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GEOLOGIA

2.1 Contexto Geológico Regional

A área em estudo tem sido alvo de vários tra-
balhos de cunho regional e específicos, no que diz
respeito aos aspectos geológicos. Entretanto,
várias questões, ainda pendentes, necessitam de
estudos suplementares. Entre estas destacam-se:
execução de datações geocronológicas con-
fiáveis; levantamentos geológicos em escalas de
detalhe, com furos estratigráficos, visando esclare-
cer, principalmente, as relações de contato entre
os grupos Corumbá e Jacadigo, e um estudo sedi-
mentológico integrado, visando uma melhor de-
finição dos ambientes de deposição destas cober-
turas plataformais, bem como a origem das jazidas
de ferro e manganês.

Do ponto de vista geotectônico, a área está inse-
rida no setor sudoeste da Província Tocantins, de
Almeida et al. (1977) (figura 2.1), onde afloram ro-
chas do embasamento cristalino � Complexo Rio
Apa (porção meridional do Cráton Amazônico),
além de terrenos proterozóicos: 1) rochas meta-
vulcano-sedimentares, da Associação Metamór-
fica do Alto Tererê; 2) Suíte Plutono-Vulcânica
Ácida, do Grupo Amoguijá; 3) Faixa de Dobramen-
tos Paraguai-Araguaia–Grupos Cuiabá, Corumbá e

Jacadigo. Os terrenos paleozóicos estão represen-
tados pela Formação Coimbra, e os mesozóicos
pela Formação Serra Geral e pelo Grupo São
Bento. Finalmente, expressivas coberturas qua-
ternárias estão relacionadas à planície do pantanal
mato-grossense.

2.2 Estratigrafia

2.2.1 Introdução

O arcabouço estratigráfico foi estabelecido em
função da cartografia geológica realizada, buscan-
do o registro dos principais eventos ocorridos, bem
como a caracterização estrutural e petrográfica dos
agrupamentos litológicos envolvidos. Essas infor-
mações coligidas, reunidas aos dados geológicos
dos trabalhos anteriores de cunho regional, permiti-
ram o estabelecimento das seguintes unidades li-
toestratigráficas (quadro 2.1): 1 – Complexo Rio
Apa (Ara), composto por terrenos granito-gnáissi-
cos, além de xistos diaftoréticos e anfibolitos.
Constitui o substrato arqueano da região. 2 – As-
sociação Metamórfica do Alto Tererê (PPat), re-
presentada por rochas metavulcano-sedimenta-
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Figura 2.1 – Províncias estruturais do Brasil (segundo Almeida et al., 1977).
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Quadro 2.1 – Coluna Litoestratigráfica Integrada: Folhas Corumbá, Aldeia Tomázia e Porto Murtinho.

UNIDADE
GEOCRONOLÓGICA UNIDADE

LITOESTRATIGRÁFICA SÍMBOLO LITOLOGIA
EON ERA PERÍODO

(Ma)

FA
N

E
R

O
Z

Ó
IC

O

C
E

N
O

Z
Ó

IC
O

Q
U

A
TE

R
N

Á
R

IO

ALUVIÕES RECENTES Qa Cascalhos, areias, siltes e argilas.

DEPÓSITOS
COLUVIONARES Qc

Tálus, cones aluviais e colúvios. Fragmentos e
matacões de rochas com matriz areno-argilosa
parcialmente laterizados.

FORMAÇÃO
XARAIÉS Qx

Depósitos superficiais relacionados a rochas calcárias,
constituídos de tufos calcários, travertinos e
conglomerados com cimento calcífero.

FORMAÇÃO
PANTANAL Q

P1

P2

P3 Qp3 - Sedimentos areno-argilosos semiconsolidados.

Qp2 - Sedimentos argilo-arenosos semiconsolidados.

Qp1 - Sedimentos areno-conglomeráticos
semiconsolidados.

M
E

S
O

Z
Ó

IC
O

CRETÁCEO
GRUPO

SÃO
BENTO

FORMAÇÃO
SERRA
GERAL

0 0

Kdb
Rochas básicas, subvulcânicas a plutônicas, cor cin-
za-escura, granulação fina, sob a forma de diques.

TRIÁSSICO SUÍTE ALCALINA
FECHO DOS MORROS Trfm�

Conjunto plutono-vulcânico alcalino com rochas muito
grosseiras até afaníticas, cor cinza a cinza-escura
incluindo sienitos, nefelina sienitos, sienitos augíticos,
fonólitos, foiaítos e bostonitos.

PALEO-
ZÓICO SILURIANO FORMAÇÃO COIMBRA Sc

Arenitos róseos, grosseiros, com estratificações plano-
paralelas e cruzadas e com níveis conglomeráticos
subordinados.

P
R

O
TE

R
O

Z
Ó

IC
O N

E
O

G
R

U
P

O
C

O
R

U
M

B
Á

FORMAÇÃO
TAMENGO NPt

Calcários calcíticos, por vezes brechados, com níveis
oolíticos e abundante conteúdo fossilífero. Apresenta
intercalações de arenitos, siltitos e folhelhos.

FORMAÇÃO
BOCAINA NPb

Calcários dolomíticos e calcíticos, por vezes silicificados
com níveis oolíticos, intraclastos e raras estruturas
estromatolíticas.

FORMAÇÃO
CERRADINHO NPc Folhelhos, siltitos, arenitos, arcóseos, calcários, margas

e dolomitos.

FORMAÇÃO
PUGA NPp Paraconglomerados petromíticos com matriz argilo-síltico-

arenosa e cimento calcífero.

GRUPO
JACADIGO

FORMAÇÃO
SANTA CRUZ NPsc

Intercalações de jaspilitos e seqüência
ferromanganesífera com níveis subordinados de
arenitos, siltitos e conglomerados (clastos pingados).

FORMAÇÃO
URUCUM NPu Arcóseos ferruginosos e/ou calcíferos, conglomerados

petromíticos com matriz arcosiana, siltitos e arenitos.

M
E

S
O

GRUPO
AMOGUIJÁ

SUÍTE
INTRUSIVA

ALUMIADOR
MPa� Rochas plutônicas ácidas incluindo granitos,

microgranitos e granófiros.

SUÍTE
VULCÂNICA
SERRA DA
BOCAINA

MPa�
Vulcânicas ácidas incluindo produtos piroclásticos,
brechas vulcânicas, quartzo pórfiros, riodacitos, dacitos
e riólitos.

PALEO
ASSOCIAÇÃO

METAMÓRFICA DO ALTO
TERERÊ

PPat Micaxistos granadíferos, quartzitos micáceos (qt) e
anfibolitos subordinados.

ARQUE-
ANO COMPLEXO RIO APA Ara

Rochas gnáissicas, ortocristalinas, de composição
granítica e com anfibolitos subordinados.

Posição Indefinida na Coluna: Gabro Morro do Triunfo - MZmt (?)



res altamente metamorfizadas, desenvolvidas no
Paleoproterozóico. 3 – Grupo Amoguijá - Conjunto
plutono-vulcânico de natureza ácida, incluindo as
Vulcânicas Serra da Bocaina (MPa� ) e as Intrusivas
Alumiador (MPa� ), estas compreendendo granitos,
granodioritos e adamelitos. Este grupo situa-se no
Mesoproterozóico. 4 – Grupo Jacadigo - Consti-
tuído de duas formações: Formação Urucum
(NPu), composta por grauvacas, arcóseos e are-
nitos, que passam gradacionalmente para a For-
mação Santa Cruz (NPsc), a qual desenvolveu-
se em ambiente epicontinental com influências
glaciais periódicas, caracterizado por arenitos
arcosianos, jaspilitos hematíticos, hematita e
lentes de manganês. Ao grupo admite-se idade
neoproterozóica. 5 – Grupo Corumbá, representa-
do pelas seguintes formações: Puga (NPp), basal,
caracterizada por paraconglomerados petromíti-
cos; Cerradinho (NPc), na qual observam-se
alternâncias de calcários calcíticos, arcóseos, areni-
tos e folhelhos; Bocaina (NPb) com predominância
de calcários dolomíticos, e Tamengo (NPt), unidade
de topo, em que predominam calcários calcíticos e é
abundante o conteúdo fossilífero. A sedimentação do
grupo iniciou-se em um ambiente periglacial (Forma-
ção Puga), transicionando para costeiro a marinho
profundo (Formação Cerradinho), regredindo a mari-
nho raso de águas quentes (Formação Bocaina). O
conteúdo fossilífero permite colocar o Grupo Corum-
bá no Neoproterozóico. 6 – Formação Coimbra (Sc),
composta por arenitos relacionados à bacia sedi-
mentar do Gran Chaco, na Bolívia, repousando dis-
cordantemente sobre a Formação Bocaina. Idade
siluriana. 7 – Suíte Alcalina Fecho dos Morros

(Trfm�). São rochas alcalinas intrusivas no Comple-
xo Rio Apa. É correlacionada ao evento plutono-vul-
cânico-alcalino que margeia a Bacia do Paraná,
atribuído ao Triássico. 8 – Grupo São Bento, repre-
sentado pela Formação Serra Geral (Kdb).
Apresenta diques de diabásio ligados ao magma-
tismo mesozóico do Evento Sul-Atlantiano. 9 – For-
mação Xaraiés (Qx) – Caliche originado pela disso-
lução e reprecipitação de carbonatos oriundos do
Grupo Corumbá. 10 – Depósitos Coluvionares (Qc)
– Ocorrem nas bordas das morrarias do Urucum,
Tromba dos Macacos, Santa Cruz, São Domingos,
Rabichão, Grande e Serra do Jacadigo, principal-
mente nas folhas Porto Murtinho e Aldeia Tomázia.
11 – Formação Pantanal (Qp1,Qp2,Qp3), depósitos

areno-argilosos continentais (fluviais, lacustres
e/ou fluviolacustres) com a deposição iniciada
com a abertura da “Depressão do rio Paraguai” e
que continua até o presente. 12) – Aluviões (Qa),
depósitos conglomeráticos e areno-argilosos
confinados às principais drenagens fora do Pan-
tanal.

