. Coord. UTM 788148 – 8256694; B: Matéria prima da BRITANOP, 
Ponto MC – 105. Coord. UTM 788148 – 8256694; C: Implantação de planta de beneficiamento 
de cascalho oriundo do rejeito do garimpo de diamante da CIBE, MC – 258. Coord. UTM 
786655 – 8256649; D: Planta de beneficiamento da CIBE, Ponto MC – 258. Coord. UTM 
786655 – 8256649; E: Planta de beneficiamento de cascalho oriundo do rejeito do garimpo de 
diamante da PRODUSA, Ponto MC – 259. Coord. UTM 784406 – 8265737; F: Matéria prima da 
PRODUSA Ponto MC – 259 Coord. UTM 784406 - 8265737. 

 

 

Foto 6.5 – A: Extração de areia nas Coberturas Arenosas sobrepostas à Formação Marília, 
Ponto MC – 007. Coord. UTM 790636 – 8272972; B: Detalhe do perfil vertical do depósito de 
areia, Ponto MC – 007. Coord. UTM 790636 – 8272972. 

 

C D 

E F 
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Foto 6.6 – A: Frente de lavra mostrando intercalações de níveis de areia e cascalho da 
Cascalheira São Vicente, Ponto MC-108. Coord. UTM 760168 – 8216239; B: Bancos de areia 
e cascalho sotopostos a níveis lateritizados, Ponto MC-108. Coord. UTM 760168 – 8216239. 
 

6.2.3 Cascalho 

 

A explotação do cascalho in natura restringe-se às Coberturas Detrito-

lateríticas, particularmente quando sobrepostas às rochas da Formação Ponta 

Grossa e sua utilização é direcionada à construção civil, nas cidades de 

Rondonópolis e Pedra Preta e à pavimentação de estradas vicinais (Fotos 6.7 

A e B, Ponto WA – 100). 

 

 

Foto 6.7 – A: Perfil dos depósitos das Coberturas Detrito-Lateríticas, Ponto WA-100. Coord. 
UTM 764929 – 8156219; B: Aspecto concrecional das Coberturas Detrito-Lateríticas, 
desenvolvidas em rochas da Formação Ponta Grossa, Ponto WA-100. Coord. UTM 764929 – 
8156219.  

A B 

A B 
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6.2.4 Brita 

 
A brita existente na área é proveniente de quatro fontes distintas: 

moagem do arenito silicificado da Formação Furnas; dragagem/moagem do 

cascalho do leito do Rio São Lourenço; moagem do cascalho resultante do 

rejeito da garimpagem do diamante e moagem de cascalhos de paleo-canais. 

A brita resultante da moagem do arenito silicificado da Formação 

Furnas, é explotada/comercializda pela Empresa de Mineração Aripuanã Ltda – 

EMAL, localizada na margem direita da BR-163/364, a 35 km de Rondonópolis 

e produz britas classificadas como 0, 1 e 2 e brita 4 (pedra de mão). Com 

produção estimada de 15.000 t/mês. Abastece principalmente a cidade de 

Rondonópolis, além das cidades de Jascimeira, São Pedro da Cipa e Jaciara 

(Fotos 6.8 A e B, Ponto WA-269). 

 

 

Foto 6.8 – A: Frente de Lavra da EMAL no arenito silicificado da Formação Furnas, Ponto WA 
– 269. Coord. UTM 750235 – 8147578; B: Beneficiamento e estocagem de matéria prima 
(brita), Ponto WA – 269. Coord. UTM 750235 - 8147578. 

 

A brita oriunda da dragagem/moagem do cascalho do leito do rio São 

Lourenço, no Distrito de São Lourenço de Fátima, município de Juscimeira, é 

classificada como dos tipos 1 e 2, com produção estimada de 4.000 m³/mês. 

Toda a produção é direcionada para atender a demanda da cidade de 

Rondonópolis. Registra-se ainda uma produção secundária de pedriscos (Fotos 

6.9 A e B, Ponto WA-132). 

 

A B 
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Foto 6.9 – A: Beneficiamento e estocagem de matéria prima (brita), Ponto WA – 132. Coord. 
UTM 722375 – 8195537; B: Matéria prima (brita), Ponto WA – 132. Coord. UTM 722375 – 
8195537. 

 

A brita resultante da moagem do cascalho oriundo do rejeito da 

garimpagem de diamante é explotada/comercializada pelas empresas 

BRITANOP, Mineração Coité Ltda (Pedreira da CIBE) e PRODUSA – Pedreira 

Produsa RRC Construtora, situadas na margem direita do Rio Poxoréu, no 

Distrito de Alto Coité, município de Poxoréu e MACHNIC, a 15 km da cidade de 

Primavera do Leste. Todas suprem de brita as cidades de Primavera do Leste 

e Campo Verde, além de outras cidades do Estado. A BRITANOP disponibiliza 

britas classificadas como dos tipos 1 e 2, com produção ao redor de 

10.000t/mês. Secundariamente, produz pedriscos lavados, pó de pedra e pedra 

de mão. A Mineração Coité Ltda produz pedriscos lavados/britados, britas 1, 2 

3, 3/4, e 5/16 e pó de pedra, com produção de 1.000 t/dia, além de vigas de 

concreto protendido utilizadas na construção de pontes e viadutos. A 

PRODUSA – Pedreira Produsa RRC Construtora, produz pedriscos finos 

lavados, pedra lavada 1, pedra lavada 2, pedra de mão, britas 7/16, 5/8 e 3/4 e 

pó de pedra, com produção de 400 m³/dia. A MACHNIC produz britas 

classificadas como dos tipos 1 e 2, com produção estimada de 20.000t/mês. 

Secundariamente, produz pedra redonda, pedriscos, pó de pedra e pedra de 

mão (Fotos 6.10 A e B, Ponto MC – 105, Fotos 6.10 C e D, Ponto MC – 259 e 

Fotos 6.10 E e F, Ponto MC – 258). 

A B 
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Foto 6.10 – A: Beneficiamento de brita oriunda do rejeito do garimpo de diamante pela 
BRITANOP, Ponto MC – 105. Coord. UTM 788148 – 8256694; B: Beneficiamento e estocagem 
de Brita 1 pela BRITANOP, Ponto MC – 105. Coord. UTM 788148 – 8256694; C: Planta de 
beneficiamento de brita proveniente do rejeito do garimpo de diamante da PRODUSA, Ponto 
MC – 259. Coord. UTM 784406 – 8265737; D: Pátio de estocagem de matéria prima da 
PRODUSA, Ponto MC – 259. Coord. UTM 784406 – 8265737; E: Pátio de estocagem de brita 
da CIBE, Ponto MC – 258. Coord. UTM 786655 – 8256649; F: Planta de beneficiamento da 
CIBE. Ponto MC – 258 Coord. UTM 786655 – 8256649. 

 

6.3 Água Geotermal 

 
Outro bem mineral de importância na área são as ocorrências de fontes 

de águas geotermais, com temperaturas oscilando entre 40º C e 51º C. Afloram 

através do sistema de falhas regional NE/SW ou de poços tubulares profundos. 

Estas ocorrências concentram-se nos municípios de Jaciara, Juscimeira e 

A B 
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Rondonópolis (Aquífero Confinado) e Primavera do Leste (Aquífero não 

Confinado). 

O primeiro compreende um aquífero geotermal contínuo, confinado aos 

arenitos da Formação Furnas, sobrepostos às rochas metamórficas 

impermeáveis do Grupo Cuiabá e sotopostos aos folhelhos/siltitos ferruginosos, 

impermeáveis da Formação Ponta Grossa.  

Baseado nos dados obtidos de poços tubulares profundos e nas fontes 

termais naturais presentes na região pode-se estimar uma vazão superior a 

500 m3/h, atualmente em operação. A explotação econômica desse aquífero 

geotermal ainda é incipiente, centralizada em hotéis, pousadas e balneários de 

pequeno porte, nas cidades de Jaciara e Juscimeira. No entanto, tem potencial 

para a implantação de projetos mais ambiciosos na área hoteleira/turística da 

região (Fotos 6.11 A e B, Ponto WA – 136 e Fotos 6.11 C e D, Ponto MC – 

216).  