2.2.2 Complexo Rio Apa (Araújo e
Montalvão, 1980) – Ara

Esta unidade representa o substrato das faixas
dobradas, das rochas vulcânicas e das coberturas
quaternárias, servindo também de encaixante para
as rochas plutônicas.

Almeida (1965), após várias incursões rápidas
na parte sul da área, descreveu as principais litolo-
gias encontradas (gnaisses, xistos, quartzitos e an-
fibolitos, penetrados por numerosas intrusões
graníticas), englobando-as no que denominou de
Complexo Basal Brasileiro.

Corrêa et al. (1976) dividiram o Complexo Basal
Brasileiro, de Almeida (1965) em duas unidades:
Complexo Basal, composto por rochas gnáissicas,
gnaisses graníticos e granitos metamorfizados na
fácies anfibolito, e Associação Metamórfica do Alto
Tererê, representada por litótipos mais jovens, de
fácies xisto-verde e anfibolito, sendo os mais
comuns: xistos, quartzitos, biotita gnaisses e gnais-
ses granadíferos.

Araújo & Montalvão (1980), denominaram de
Complexo Rio Apa, o Complexo Basal Brasileiro
de Almeida (1965), englobando nele a Asso-
ciação Metamórfica do Alto Tererê, de Corrêa et
al. (1976).

Neste trabalho optou-se por adotar a designação
Complexo Rio Apa, de Araújo & Montalvão (1982),
porém separando a Associação Metamórfica do
Alto Tererê, de Corrêa et al. (1976), pois esta apre-
senta características estruturais e metamórficas dis-
tintas das apresentadas por aquele complexo.

Sua área de ocorrência na Folha Porto Murtinho
limita-se à região su-sueste, exibindo uma paisagem
homogênea de relevo arrasado e cotas baixas. Em
direção ao norte, desaparece sob as aluviões do
Pantanal Mato-Grossense, voltando a aflorar
descontinuamente no setor nordeste da Folha Al-
deia Tomázia e cercanias de Corumbá, na folha
homônima.
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Seus contatos com as rochas suprajacentes po-
dem ser tectônicos ou de não-conformidade. As-
sim, o contato com as rochas da Associação
Metamórfica do Alto Tererê e Grupo Amoguijá, nor-
malmente são tectônicos através de falhas contra-
cionais e, localmente, podem ser discordantes e in-
trusivos. Com os grupos Corumbá e Jacadigo, em
geral, o contato é discordante erosivo (não-
conformidade) e raramente tectônico por falhas ex-
tensionais. Já com as coberturas superficiais re-
centes (formações Pantanal e Xaraiés, além dos
depósitos de tálus) os contatos são sempre através
de discordâncias erosivas.

Suas melhores exposições ocorrem ao longo da
BR-267 (Porto Murtinho-Jardim), a leste do Graben
da Lajinha, a sul das morrarias São Domingos e
Zanetti (Folha Corumbá) e próximo ao morro das
Araras (Folha Aldeia Tomázia).

As rochas gnáissicas constituem os espécimes
de maior expressão geográfica do Complexo Rio
Apa. Predominam biotita gnaisses, moscovita-
biotita gnaisses, hornblenda-biotita gnaisses e
gnaisses graníticos; Ocorrem ainda anfibolitos,
leptinitos, metagranitos e, mais subordinadamente,
trondhjemitos, tonalitos, granodioritos (foto 01).

Os gnaisses ocorrem predominantemente no se-
tor sudeste da área do projeto (Folha Porto Murtinho
– SF.21-V-D) e em geral estão intemperizados,
apresentando coloração creme-clara. Quando
pouco alterados exibem cores cinza ou rosa. São
leucocráticos, de granulação média e estrutura
gnáissica dada pela alternância de leitos sub-
milimétricos de hornblenda e biotita com leitos
espessos de quartzo e feldspato; como acessórios
ocorrem magnetita, titanita, apatita e zircão.

Não muito freqüentemente ocorrem interca-
lações de hornblenda gnaisses de cor cinza,
granulação média a grossa, textura granonemato-
blástica e estrutura orientada, dada por um banda-
mento pouco acentuado, no qual bandas sub-
milimétricas de hornblenda alternam-se com ban-
das milimétricas quartzo-feldspáticas. A horn-
blenda ocorre em cristais bem desenvolvidos, em
geral, na variedade ferro-hastingsita, alterada a
biotita e epidoto.

Na região da Folha Corumbá predominam os
metagranitos. Na estrada para Maria Coelho (MS-
432), aproximadamente 6,5km após o entronca-
mento da estrada para Albuquerque, ocorre exce-

lente exposição de um granitóide de cor variando
de cinza-clara a rósea, textura granular média a
grossa, estrutura foliada e constituído de quartzo,
feldspato e biotita. A rocha está, em geral,
cisalhada. O local corresponde a zona de falha nor-
mal, com direção N-S, que separa as morrarias
Grande e Zanetti. Petrograficamente foi classifi-
cada de protomilonito de metagranitóide. No local
denominado “Areeiro do Chaim”, em um morrote
situado a sul da morraria São Domingos, no bal-
neário homônimo, aflora um metagranito de cor
variando de cinza-clara a rosa, de textura grano-
blástica fina a média, estrutura subfoliada, consti-
tuído de quartzo, feldspato, moscovita, clorita e bio-
tita. A análise petrográfica o classificou como proto-
milonito de metagranito. Ao longo da área aflorante,
além das variações de granulação e cor, o meta-
granito é cortado por veios pegmatóides com cris-
tais centimétricos de moscovita. No extremo-norte
da morraria do Rabichão, localmente conhecida
como morro Saladeiro, a cerca de 200m da sede da
fazenda Toca da Onça, afloram granitóides muito
alterados, cisalhados, de foliação proeminente, de
direção N60� W, subvertical, apresentando varia-
ções de granulação desde fina a grossa e cores de
alteração variadas. Os constituintes mineralógicos
são quartzo e micas.

Por vezes são encontrados corpos anfibolíticos
de espessuras variáveis, dispostos paralelamente
à foliação dos gnaisses encaixantes. Suas melho-
res exposições ocorrem no extremo-nordeste da
Folha Aldeia Tomázia, na estrada que une a
fazenda São Carlos à estância Esmeralda. Ocor-
rem ainda, a noroeste da serra da Alegria e a su-
deste do rio Naitaca, próximo ao morro do Padre.

Os anfibolitos típicos, citados por Almeida (1965)
a norte da fazenda Nabileque, possuem granu-
lação fina e acentuada foliação, caracterizada pela
notável orientação paralela dos prismas de an-
fibólio. Microscopicamente são constituídos de
hornblenda e oligoclásio, e subordinadamente de
quartzo. Como acessórios, ocorrem epidoto, apa-
tita, magnetita e zircão. A hornblenda, muito pleo-
cróica, é de cor verde, mas torna-se azulada, se-
gundo o eixo Z. O plagioclásio ocorre em grãos xe-
noblásticos geminados, dispostos entre os prismas
de anfibólio. O epidoto possui dimensões pouco
menores que os grãos de feldspato e exibe cor
verde-amarelada típica.
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Os anfibolitos localizados no extremo-nordeste
da Folha Aldeia Tomázia, na região compreendida
entre as fazendas São Carlos e Esmeralda, nas
imediações da borda norte-ocidental da serra da
Bodoquena, caracterizam-se por apresentarem
cores cinza-escuro a negra, granulação variando
de média a grossa, textura granoblástica e estru-
tura orientada. Já o corpo anfibolítico situado a no-
roeste da serra da Alegria, no SE da Folha Aldeia
Tomázia, mais precisamente a 3km a sul do rio
Aquidabã, apresenta cor verde-escuro-acin-
zentado, aspecto isótropo e textura porfirítica. São
comuns fenocristais euédricos de hornblenda com
até 2cm, perfazendo 30 a 40% da rocha, imersos
em matriz de granulação fina a média, com pon-
tuações brancas de plagioclásio. A rocha apre-
senta saussuritização e uralitização como fenôme-
nos de alteração. As texturas petrográficas obser-
vadas nessas rochas demonstram que elas podem
ser de origem plutônica. Para Corrêa et al. (1976),
tais evidências são comprovadas pela associação
local com metabasitos cinza-esverdeados,
retrometamorfizados, de textura semelhante a de
diabásios. Finalmente, a ocorrência localizada a sul
do rio Naitaca e a oeste da fazenda Santa Cruz,
classificada como epidosito, é constituída por epi-
doto (50%), clorita (20%), quartzo (05%), plagio-
clásio (05%), biotita (03%), tremolita (10%), sílica
criptocristalina (05%) e fragmento de rocha (02%).
O metamorfismo do Complexo Rio Apa varia da
fácies xisto-verde a anfibolito, nas zonas menos de-
formadas. As deformações são conseqüência de
cisalhamentos de caráter rúptil, expressos por cata-
clasamento dos litótipos ao longo dos falhamentos.