 

 

 

Foto 6.11 – A: Piscina com surgência de água mineral termal natural (42ºC), Balneário Novo 
Horizonte, Ponto WA – 136. Coord. UTM 727014 – 8207807; B: Infra estrutura do Balneário 
Novo Horizonte, Ponto WA – 136. Coord. UTM 727014 – 8207807; C: Tubulação de captação 
de água mineral termal natural (40ºC), Balneário Cachoeira da Fumaça, Ponto MC – 216. 
Coord. UTM 713053 – 8232442; D: Piscina de água mineral termal (40º). Balneário Cachoeira 
da Fumaça, Ponto MC – 216. Coord. UTM 713053 - 8232442. 

 

A B 
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A segunda fonte de água termal, relacionada a aquífero não confinado, 

está associada aos sedimentos da Formação Marília (Grupo Bauru), sendo 

cadastrada apenas uma ocorrência a Sul da cidade de Primavera do Leste. A 

água termal jorra através de um poço tubular profundo com vazão de 20.000 l/h 

e temperatura entre 41º e 45º C. No local está em construção um balneário 

denominado de Águas Quentes. 

 

6.4 Água Mineral 

 
Na área deste Projeto encontra-se o maior e mais importante polo de 

água mineral natural do Estado de Mato Grosso. Estão em operação regular de 

produção oito empresas de envasamento de água mineral e duas outras 

aguardam análise do relatório final de pesquisa pelo Departamento Nacional de 

Produção Mineral – DNPM. As ocorrências localizam-se nos municípios de 

Rondonópolis, Dom Aquino, Campo Verde, Jaciara e Cuiabá, sendo 

disponibilizada uma vasão de aproximadamente 4.500.000 l/h. 

No Município de Rondonópolis a Empresa Indústria e Comércio de 

Bebidas Sul Mato-Grossense Ltda envasa a “Água Pobóre” (Fotos 6.12 A e B, 

Ponto WA – 306), proveniente de fonte natural controlada por falha extensional 

normal de direção N30E/87NW, associada a um sistema de fraturas paralelas 

de direção N20E/85NW, nos arenitos silicificados, localmente com geração de 

brechas, da Formação Furnas, definido como um aquífero confinado. A vazão é 

de 136.000l/h disponibilizada em garrafões de 18l e 10l, copos de 300 ml e 

garrafas de 500 ml, com produção direcionada aos municípios de Rondonópolis 

e Pedra Preta e região circunvizinha. 

 

 

Foto 6.12 – A: Instalações e acesso à fonte da Água Mineral Pobóre, Ponto WA – 306 Coord. 
UTM 741883 – 8180107; B: Área de captação Água Mineral Pobóre Ponto WA – 306 Coord. 
UTM 741883 – 8180107. 

A B 



133 
 

No Município de Dom Aquino duas empresas envasam água mineral 

natural: A Vitória Régia Água Mineral Ltda distribui a “Água Puríssima” (Fotos 

6.13 A e B, Ponto MC – 252), oriunda de fonte natural proveniente de um 

aquífero não confinado, no contato entre os ortoconglomerados da Formação 

Marília (Grupo Bauru) e os sedimentos ferruginosos da Formação Ponta 

Grossa. A vazão é de 1.200.000l/h e comercializa vasilhames de 20l, 1,5l, 

500ml e 300ml. Abastece os Estados de Mato Grosso e Rondônia. 

 

 

Foto 6.13 – A: Tanques para armazenamento da Água Mineral Puríssima, Ponto MC – 252, 
Coord. UTM 723740 – 8274489; B: Fonte de captação da Água Mineral Puríssima, Ponto MC – 
252, Coord. UTM 723740 – 8274489. 
 