A assinatura geofísica do canal radiométrico de con-
tagem total, mostra-se bastante elevada (de 250 a 350
cps), indicando rochas predominantemente ácidas.

São conhecidas na área (Del'Arco et al., 1982)
três datações radiométricas, sendo uma pelo
método Rb/Sr e as outras duas pelo método K/Ar.
Esses autores reportam-se à obtenção de um dia-
grama isocrônico Rb/Sr, usando, em conjunto, os
resultados obtidos de análises da Folha Campo
Grande, determinando a idade de 1.726 � 3ma com
razão Sr 87/Sr 86 inicial de 0,705 � 0,001. Segundo
Tassinari (1981b), a razão inicial sugere que a
citada idade corresponde à época de formação
das rochas. Entretanto, deve-se considerar a
hipótese de o complexo ser mais antigo, pois o

mesmo é constituído em grande parte por granitos
potássicos e, esta fase potássica poderia ser poste-
rior à formação das rochas, o que determinaria um re-
juvenescimento das mesmas.

No presente trabalho, o Complexo Rio Apa foi
posicionado no Arqueano, sendo correlacionável
ao Complexo Xingu (Silva et al., 1974).

2.2.3 Associação Metamórfica do Alto
Tererê (Correa et al., 1976) – PPat

Corrêa et al. (1976) definiram a Associação
Metamórfica do Alto Tererê como uma seqüência
metavulcano-sedimentar discordante sobre o em-
basamento arqueano ou encravada no mesmo,
sendo constituída de gnaisses finos, biotita gnais-
ses, moscovita gnaisses, micaxistos, quartzitos,
anfibolitos e granito gnaisses. Nogueira et al.
(1978) e Olivatti & Correa Filho (1981) mantiveram
esta denominação, mas Araújo & Montalvão (1980)
a incluíram no Complexo Rio Apa.

Neste trabalho, foi adotada a divisão sugerida
por Corrêa et al. (1976), à exceção das rochas
gnáissicas da Unidade 1 desta associação que fo-
ram consideradas como integrantes do Complexo
Rio Apa, por apresentarem características litológi-
cas, estruturais e metamórficas distintas.

As rochas pertencentes a essa associação,
acham-se amplamente distribuídas nos quadran-
tes nordeste da Folha Porto Murtinho e sudeste da
Folha Aldeia Tomázia, onde se encontram cober-
tas, parcialmente, por sedimentos da Formação
Pantanal. Ocorrem também nos morros do Limoeiro
e do Anu (NE da Folha Aldeia Tomázia).

A unidade encontra-se cavalgada pelo Com-
plexo Rio Apa, na parte sul da área e, na sua maior
extensão, aparece empurrada sobre as rochas
granitóides do Grupo Amoguijá, alinhadas na di-
reção norte-sul. Há também uma forte participação
de lascas de biotita gnaisses, granito-gnaisses,
etc., imbricados tectonicamente no conjunto. Es-
sas lascas são aparentemente concordantes com
os metassedimentos e foram anteriormente consi-
deradas como parte da unidade em questão, em-
bora não mapeáveis nesta escala. Sedimentos da
Formação Pantanal e rochas psamíticas da For-
mação Urucum recobrem, discordantemente, as
rochas desta associação.
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Os quartzitos em geral são de cor cinza, granu-
lação fina a média, quase sempre silicificados e/ou
micáceos, granadíferos, ocorrendo em camadas
espessas e lentes finas intercaladas nos micaxis-
tos.

Os micaxistos estão entre clorita xistos a
moscovita-biotita xistos, por vezes granadíferos e
predominam sobre os quartzitos.

O grau de metamorfismo está entre xisto-verde
baixo e anfibolito alto quando aparecem cianita, sil-
limanita e estaurolita, além de hornblenda. Apre-
senta efeitos diaftoréticos/tectônicos, produzindo
faixas de cataclasitos, protomilonitos, milonitos e
milonito xistosos. Os protólitos foram sedimentos
clásticos, pelitos, e, subordinadamente, psamitos.
Destacam-se ainda, mesmo que restritamente, in-
tercalações de rochas anfibolíticas, admitidas
como protólitos vulcânicos, permitindo considerar
a unidade como uma seqüência metavulcano-sedi-
mentar.

As deformações foram intensas, sobretudo de
cisalhamentos dúcteis/rúpteis, produzindo desde
cataclasitos a ultramilonitos, com estiramento e
quebramento mineral, surgindo microdobramen-
tos, mesodobramentos e veios de quartzo de
atividade hidrotermal também microdobrados.

Comte & Hasui (1971) efetuaram uma datação ra-
diométrica em rocha anfibolítica, situada imediata-
mente abaixo do paralelo 22� 00', à margem
esquerda do rio Apa, que serve de divisa entre o
Brasil e o Paraguai. Essa rocha está associada a
quartzitos e quartzo xistos, todos cortados por in-
trusões graníticas e diques aplíticos e pegmatíticos.
Foi obtida a idade de 1.056 � 55Ma, através da análi-
se de rocha total, pelo método K/Ar. Por este mesmo
método, esses autores dataram também um pegma-
tito, obtendo a idade de 1.250 � 65Ma.

Segundo a interpretação de Correa et al. (1976),
calcada na correlação dessa seqüência de metamor-
fitos do Paraguai com a unidade Alto Tererê, admitiu-
se para ela, então, uma idade mínima de 1.000Ma. As
idades encontradas por Comte & Hasui (1971) foram
por eles consideradas mínimas, aventando a possi-
bilidade de existência de um cinturão orogênico rela-
cionado ao Ciclo Minas-Uruaçuano (900 - 1.300Ma)
naquela região. Araújo et al. (1982), realizaram na
área do projeto duas análises pelo método K/Ar. Uma
delas executada em moscovita de um moscovita-
quartzo xisto, que revelou uma idade de 1.265±

14Ma e, uma outra, em anfibólio numa amostra de
anfibolito, que forneceu uma idade de 853 � 58Ma.
Essas idades são relativamente próximas das idades
encontradas por Comte & Hasui (1971), entretanto é
provável que essas datações representem eventos
termais posteriores à formação dessas rochas.

Todavia, datações Rb/Sr em granitos da Suíte In-
trusiva Alumiador, que cortam rochas do Complexo
Rio Apa o qual, segundo Araújo et al. (1982)
também inclui as rochas da Associação Metamór-
fica do Alto Tererê, apresentaram uma isócrona de
referência com 1.600 � 40Ma e R.I. Sr87/Sr86 de
0,707 � 0,004. Desta forma, interpretativamente,
esta associação foi posicionada no Paleopro-
terozóico.

2.2.4 Grupo Amoguijá (MPa)

Constitui um conjunto plutono-vulcânico de na-
tureza ácida. Foi descrito inicialmente por Hussak
(in Lisboa, 1909). Almeida (1945 e 1965) aprofun-
dou um pouco mais o estudo dessas rochas e de-
nominou-as de quartzo-pórfiros do Amoguijá,
referindo-se, no caso, às rochas vulcânicas.

Corrêa et al. (1976), consideraram no mesmo
grupamento as rochas extrusivas e as intrusivas
ácidas. Schobbenhaus Filho et al. (1979) denomi-
naram o conjunto de Complexo do Amoguijá. Cor-
reia Filho et al. (1981) consideraram o conjunto
como Grupo Amoguijá, o que será mantido neste
trabalho, subdividindo-o em Suíte Vulcânica Serra
da Bocaina e Suíte Intrusiva do Alumiador, esta úl-
tima, descrita no Projeto RADAMBRASIL (Araújo et
al., 1982).

2.2.4.1 Suíte Vulcânica Serra da Bocaina
(MPa�)

Ocorre na parte sul da área estudada, englo-
bando as serras da Bocaina e de São Francisco e
se estendendo para sul, até a fronteira com o Para-
guai. As melhores exposições situam-se ao longo
da rodovia BR-267.

Suas rochas assentam-se discordantemente so-
bre o Complexo Rio Apa e, quase sempre, estão
circundadas pelos sedimentos da Bacia do Pan-
tanal.
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Litologicamente estão representadas pelos mais
variados tipos de rochas vulcânicas ácidas, inclu-
indo dacitos, riodacitos, riólitos e, secundaria-
mente, rochas vulcano-clásticas, tais como: tufos,
lapili-tufos, brechas vulcânicas e suas gradações.
As estruturas primárias observadas foram: bombas
vulcânicas imersas em matriz afanítica, estruturas
de fluxo e acamadamento ígneo.

Os dacitos são de cor cinza-rosada escura, ma-
ciços, com matriz afanítica predominando sobre os
fenocristais de feldspato e quartzo e de granulação
fina. Os fenocristais são de plagioclásio com-
plexamente geminados. O quartzo aparece se-
cundariamente.

Os riodacitos apresentam coloração marrom-rosa-
da, textura porfirítica com fenocristais de feldspato
potássico, quartzo, plagioclásio e hornblenda, imer-
sos em uma matriz fina, constituída essencialmente
por feldspato e quartzo.

Os riólitos analisados são de coloração rósea,
isótropos, maciços, de textura porfirítica, com fe-
nocristais euédricos de feldspato e quartzo bipira-
midal em matriz félsica predominante sobre os fe-
nocristais.

O metamorfismo presente é de caráter dinâ-
mico, ocasionado por cisalhamento rúptil res-
ponsável por pequenas deformações e forte dia-
clasamento.

2.2.4.2 Suíte Intrusiva Alumiador
(Araújo et al., 1982) – Mpa�

É considerada contemporânea das rochas vul-
cânicas e tem ampla distribuição na área. Aflora
desde o limite sul, numa faixa nordeste que inflete
para norte na Folha Porto Murtinho, adentrando a
Folha Aldeia Tomázia, na serra da Alegria, a sul do
médio curso do rio Aquidabã. Ocorre ainda na por-
ção central dessa mesma folha, sob a forma de pe-
quenas elevações.

Seus afloramentos são contínuos, embora apa-
reçam numa seqüência de elevações que recebem
nomes específicos como serras, da Esperança, de
São Miguel, São Paulo, do Alumiador, do Papagaio
e da Alegria (folhas Porto Murtinho e Aldeia Tomá-
zia). Suas principais exposições localizam-se nas
serras, da Esperança, de São Miguel e de São Pau-
lo/Alumiador, e ao longo da estrada Porto Murtinho -
Jardim.

Nas partes sul, este e sudeste da Folha Porto
Murtinho os contatos são por falhas contracionais
com o Complexo Rio Apa e Associação Metamór-
fica do Alto Tererê, que cavalgam sobre os
granitóides. Localmente, o contato é transicional
com as rochas vulcânicas, e discordante com as
formações Pantanal e Urucum. Na parte sul da
Folha Porto Murtinho, o contato com a Formação
Urucum é tectônico.

Embora os litótipos desta suíte apresentem con-
sideráveis variações texturais, composicionalmente,
e mesmo no conjunto, as rochas são muito ho-
mogêneas. Dentro dos corpos de granitóides, em es-
paços mais localizados, aparecem rochas de granu-
lação fina, subvulcânicas, até muito grosseiras e por-
firóides. Variam desde totalmente leucocráticas até
mesocráticas, com a participação de minerais tipo
biotita, hornblenda e, não raramente, granada.
Desta forma, predominam nesta unidade: micro-
granitos, granófiros, granitos, granodioritos e ada-
melitos, localmente cataclasados ou milonitizados.

Os microgranitos em geral são de cor rosa-
amarronzada, granulação muito fina, recristaliza-
dos, orientados e constituídos por microclínio,
quartzo, plagioclásio, biotita e hornblenda. Os prin-
cipais acessórios são opacos, zircão, apatita, fluo-
rita, titanita e turmalina.

Os granófiros variam de cor verde-escura a cin-
za-rosada, com textura granular fina a média e es-
trutura maciça. São constituídos por plagioclásio
(albita-oligoclásio), feldspato potássico, quartzo,
clorita, epidoto, actinolita, tendo como acessórios
titanita, opacos e traços de apatita. O feldspato
potássico e o plagioclásio ocorrem intercrescidos e
cobertos por produtos de alteração como clorita,
epidoto e titanita; o quartzo é intersticial aos agre-
gados feldspáticos e apresenta-se em cristais ver-
miformes, e o anfibólio é verde-pálido, aparecendo
em prismas ou em feixes de prismas aciculares.

No contexto geral destacam-se duas pedreiras
representativas dos granitos aflorantes na região,
nos quais foram realizadas diversas análises petro-
gráficas, visando sua melhor caracterização e da-
tações geocronológicas.

A primeira situa-se na serra de São Miguel com
extensos afloramentos sob a forma de grandes
blocos maciços, sendo a rocha bastante ho-
mogênea, de granulação média a ligeiramente
grosseira e de cor rósea. Ao microscópio revelou
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uma composição média, com percentual dos
minerais essenciais assim distribuídos: micro-
clínio (45%), oligoclásio (25%), quartzo (23%),
biotita (03%), moscovita (02%), sericita (01%), ti-
tanita (01%). Os minerais acessórios assinalados
constituem-se de opacos, apatita, zircão, rutilo,
fluorita, epidoto e clorita. O microclínio é o felds-
pato potássico resultante da conversão do orto-
clásio, ocorrendo de forma geminada, exibindo
leves fraturamentos e deformações da mesma
forma que os plagioclásios. A biotita é verde e
lamelar e o quartzo intersticial. Foram detecta-
das, também, leves alterações de saussuriti-
zação, cloritização, argilização e albitização.

A classificação petrográfica dessas rochas, se-
gundo as várias lâminas descritas, foi biotita granito
e biotita granito milonítico, evidenciando os efeitos
de deformação rúptil. Foram considerados do tipo
“A”, ou seja anorogênicos, cratogênicos de regime
extensional e natureza alcalina.

A segunda (Pedreira Marajá/faz. Marajá)
encontra-se próxima ao entroncamento das rodo-
vias MS-384 e BR-267. São afloramentos extensos
sob forma de blocos com até cinco metros de
diâmetro e em lajedos maciços.

A rocha predominante é de cor cinza-clara, leu-
cocrática, granulação média, homogênea. Petro-
graficamente são semelhantes aos da primeira pe-
dreira. É freqüente nessas rochas a presença de
manchas escuras de cinco a vinte centímetros de
diâmetro, semelhantes a xenólitos mal-digeridos,
em magmas ascendentes, ou então, resistatos em
processos de fusão e/ou refusão. Petrografica-
mente, esses pseudoxenólitos apresentaram a se-
guinte composição percentual: plagioclásio/
oligoclásio (45%), quartzo (28%), biotita (10%),
moscovita (02%), epidoto (03%), sericita (02%);
acessórios como: opacos, titanita, apatita, zircão,
rutilo e microclínio. Foram classificados como pro-
tomilonitos derivados de biotita tonalitos.

Apesar de sua ampla distribuição, esses corpos
são pouco conhecidos, notadamente em razão da li-
mitação das vias de acesso.

Na Folha Aldeia Tomázia os granitos ocorrem prin-
cipalmente na serra da Alegria, apresentando cores
cinza, rósea e cinza-amarelada, granulação fina a
média, estrutura isótropa ou suborientada, texturas
granular hipidio-xenomórfica e gráfica, e exibindo
abundante intercrescimento gráfico e/ou micro-

gráfico entre quartzo e microclínio. Plagioclásio e bio-
tita ocorrem subordinadamente, sendo que a biotita,
por vezes, é quase ausente. Em amostras da borda
do maciço granítico ocorre intensa saussuritização
do plagioclásio e cloritização da biotita.

Afloram também granodioritos de cor cinza, lo-
calmente róseos, granulação grosseira, maciços,
constituídos de plagioclásio (oligoclásio), feldspato
potássico, quartzo, biotita, clorita,sericita, epidoto,
carbonatos e titanita. Apatita, zircão e allanita ocor-
rem acessoriamente. Cristais tabulares hipidiomór-
ficos, intensamente saussuritizados, de plagioclá-
sio, ocorrem entremeados por quartzo xenomór-
fico, feldspato potássico pertítico e biotita quase
que totalmente cloritizada.

Adamelitos foram observados cerca de 20km a
sudoeste da lagoa das Garças, sendo de cor cinza,
granulação média, isótropos, de textura granular
hipidiomórfica, e constituídos de quartzo, micro-
clínio e plagioclásio. Biotita e moscovita aparecem
como acessórios. Observam-se indícios de
fenômenos cataclásticos, como dobramentos das
lamelas de geminação dos plagioclásios, além de
moderada sericitização dos feldspatos (apud
Corrêa et al., 1976). Característica comum nessas
rochas é a forte intensidade das alterações
endógenas como epidotização, cloritização, saus-
suritização e carbonatização.

O metamorfismo dessas intrusivas é de caráter
dinâmico, às vezes com contribuição hidrotermal. Ao
longo das falhas observam-se faixas de cataclasitos
que variam até milonito xistos.

Araújo et al. (1980), em uma série de datações
em amostras de pontos distintos e esparsos, con-
seguiram uma isócrona de referência para essas
rochas, de 1.600 � 40Ma, incluindo as vulcânicas,
posicionando-as no Mesoproterozóico.