A Estância Hidromineral Guarany Ltda envasa a “Água Fluente” 

vinculada a fonte natural também em aquífero não confinado, controlada por 

falha extensional normal direção NE30/Vertical, no contato entre arenitos 

silicificados/brechas da Formação Marília (Grupo Bauru) e os sedimentos da 

Formação Ponta Grossa. A vazão é de 1.000.000l/h e comercializa apenas 

garrafões de 20l. A distribuição é restrita ao estado de Mato Grosso (Fotos 6.14 

A e B, Ponto MC-253).  
 

 

Foto 6.14 – A: Acesso às instalações da Água Mineral Fluente, Ponto MC – 253. Coord. UTM 
731329 – 8269633; B: Fonte de captação da Água Mineral Fluente, Ponto MC – 253. Coord. 
UTM 731329 – 8269633. 

A B 

A B 
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No Município de Campo Verde a empresa Cristalina Mineradora Ltda 

envasa a “Água Cristalina” oriunda de fonte natural, proveniente de um aquífero 

não confinado, controlada por fraturas de direção NE/SW nos sedimentos da 

Formação Marília (Grupo Bauru) sotopostos aos sedimentos da Cobertura 

Detrito-laterítica Inconsolidada (NQdl). A vazão é de 72.000l/h e envasa 

garrafões de 20l e 1,5l e garrafas de 500ml. A distribuição restringe-se ao 

Estado de Mato Grosso (Fotos 6.15 A e B, Ponto MC – 255).  

 

 

Foto 6.15 – A: Instalações da Água Mineral Cristalina, Ponto MC – 255. Coord. UTM 722826 – 
8252770; B: Fonte de captação da Água Mineral Cristalina, Ponto MC – 255. Coord. UTM 
722826 – 8252770. 

 

No Município de Jaciara três empresas explotam água mineral natural: A 

Água Mineral Brunado Mineração Ltda envasa a Água Mineral “Brunado” 

através de duas fontes: Uma fonte natural oriunda de um aquífero confinado, 

controlada por fratura de direção NE/SW nos sedimentos arenosos da 

Formação Furnas, com vazão de 7.200l/h e uma fonte associada a um poço 

tubular profundo, que corta os sedimentos ferruginosos da Formação Ponta 

Grossa e alcança os sedimentos da Formação Furnas (aquífero Confinado) a 

uma profundidade ao redor de 200m, com vazão de 72.000l/h. Produz 

garrafões de 20l, garrafas de 500ml e copos de 200 e 300ml, sendo 

comercializada em todo o Estado de Mato Grosso (Fotos 6.16 A e B, Ponto MC 

– 141). 

A Água Mineral do Vale Ltda envasa a “Água Prisma”, utilizando-se um 

poço tubular profundo nos sedimentos da Formação Furnas, caracterizado 

como um aquífero confinado com vazão de 39.600l/h. Produz apenas garrafões 

de 20l e a comercialização concentra-se nas regiões centro-leste e sudeste do 

Estado de Mato Grosso. A Indústria de Água Mineral Santa Clara Ltda, envasa 

a “Água Mineral Fonte Jaciara”. Trata-se de uma fonte natural controlada por 
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fratura de direção N30E/88NW, nos sedimentos da Formação Furnas, definido 

como um aquífero confinado. A vazão é de 11.000l/h e produz apenas 

garrafões de 20l, comercializados nas regiões centro-leste e sudeste do Estado 

de Mato Grosso. 

 

 

Foto 6.16 – A: Instalações da Água Mineral Brunado, Ponto MC – 141. Coord. UTM 699215 – 
8260904; B: Fonte de captação e tanques de armazenamento da Água Mineral Brunado, Ponto 
MC – 141. Coord. UTM 699215 – 8260904. 

 
Na área do município de Cuiabá inserida nesse Projeto, a Empresa de 

Mineração Arica Serrana Ltda., envasa a Água Mineral “Buritti”, cuja fonte 

natural localiza-se nos metassedimentos do Grupo Cuiabá, no contato 

quartzito/filito, sob controle tectônico (falha), em aquífero não confinado. A 

água na fonte natural registra temperatura de 38ºC e é envasada a uma 

temperatura de 30ºC. A vazão é de 22.500l/h e a produção restrita a garrafões 

de 20l, comercializados em todo o Estado de Mato Grosso (Fotos 6.17 A e B, 

Ponto MC – 247). 