2.2.5 Grupo Jacadigo (Lisboa, 1909)

As primeiras informações sobre as rochas do Grupo
Jacadigo devem-se a Fonseca (1880) que observou
depósitosconstituídosporóxidosde ferroemanganês
capeando rochas ígneas em Urucum, próximo à cida-
de de Corumbá. Lisboa (1909) introduziu a denomi-
nação “Série” Jacadigo para designar os sedimentos
clásticos e os depósitos ferromanganesíferos a eles
associados. Esse autor dividiu a seqüência em duas
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formações, denominando a basal de “Brécia do
Urucum” e a superior de “Arenito Conglomerático Fer-
ruginoso". Oliveira & Moura (1944) reconheceram a
Formação Urucum como basal e propuseram a de-
nominação de Formação Raizama para a unidade su-
perior. Almeida (1945), estudando a “Série” Jaca-
digo, reconheceu que a mesma era composta de
duas unidades, como propuseram Oliveira & Moura
(1944), mas designando a inferior de Grupo Urucum
e a superior de Grupo Santa Cruz. Posteriormente,
Dorr II (1945) efetuou estudos na “Série” Jacadigo,
restritos ao morro do Urucum e considerou a For-
mação Urucum como basal, e composta por sedi-
mentos clásticos; dividiu a seqüência ferrífera em
duas formações às quais deu os nomes de Córrego
das Pedras e Band'Alta.

Os primeiros autores que relacionaram este gru-
po com o Grupo Corumbá (Lisboa, 1909; Dorr II,
1945 e Barbosa & Oliveira, 1978, entre outros) admi-
tiram-no como mais jovem. Corrêa et al. (1976), con-
trariamente, posicionaram-no sob o Grupo Corum-
bá. Posteriormente outros autores (Walde & Oliveira,
1980; Ferran, 1980; Del’Arco, 1982 e outros) consi-
deraram que os mesmos se interdigitam, mas Wal-
de & Moraes (1981) em estudos realizados na região
do Sinclinal da Lajinha, concluíram que o Grupo Co-
rumbá é, pelo menos em parte, posterior à precipita-
ção do Fe e Mn do Grupo Jacadigo, o que também é
admitido neste trabalho. O perfil esquemático do
Grupo Jacadigo está representado na figura 2.2.

2.2.5.1 Formação Urucum (Oliveira &
Moura, 1944b) – NPu

Esta formação tem a sua seção-tipo na morraria
do Urucum, a sul da cidade de Corumbá, tendo
sido definida originalmente por Lisboa (1909) sob a
denominação “Brécia do Urucum”.

Na Folha Corumbá aflora em todo o maciço do
Urucum, ou seja, nas morrarias Urucum, Santa
Cruz, Grande, Rabichão, Tromba dos Macacos e
São Domingos. Ocorre também na borda noroeste
da morraria do Zanetti e na borda nordeste da mor-
raria Sajutá; contorna os calcários do Grupo Co-
rumbá, adjacentes à estrutura da Lajinha, e na mor-
raria do Jacadigo, na fronteira com a Bolívia.

Na Folha Aldeia Tomázia está distribuída descon-
tinuamente sobre as rochas da Associação Metamór-

fica do Alto Tererê, a noroeste do médio curso do rio
Aquidabã, bem como sob a forma de morros isolados
na parte sul-ocidental e setentrional.

Na Folha Porto Murtinho ocorre, no limite centro-
sul, em contato tectônico com o Complexo Rio Apa
e com as Rochas do Grupo Amoguijá, na porção
norte aparece como morros isolados circundados
por sedimentos quaternários.

Normalmente a Formação Urucum assenta-se
em não-conformidade sobre as rochas cristalinas
do Complexo Rio Apa, apresentando contatos
transicionais com a Formação Santa Cruz.
Mostra-se recoberta, em contato normal, pelos
calcários do Grupo Corumbá e é recoberta, dis-
cordantemente, por sedimentos quaternários. O
contato com a Formação Bocaina é caracteriza-
do, também, por falha, como ocorre na parte NE
da morraria do Zanetti, observado na Folha Co-
rumbá.

É constituída predominantemente por uma
seqüência de sedimentos terrígenos, com raras
lentes de calcário intercaladas. Entre os litótipos
dominam os arcóseos que exibem granulação
média a conglomerática. Integram ainda a seqüên-
cia: paraconglomerados, grauvacas, arenitos, silti-
tos e localmente calcários.

Os arcóseos são, em geral, cinza-escuros, e por
vezes esverdeados; possuem granulação fina a
grossa, estrutura maciça, e constituem-se de
quartzo e feldspato. O cimento pode ser calcífero,
ferruginoso ou manganesífero. Arcóseos ferrugino-
sos e manganesíferos ocorrem no topo da for-
mação. Os arcóseos conglomeráticos possuem ci-
mento calcífero e chegam até a conglomerados pe-
tromíticos, como ocorre no morro do Gervásio (foto
02), na parte norte da morraria Rabichão e nas mor-
rarias Santa Cruz, Zanetti, Anzol e Urucum, onde a
fração rudácea contém de seixos até matacões an-
gulares a arredondados, de granitóides, gnaisses,
anfibolitos, quartzo e calcários.

Paraconglomerados foram identificados na base
da formação, em áreas restritas. Essas rochas fo-
ram interpretadas, por Barbosa & Oliveira (1978),
como tilito, sendo correlacionadas à Formação
Puga, do Grupo Corumbá. Corrêa et al. (1976) des-
crevem na fazenda Lajinha a ocorrência de grauva-
cas de cor rosa a arroxeada, granulação média a
grossa, com leitos conglomeráticos constituídos
por clastos de granitóide e calcário.
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Figura 2.2 – Grupo Jacadigo (perfil esquemático).

Hematita compacta

Estratificação plano-paralela

Metagranitóides e metabásicas

Não-conformidade

Clasto caído ( )dropstone

Conglomerado petromítico

Paraconglomerado

Granocrescência (estratificação gradacional)

Estratificação cruzada tabular

Contato transicional

Jaspilito

Camada/lente de Mn

Arenito arcosiano

Arcóseo

Siltito

150m

100

50

0m

F
o

rm
a

ç
ã

o
S

a
n

ta
C

ru
a

z
F

o
rm

a
ç
ã

o
U

ru
c
u

m
A

ra



Os arenitos são arcosianos, em geral cinza,
exibindo também cor avermelhada de alteração, e
ocorrem em camadas intercaladas aos arcóseos.
Esses arenitos foram observados nas morrarias
Urucum e Rabichão, na porção norte da área.

As camadas de siltitos aparecem subordinadas
e intercaladas aos arcóseos, com espessuras
variando de centímetros a dezenas de metros. Bar-
bosa & Oliveira (1978) descrevem, na meia encosta
da morraria do Jacadigo, camadas de siltito
calcífero, micáceo e de granulação fina. Os citados
autores fazem referência, no mesmo local, a cama-
das subordinadas de calcário intercaladas nos
arcóseos e, com base nessa constatação, admiti-
ram o início da deposição da Formação Urucum em
ambiente continental. Em termos de estruturas
primárias são comuns nos arcóseos a estratifi-
cação gradacional e horizontes com estratificação
cruzada e plano-paralela.

No quadrante nordeste da Folha Aldeia Tomázia,
entre as fazendas São Carlos e Mercedes, há expo-
sições restritas dessa unidade, todavia não
mapeáveis na escala deste trabalho.

As ocorrências da região sudoeste da área, que
se apresentam como morros isolados (inselbergs)
realçados na topografia plana do pantanal,são de
grauvacas, arcóseos ou arenitos ortoquartzíticos. As
grauvacas e arcóseos assentam-se discordante-
mente sobre rochas da Associação Metamórfica do
Alto Tererê, ao passo que os arenitos ortoquartzíti-
cos predominam nos morrotes isolados da planície
do Pantanal. As grauvacas, em geral exibem cor de
alteração rósea a violácea e granulação fina. São
compactas e pobremente estratificadas. São re-
cristalizadas guardando estruturas sedimentares
reliquiares e compõem-se essencialmente de
quartzo e feldspato e, subordinadamente, sericita.
Os arcóseos apresentam coloração cinza-
esbranquiçado, granulação fina a média e boa es-
tratificação, definida pela alternância de leitos mais
finos e mais grossos, além de exibirem estruturas do
tipo estratificação cruzada. Mostram-se comumente
recristalizados, com textura blastopsamítica. Os
arenitos ortoquartzíticos apresentam coloração
cinza-claro, granulação muito grossa, com grãos
bem classificados e são silicificados, compactos e
pobremente estratificados. Como observado nas
grauvacas, também exibem desenvolvimento au-
tigênico de quartzo e sericita.

Para a determinação do ambiente de sedimen-
tação da Formação Urucum, devem ser considera-
dos os seguintes aspectos:

1) Predominância de arcóseos, grauvacas e
paraconglomerados (conglomerados);

2) Presença de arenitos, siltitos e, localmente,
calcários;

3) As estruturas sedimentares mais notáveis são
as estratificações gradacional e cruzada.

Os arcóseos e grauvacas determinam ambiente
onde verifica-se erosão e deposição rápida. As es-
truturas sedimentares indicam transporte gravita-
cional. A presença de arenitos e siltitos não dá indi-
cação do ambiente de sedimentação,ao passo que
os calcários podem indicar sedimentação marinha
rasa.

Assim, o ambiente de deposição da Formação
Urucum pode ser interpretado como continental,
com esporádicas e tênues transgressões mari-
nhas, de âmbito restrito. Os níveis de arcóseo com
granocrescência indicam progradação, provavel-
mente resultante de tectonismo na área-fonte.

2.2.5.2 Formação Santa Cruz (Almeida,
1945) – NPsc

Essa formação foi definida por Almeida (1945) na
morraria do Urucum. Sua proposta engloba as for-
mações Córrego das Pedras e Band'Alta (Dorr II,
1945) que, junto com a Formação Urucum, formam o
Grupo Jacadigo. Por questões de escala e de repre-
sentação cartográfica, no presente trabalho usou-se
a seqüência estratigráfica proposta por Almeida
(1945).

A Formação Santa Cruz é responsável pelas ele-
vações que formam o maciço do Urucum, em
função direta da alta resistência de seus litótipos
aos processos erosivos. Sua espessura na morraria
do Urucum chega a 420m (Almeida, 1945), e na
morraria Mutum (Bolívia) atinge cerca de 230m
(Weiss & Sweet, 1959).

Apresenta contato gradacional com a Formação
Urucum que lhe é sotoposta e localmente é re-
coberta por sedimentos quaternários.

Os litótipos que a compõem são sedimentos
clásticos vermelhos que se sobrepõem aos
arcóseos conglomeráticos do topo da Formação
Urucum. A seqüência, segundo Almeida (1945),
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começa com arenitos arcosianos de granulação
fina a média, em camadas centimétricas, bem es-
tratificadas, exibindo níveis de cimento jaspilítico
ou hematítico alternados, e apresentando, local-
mente, estratificações cruzada e plano-paralela.
Seguem-se em sentido ao topo e com freqüência
cada vez maior, intercalações de camadas de jas-
pilito hematítico e hematita, até a ocorrência da
primeira camada de óxido de manganês da mor-
raria do Urucum. O pacote até aqui descrito corres-
ponde à Formação Córrego das Pedras, de Dorr II
(1945). As rochas que correspondem à Formação
Band'Alta, de Dorr II (1945) e que complementam a
Formação Santa Cruz, são representadas por ca-
madas e lâminas, de hematita e jaspe, que formam
uma rocha do tipo banded ironstone, e por cama-
das e lentes de óxido de manganês intercaladas.
Ocorrem, subordinadamente, camadas lenticu-
lares de arcóseo ferruginoso, siltito, arenito quart-
zoso, arenito conglomerático, jaspilito e jaspilito
conglomerático.

As camadas ou lentes de óxido de manganês
(criptomelana) encontram-se intercaladas com
arenito/arcóseo ferromanganesífero e/ou com len-
tes de hematita ou jaspilito hematítico, que variam
em número de níveis, espessura, cor e tipo do mi-
nério.

Destaca-se a chamada “Camada nº1”,descrita
por Dorr II (1945) no morro Urucum, que possui
notável continuidade, aparecendo nas morrarias
São Domingos, Santa Cruz, na parte sul da mor-
raria do Rabichão, mais precisamente na mina
Santa'Ana e nas morrarias Tromba dos Macacos
(foto 03) e Jacadigo. Sua espessura varia de
20cm a 6m. Na morraria Santa Cruz, a SE da mina
Figueirinha, em área pertencente à Mineração
Corumbaense S.A., por exemplo, foram observa-
das quatro camadas.

As cores são caracteristicamente escuras com
tonalidades que variam de preto-cinzento a preto-
azulado e cinza-aço, em exposições frescas. O mi-
nério que forma as camadas e/ou lentes tem as-
pecto uniforme. Em termos gerais, são reconheci-
dos quatro tipos de minério: denso, baço ou granu-
lar, cor de aço e estrutura gráfica.

A Formação Santa Cruz apresenta uma carac-
terística singular em seus litótipos, representada
pelos clastos caídos (dropstones) de origem gla-
cial (Barbosa & Oliveira, 1978), que ocorrem pre-

ferencialmente associados às camadas de man-
ganês e em suas intercalantes. Estas, em geral, são
arcóseos manganesíferos, como pode ser obser-
vado na mina da morraria Urucum (Camada nº1);
na morraria São Francisco; na mina da Mineração
Corumbaense, e na mina Sant'Ana, na morraria Ra-
bichão (fotos 04 e 05). Conquanto menos
freqüente, os clastos caídos ocorrem, também, nas
formações ferríferas, como foi observado na área
de concessão da Mineração Corumbaense
Reunida, na morraria Santa Cruz. Walde et al.
(1981) mencionam a existência de matacões de
três metros de diâmetro, caoticamente dispersos
na seqüência ferrífera. Os clastos caídos variam de
grânulos a matacões, com graus de arredonda-
mento extremamente variáveis. São de litologias
variadas, com predominância de granitóides.

Os diversos pesquisadores que estudaram a
Formação Santa Cruz têm-se preocupado com o
ambiente de sedimentação dos seus litótipos,
questão que representa um dos pontos cruciais
para se entender o paleoambiente de deposição
da bacia. Não há, até o presente, uma opinião con-
sensual sobre a gênese dos depósitos de ferro e
manganês, nem dos sedimentos detríticos que se
lhes intercalam. Algumas evidências, entretanto,
parecem claras, tais como: sedimentação química
para o Fe e Mn, em ambiente calmo, e subsidência
lenta e gradativa da bacia Jacadigo, durante a de-
posição, em ambiente com marcantes diferen-
ciações climáticas.

No presente trabalho, optou-se por aceitar a pro-
posta de Walde et al. (1981),que indica um ambi-
ente epicontinental, com influências glaciais
periódicas, quando da deposição dos sedimentos
da Formação Santa Cruz.

2.2.6 Grupo Corumbá (Evans, 1894)

O nome deriva de Corumbá Limestone, dado por
Evans (1894) aos calcários aflorantes nos arredo-
res da cidade homônima, os quais foram observa-
dos, inicialmente, às margens do rio Paraguai, nas
regiões de Corumbá, Albuquerque e Coimbra.
Entretanto, tais litótipos vêm sendo descritos desde
antes desse trabalho, sendo as primeiras referências
atribuídas a Francis de Castelnou; apud Oliveira &
Moura (1944).
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Lisboa (1909) englobou os calcários da região
de Corumbá e os que ocorrem na serra da Bodo-
quena em uma mesma unidade que denominou
“Série Bodoquena". Oliveira & Moura (1941), estu-
dando os litótipos da “Série Bodoquena” na região
de Corumbá, verificaram que os citados litótipos
ocorrem também em território boliviano, e os de-
nominaram de “Série Corumbá”, por considerarem
tal nome prioritário. Dorr II (1945) mudou o termo
Série para Formação Corumbá. Almeida (1945)
conservou a designação “Série Bodoquena” e di-
vidiu o conjunto de rochas da região de Corumbá
em dois grupos: Bocaina, inferior, constituído prin-
cipalmente por dolomitos, e Tamengo, superior,
formado por calcários calcíticos, folhelhos, siltitos e
arenitos. Maciel (1959) propôs a denominação For-
mação Puga, para os tilitos descritos na base do
morro homônimo, sotopostos às margas e dolomi-
tos, considerando-os de origem glacial, e formando
a base da “Série Corumbá”. Almeida (1965), após
estudos sistemáticos realizados na serra da Bodo-
quena e adjacências, reconsiderou o nome Co-
rumbá para a “Série Bodoquena" e adotou o nome
de Grupo, subdividindo-o em quatro formações
que, da base para o topo, são: Cerradinho, Bo-
caina, Tamengo e Guaicurus. Reconheceu a exis-
tência da Formação Puga, inclusive no interior da
serra da Bodoquena, sem incluí-la, todavia, no
Grupo Corumbá, e estabeleceu a correlação entre
esse grupo e a Série Itapocomi, que ocorre a sul do
rio Apa, no Paraguai. Corrêa et al . (1976) realiza-
ram um estudo do Grupo Corumbá, desde as ime-
diações da lagoa Uberaba até o vale do rio Apa, e o
redefiniram, considerando a Formação Puga como
pertencente a ele e suprimindo a Formação
Tamengo, cujos litótipos, na região de Corumbá, fo-
ram englobados na Formação Cerradinho. O grupo
ficou então constituído pelas formações Puga
(base da seqüência), Cerradinho e Bocaina. Oli-
vatti (1974) sugeriu a unificação dos grupos Co-
rumbá e Alto Paraguai, sendo o nome Corumbá
mantido por ser mais antigo, e relacionou, da base
para o topo, as formações: Puga, Cerradinho, Bo-
caina,Araras, Raizama e Diamantino. Del'Arco et al.
(1982), concluíram que, apesar das semelhanças
das seqüências de ambos, os grupos Alto Paraguai
e Corumbá devem ser considerados separada-
mente. O Grupo Corumbá é descrito, então, como
formado por quatro unidades denominadas, da

base para o topo, de formações: Puga, Cerradinho,
Bocaina e Tamengo.

Finalmente, Zaine (1991) colige importantes da-
dos pertinentes ao contexto temporal e paleoam-
biental dos grupos Corumbá e Jacadigo, os quais
representaram importante contribuição ao melhor
entendimento da geologia regional.

Com base nos dados reunidos nesse trabalho e no
exame da bibliografia, considerou-se o Grupo Co-
rumbá de idade neoproterozóica, dividido em quatro
formações: Puga, Cerradinho, Bocaina e Tamengo. O
Grupo Corumbá é supostamente contemporâneo do
Grupo Jacadigo, sendo correlacionável também aos
grupos Murciélago, na Bolívia, e Itapocomi, no Para-
guai (figura 2.3).