 

 

Foto 6.17 – A: Instalações e tanques de armazenamento da Água Mineral Buritti, Ponto MC – 
247. Coord. UTM 664037 – 8263301; B: Captação e envazamento da Água Mineral Buritti, 
Ponto MC – 247. Coord. UTM 664037 – 8263301. 
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No município de Poxoréu, na Fazenda Iguaçu, no Km 18 da MT-260 

(Poxoréu/Dom Aquino), uma empresa aguarda análise do relatório final de 

pesquisa pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM para 

iniciar o processo de industrialização de água mineral, com projeto para 

envasar garrafões de 20 l, garrafas de 1.500 e 500 ml e copos de 300 ml. A 

fonte natural está associada a um aquífero não confinado, controlado por 

fraturas de direção NE/SW nos arenitos da Formação Marília (Grupo Bauru), 

com vazão da ordem de 750.000 l/h (Foto 6.18 A e B, Ponto MC – 257).  

 

 

Foto 6.18 – A: Captação da Água Mineral Iguaçu, Ponto MC – 257. Coord. UTM 758097 – 
8249128; B: Vazão da fonte da Água Mineral Iguaçu, Ponto MC – 257. Coord. UTM 758097 – 
8249128. 

 

No município de Campo Verde, na Fazenda Dois Corações, na BR-070, 

no percurso Campo Verde/Primavera do Leste, uma outra empresa também 

aguarda análise do relatório final de pesquisa pelo Departamento Nacional de 

Produção Mineral – DNPM a fim de implantar uma indústria para envasamento 

de água mineral, que disponibilizará garrafões de 20 l, garrafas de 1.500 e 500 

ml e copos de 300 ml. A fonte natural está associada a um aquífero não 

confinado, controlado por fraturas de direção NE/SW nos arenitos com níveis 

de ortoconglomerado polimítico da Formação Marília (Grupo Bauru), com 

vazão da ordem de 650.000 l/h (Fotos 6.19 A e B, Ponto MC – 260). 

 

A B 



137 
 

 

Foto 6.19 – A: Captação da Água Mineral Dois Corações, Ponto MC – 260. Coord. 
UTM720065 – 8283832; B: Vazão da fonte de captação da Água Mineral Dois Corações, Ponto 
MC – 260. Coord. UTM 720065 – 8283832. 

 

6.5 Calcário Calcítico 

 
As rochas carbonáticas enquadram-se em um dos bens minerais da 

maior importância para o desenvolvimento da agricultura/pecuária do Estado 

de Mato Grosso como um todo e para a região deste Projeto, em particular. 

Na área, no município de Poxoréu, aflora uma lente de calcário calcítico 

(CaCO3 – 32 a 40%, CaMg – 01 a 05% e SiO3 – 01 a 05%) 

explotada/comercializada pela empresa Império Minerações Ltda – Calcário 

Império, para obtenção de corretivos de solos, com uma produção ao redor de 

700 t/dia nos meses de julho/agosto/setembro e 200 t/dia nos demais meses, 

direcionada ao suprimento da demanda dos municípios de Campo Verde, 

Primavera do Leste e Rondonópolis (Fotos 6.20 A e B, Ponto MC – 163). 

 

 

Foto 6.20 – A: Frente de lavra de Calcário Calcítico. Império Mineração LTDA. Ponto MC – 
163. Coord. UTM 767701 – 8245652; B: Área de armazenamento de pó calcário. Ponto MC – 
163 Coord. UTM 767701 – 8245652. 
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6.6 Atividade Garimpeira 