2.2.6.1 Formação Puga (Maciel, 1959) – NPp

Sua área de ocorrência é restrita ao morro do
Puga, localizado na parte central da Folha Co-
rumbá, onde foi definida (Maciel, 1959). Apesar de
não se observar a parte basal, sua espessura apa-
rente foi estimada em 95m (Almeida, 1965). Para o
topo grada para a Formação Cerradinho. Está cir-
cundada, discordantemente, por sedimentos da
Formação Pantanal. Não são conhecidos registros
fósseis.

Os litótipos predominantes na Formação Puga
são paraconglomerados e tilitos com siltitos e mar-
gas subordinados. Os tilitos apresentam coloração
cinzenta a roxa, matriz arenosa a argilosa. A fração
rudácea é formada, predominantemente, de seixos
de até 10cm de diâmetro, de granito pórfiro,
gnaisse, quartzito e xisto. Verificou-se que os frag-
mentos de rochas apresentam características de
seixos glaciais, como marcas de percussão e de
compressão, e estrias. Tais rochas são extrema-
mente duras e apresentam metamorfismo incipi-
ente e esfoliação quando pouco alteradas. Maciel
(1959) caracterizou níveis arenosos, como arenitos
fluvioglaciais, bem estratificados, localmente com
estratificação cruzada. Notou certa orientação
preferencial dos seixos tabulares, definindo uma
estrutura subparalela. Em seção delgada observou
que a matriz contém fragmentos de feldspato, não
decompostos, em grãos angulosos a arredonda-
dos, com heterogeneidade no tamanho e na espé-
cie dos fragmentos.
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Figura 2.3 – Grupo Corumbá (perfil esquemático).
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No presente trabalho foram observados, no
morro do Puga, blocos rolados de siltitos, de cor
roxa, passando a siltito conglomerático, ao lado de
afloramento in situ de paraconglomerado po-
limítico, com matriz passando de fina (quartzo-
feldspática) a argilosa. A fração rudácea é formada
por fragmentos angulosos e bem arredondados,
com seixos de até 20cm, de granitóide, quartzo e,
subordinadamente, de rocha carbonática. Ao mi-
croscópio, o litótipo mostra fragmentos, grãos e
grânulos arredondados a angulosos, de rochas
carbonáticas, granitóides, siltitos e arenitos. Esses
fragmentos são envolvidos por uma matriz arcosi-
ana, todos englobados por carbonatos e agrega-
dos lamelares de clorita e finas palhetas de sericita.
Opacos, zircão e turmalina ocorrem como minerais
acessórios. As características apresentadas pelos
litótipos descritos indicam um ambiente de sedi-
mentação periglacial.

2.2.6.2 Formação Cerradinho (Almeida,
1965a) – NPc

A unidade foi definida por Almeida (1965) a NW da
cidade de Bonito (MS), sendo, na época, conside-
rada pelo autor como base do Grupo Corumbá.

Localiza-se na porção norte-ocidental da serra
da Bodoquena onde ocupa uma faixa de aproxima-
damente 15km x 10km, disposta na direção NW-
SE. As exposições mais expressivas ocorrem na
fazenda Morro Azul.

O contato inferior com o Complexo Rio Apa é dis-
cordante, e com a Formação Puga, gradativo, como
se observa na estrada Guaicurus-Pantanal do Nabile-
que, no sopé da escarpa da serra da Bodoquena.
Com a Formação Bocaina o contato é transicional ou
através de falhas extensionais. Corrêa et al. (1976)
relatam que o exemplo mais típico dessa gradação
verifica-se a 5km a nordeste da fazenda Xatelodo, na
Folha Aquidauana. Sua espessura não foi deter-
minada com precisão, mas Almeida (1965) estimou
em 600m na serra da Bodoquena, e em apenas 45m
no morro do Puga. Corrêa et al. (1976) consideram-na
muito irregular, admitindo 200m como valor máximo;
entretanto, Nogueira et al. (1978) determinaram
400m.

Em termos gerais, a formação encerra na base,
conglomerados, passando a arenitos arcosianos e

folhelhos. Da base da porção média para o topo
ocorrem calcários e dolomitos com alternância de
siltitos, folhelhos, margas e arenitos.

Os arenitos arcosianos têm coloração cinza-
médio, passando a cinza-claro e até rosado; granu-
lação variando de fina a muito grossa, com grãos
subarredondados a subangulosos e, na base,
observam-se pequenos leitos de conglomerados,
mal selecionados e estratificados. Sob o mi-
croscópio diversas amostras analisadas desses
arenitos revelaram que o quartzo representa 70%
da rocha e o microclínio é o feldspato mais abun-
dante que, localmente, nas zonas de metamorfismo
dinâmico, mostra-se sericitizado.

Em direção ao topo, os sedimentos quartzosos di-
minuem em freqüência e espessura, passando a peli-
tos intercalados nos arenitos e calcários. São, em
geral, micáceos, laminados e de coloração cinza
quando frescos, passando a amarelo com tons esver-
deados, quando alterados. Os dolomitos, que apare-
cem intercalados nos calcários, são cinza-claro e bem
estratificados em camadas pouco espessas.

Os calcários, predominantes, são de cor cinza-
azulado ou preto-azulado, bem estratificados, e apre-
sentam veios milimétricos de calcita formando, por
vezes, bolsões. Esses calcários exibem estratifi-
cação plano-paralela e intercalações de dolomitos,
siltitos e folhelhos. Têm ampla distribuição na área. A
estrada que liga as fazendas Bodoquena e Morro
Azul é totalmente traçada em domínios dessa for-
mação. Almeida (1965) e Corrêa et al . (1976) desta-
cam que os calcários calcíferos prevalecem entre os
termos carbonáticos da formação e assinalam a pre-
sença de intercalações de níveis de sílex, estrutura
oolítica de pequenas camadas de conglomerado.

Zaine (1991) descreve na serra da Bodoquena,
entre Três Morros e Vila Gaúcha, estruturas do tipo
hummocky e sigmoidal, e níveis de evaporitos (gip-
sita). No mesmo perfil, refere-se a prováveis trom-
bolitos e construções biossedimentares, formadas
por comunidades microbianas bentônicas, com es-
trutura grumosa, segundo Burne & Moore (1987) e
estruturas com gretas de ressecamento.

As características da seqüência descrita in-
dicam para a Formação Cerradinho um ambiente
de sedimentação transicional, de costeiro a
marinho, indo da exposição subaérea (gretas de
ressecamento), até águas mais profundas (calcá-
rios escuros).
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O registro fossilífero é indicado pelos possíveis
trombolitos descritos e pelos “pequeninos corpús-
culos globulares”, prováveis esporos, como citado
por Almeida (1965), sem indicações cronoestrati-
gráficas específicas. A formação apresenta, local-
mente, evidências de metamorfismo incipiente
relacionado a zonas de falha, como pode ser ob-
servado nas fazendas Colônia e Caiera.

2.2.6.3 Formação Bocaina (Almeida,
1945) – NPb

A denominação da formação deve-se a Almeida
(1945) e o nome Bocaina veio de uma garganta do rio
homônimo, situada a 4km a sudeste da cidade de
Corumbá. Os estudos mais completos sobre a uni-
dade são os de Almeida (1945 e 1965). Informações
adicionais, incluindo análises químicas, foram efetua-
das principalmente por Corrêa et al. (1976), Nogueira
et al. (1978) e Del'Arco et al. (1982).

A Formação Bocaina é, na área, a de maior dis-
tribuição do Grupo Corumbá. Ocorre nos morros
que circundam a cidade de Corumbá, nas mor-
rarias do Zanetti, Mato Grande e Sajutá. Repre-
senta as maiores elevações do extremo-nor-
te-ocidental da serra da Bodoquena e também
aflora em morros residuais (foto 06) na planície pan-
taneira (morros do Cristal, Puga, Morrinho, Azeite,
Coimbra, & Meio etc.). Almeida (1965) estimou, na
região de Corumbá, uma espessura de, pelo me-
nos 300m, e, no Planalto da Bodoquena, cerca de
1.000m. Corrêa et al. (1976) admitiram um máximo
de 300m na zona central da serra da Bodoquena.
Nogueira et al. (1978) estimaram, na subdivisão que
fizeram para a formação, que o membro calcítico
chega a 350m de possança e o dolomítico a 300m.

A formação tem contatos transicionais com as for-
mações Cerradinho, inferior, e Tamengo, superior.
Está separada das formações fanerozóicas (Coim-
bra, Xaraiés e Pantanal) por discordância paralela
ou angular. Recobre, discordantemente as rochas
do Complexo Rio Apa, e, em discordância paralela,
a Formação Urucum, do Grupo Jacadigo, na parte
norte da morraria Tromba dos Macacos e na mor-
raria Sajutá. O contato com as formações Cerradi-
nho, Tamengo e Urucum é localmente tectônico.

Na área predominam calcários dolomíticos e,
subordinadamente, calcários calcíticos e mármo-

res (foto 07). As rochas dolomíticas estão em geral
silicificadas, recristalizadas e localmente brecha-
das. A cor varia de cinza-claro a escuro; exibem
aspecto maciço, granulação fina a média e estrati-
ficações plano-paralela e cruzada. As camadas
são tabulares, onduladas, e por vezes, em forma
de cunha, tendo espessuras variáveis de 5cm até
1m. Foram observadas, em corte na interseção da
estrada de ferro com a BR-264, aproximadamente
a 6km de Corumbá, estruturas sigmoidais e mar-
cas onduladas. Entre as estruturas sedimentares
mais comuns estão as oolíticas e pisolíticas.