 
Restrita à garimpagem de diamante é desenvolvida na região desde as 

primeiras décadas do século XX, nos municípios de Poxoréu e Dom Aquino, 

estendendo-se até a década de 1990. Estima-se que durante esse período 

tenha gerado recursos da ordem de US$ 800 milhões. Entretanto, 

recentemente esta atividade entrou em declínio e atualmente encontra-se 

praticamente paralisada em função das condições de produção e do binômio 

exaustão das reservas/fiscalização ambiental, que vem inviabilizando as 

atividades extrativas de diamante na região. Os diamantes são encontrados 

nos ortoconglomerados polimíticos da Formação Marília (Grupo Bauru) e são 

explotados através de dragas e garimpagem manual. São diamantes de boa 

qualidade, predominantemente brancos a amarelos, com tamanhos variados e 

boa cotação no mercado de gemas. Na região de Poxoréu, garimpeiros filiados 

à Cooperativa e Mineração dos Garimpeiros de Poxoréu – COOGAP, ainda 

persistem nessa atividade e vem desenvolvendo trabalhos de extração através 

de pequenas dragas e manual, com produção muito reduzida, basicamente de 

subsistência (Fotos 6.21 A e B, Ponto MC – 207). 

 

 

Foto 6.21 – A: Área de garimpo de diamante abandonada, Ponto MC – 207. Coord. UTM 
765269 – 8230344; B: Leito de drenagem objeto de garimpagem de diamante em processo de 
recuperação natural, Ponto MC – 207. Coord. UTM 765269 – 8230344. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
Foi redefinido como tectônico (falhas normais) o contato entre os 

sedimentos das Formações Furnas e Ponta Grossa (Grupo Paraná) na porção 

centro-oeste da Folha Dom Aquino. 

A área de exposição da Formação Marília (Grupo Bauru) foi ampliada, 

inclusive englobando áreas anteriormente cartografadas como Formação 

Bauru, Formação Quilombinho e Formação Cachoeira do Bom Jardim. 

As Formações Quilombinho e Cachoeira do Bom Jardim, em trabalhos 

em escalas maiores, poderão vir a integrar a Formação Marília (Grupo Bauru) 

nas categorias de Membro ou Fácies. 

A Formação Paredão Grande (Grupo Bauru) foi cartografada nas regiões 

centro-sul e sudoeste da Folha Dom Aquino, como derrames basálticos 

encaixados nos sedimentos da Formação Marília e na porção centro-norte da 

Folha Rondonópolis, como dique de diabásio hospedado nos sedimentos da 

Formação Furnas.  

Na região norte da Folha Dom Aquino foram introduzidas e 

cartografadas novas unidades terciárias denominadas Coberturas Detrito 

Arenosas – NQda e Coberturas Detrito Argilo-arenosas – NQdaa. 

A região se desponta como um grande produtor de areia e brita para uso 

imediato na construção civil. 

Os folhelhos da Formação Ponta Grossa constituem grandes reservas a 

serem explotadas pelas indústrias ceramistas para a produção de telhas e 

tijolos de boa qualidade. Todavia carecem de estudos técnicos pertinentes. 

Na região que compreende os municípios de Jaciara, Dom Aquino, 

Campo Verde, Poxoréu, Rondonópolis e Cuiabá encontra-se o maior e mais 

importante polo de água mineral natural do Estado de Mato Grosso. Estão em 

operação regular de produção oito empresas de envasamento de água mineral 

e três outras aguardam análise do relatório final de pesquisa pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.  

Na área, nos municípios de Jaciara, Juscimeira e Rondonópolis 

encontra-se o mais importante polo de água geotermal de Mato Grosso, com 

temperaturas oscilando entre 40º e 51ºC, controlado por um sistema de falhas 

regionais de direção NE-SW ou através de poços tubulares profundos. Estas 

ocorrências concentram-se principalmente nos municípios de Jaciara, 
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Juscimeira e Rondonópolis (Aquífero Confinado) e Primavera do Leste 

(Aquífero não Confinado). 

Baseado nos dados oriundos dos poços tubulares profundos e nas 

fontes termais naturais presentes na região pode-se estimar uma vazão 

superior a 500 m3/h, atualmente em disponibilidade. A explotação econômica 

desse aquífero geotermal ainda é incipiente, centralizada em hotéis, pousadas 

e balneários de pequenos portes, nas cidades de Jaciara e Juscimeira. No 

entanto, tem potencial para a implantação de projetos mais ambiciosos e de 

maior porte na área hoteleira/turística. 
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