Ocorrem também, localmente, estruturas estro-
matolíticas (Del'Arco et al., 1982) e estilolíticas,
além de drusas de quartzo hialino e esfumaçado,
preenchendo fraturas, como se verifica nos morros
do Meio e Conselho, e veios e bolsões de calcita
nos morros Cristal e Bandeira. Os calcários calcíti-
cos (calcirruditos, calcarenitos e calcilutitos) são
subordinados e intercalam-se e/ou estão interdigi-
tados aos termos dolomíticos. Têm cor cinza-
escuro e granulação fina a média. Em geral apre-
sentam estruturas similares às já descritas para a
seqüência dolomítica e sofreram os mesmos pro-
cessos diagenéticos.

Os mármores ocorrem sempre em áreas afeta-
das por falhas, como se observa nos morros do
Puga e do Meio e são, em geral, diaclasados, por
vezes silicificados e com cores variáveis (cinza-
claro, branco e rosa).

O estudo petrográfico, em linhas gerais, mostrou
que há evidências de deformações que indicam
metamorfismo de baixo grau para os litótipos locali-
zados em zonas de falha. Os processos diagenéti-
cos que atuaram sobre essas rochas consistem em
intensa recristalização (neomorfismo), dolomiti-
zação e silicificação, corrosão intensa das bordas
dos grãos de quartzo e microestilolitização. Exis-
tem cristais maclados de calcita e estruturas como
estratificações plano-paralelas, subparalelas e
paralelas onduladas, intraclastos, oncólitos, estiló-
litos, pelóides, oólitos e oóides. As relações textu-
rais nas seções delgadas estudadas estão mas-
caradas e/ou totalmente obliteradas pelos proces-
sos diagenéticos, principalmente a neomorfização,
o que também pode ser dito quanto à matriz.

O conteúdo fossilífero da formação, estromatóli-
tos tipo Collenia descritos por Almeida (1957 e
1965) e restos de algas (Aulophycus lucianoi e Col-
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lenia sp) referidos por Corrêa et al. (1976), não é
adequado para determinação da idade, que foi in-
ferida, a partir das relações estratigráficas.

A verificação de oólitos, pisólitos, marcas de
onda, estratificação cruzada, sigmóides e fósseis
(estromatólitos, algas e oncólitos), bem como a
petrografia dos litótipos, sugerem, para a deposição
da seqüência carbonática da Formação Bocaina,
um ambiente marinho de plataforma rasa e águas
quentes com fases de maior ou menor energia.

2.2.6.4 Formação Tamengo (Almeida, 1945)
– NPt

Essa unidade foi definida por Almeida (1945) na
região de Corumbá e sua denominação deriva do
canal do Tamengo que liga a lagoa Cáceres (Bolí-
via) ao rio Paraguai, onde situa-se a seção-tipo da
formação. Este autor admitiu a ocorrência dessa
unidade na parte oriental da serra da Bodoquena.
Corrêa et al. (1976) englobaram as ocorrências da
serra da Bodoquena no Grupo Cuiabá e conside-
raram os litótipos da Formação Tamengo, na re-
gião de Corumbá, como pertencentes à Formação
Cerradinho. Posteriormente, tal interpretação foi
contestada por outros autores, como Barbosa &
Oliveira (1978), Walde & Oliveira (1980), Del'Arco
et al. (1982) e Zaine (1991). No presente trabalho,
optou-se por manter a formação no Grupo Corum-
bá, em razão das relações estratigráficas obser-
vadas entre as seqüências carbonáticas e silici-
clásticas, bem como do conteúdo fossilífero (Zai-
ne, 1991).

A unidade ocupa uma área de aproximadamente
90km2 e está restrita à Folha Corumbá. Ocorre na
margem direita do rio Paraguai, no trecho que
engloba as áreas urbanas de Corumbá e Ladário,
no Graben da Lajinha, e ao longo da estrada para a
morraria Jacadigo, até a região de Paiolzinho. Al-
meida (1945) descreve a continuidade da unidade
em território boliviano, onde a área de ocorrência
seria bem maior. O mesmo autor admite para a for-
mação uma espessura mínima de 200m, o que foi
corroborado por Barbosa (1949). Esse autor se
baseou em dados de sondagem executada na
Bolívia, que indicaram pelo menos 250m de espes-
sura. A Formação Tamengo faz contato transicional
com a Formação Bocaina e está em não-conformidade

sobre as rochas do Complexo Rio Apa. É parcial-
mente encoberta, em discordância angular ou
paralela, pelas formações Xaraiés e Pantanal. Seu
contato com as formações Urucum e Bocaina, bem
como com os litótipos do Complexo Rio Apa, é lo-
calmente tectônico.

Os litótipos da Formação Tamengo constituem
uma seqüência “carbonática-terrígena". Os
calcários são predominantes, ocorrendo subor-
dinadamente folhelhos, siltitos e arenitos. Foram
também verificadas brechas carbonáticas de ori-
gem sedimentar e/ou tectônica. Os calcários
calcíticos (calcarenitos, calcissiltitos, calcilutitos)
têm cor cinza-escuro a preto e são, quase sempre,
finamente cristalinos, por vezes oolíticos (pedreira
da Itaú-Ladário e mina da Lajinha), exibindo, em
geral, recristalização. As camadas são quase sem-
pre tabulares e extensas, com espessuras de até
0,30m (pedreira da Corcal e mina Lajinha), ocor-
rendo, localmente, sob a forma de lentes, quando
intercaladas nos termos pelíticos e siliciclásticos. A
silicificação é menos intensa do que aquela obser-
vada nos carbonatos da Formação Bocaina. As
principais estruturas sedimentares observadas
são: estratificações plano-paralela, laminar e cru-
zada, intraclastos, marcas de onda, estilólitos, gre-
tas de ressecamento e concreções. Tais rochas
também apresentam fraturas preenchidas por cal-
cita, por vezes drusiformes, como ocorre na pe-
dreira da Corcal. Na mina da Lajinha, observa-se a
ocorrência de níveis de calcários brechóides.

Os arenitos são de cor cinza-escuro, granulação
fina a média, micáceos e com cimento calcífero.
Como estruturas sedimentares, essas rochas apre-
sentam estratificação cruzada e marcas de onda que
ocorrem em níveis, com espessuras até decimétricas,
quase sempre associados aos siltitos e intercalados
aos calcários. Os siltitos e folhelhos, em geral, têm
cor esverdeada e amarronzada, passando,
quando intemperizados, à coloração creme ou
amarelada. Formam camadas e lentes intercaladas
nos calcários, com pequenas espessuras, porém,
podem formar pacotes com dezenas de metros,
como se verifica no núcleo do Sinclinal da Lajinha.

Seu conteúdo fossilífero é o mais rico dentre as
formações do Grupo Corumbá e tem sido alvo de
trabalhos de vários autores que indicam possível
idade neoproterozóica para essa formação (Zaine,
1991).
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A diversidade dos litótipos e suas características
indicam que os sedimentos da Formação Tamengo
se depositaram em ambiente de plataforma car-
bonática, com oscilações do nível do mar e/ou movi-
mentação tectônica, resultando situações de infra-
maré, até exposição subaérea com conseqüentes
variações no suprimento de sedimentos terrígenos
nos sítios deposicionais.

2.2.7 Formação Coimbra (Oliveira &
Moura, 1941) – Sc

Essa unidade foi descrita por Oliveira & Moura em
1941 (apud Oliveira & Leonardos, 1943) e correla-
cionada à seqüência de sedimentos denominada
de Formação El Carmen, parte integrante da bacia
sedimentar do Gran Chaco, na Bolívia.

Na Folha Corumbá, segundo Corrêa et al. (1976),
os sedimentos da formação ocorrem na parte SW,
nos morros Coimbra, Patrulha e Marinha, nas proxi-
midades do rio Paraguai e nos morros Comprido,
São Pedro, Chapéu e Bugio, em meio à planície
pantaneira. Essa unidade está em contato discor-
dante com os litótipos da Formação Bocaina e é re-
coberta, em discordância paralela, pelos sedimen-
tos da Formação Pantanal.

Sua espessura foi estimada por Corrêa et al.
(1976) em 80m, nos morros Comprido e da Pa-
trulha. Oliveira & Leonardos (1943) haviam definido
uma espessura de aproximadamente 100m.

Embora a Formação Coimbra seja afossilífera,
sua idade foi inferida a partir de correlações feitas
com a Formação El Carmen, cujo conteúdo fóssil foi
estudado, entre outros, por Lange (1955), a partir
de pequena coleção de fósseis do Arenito El Car-
men. O citado autor, a partir de estudos comparati-
vos indicou uma idade siluriana para essa for-
mação.

Del'Arco et al. (1982) descrevem os litótipos mais
comuns da Formação Coímbra como sendo areni-
tos acamadados, de coloração rósea, de granu-
lação grossa e composição principalmente quart-
zosa, com grãos angulosos a subarredondados e
esfericidade baixa a regular. Subordinadamente
ocorrem feldspatos caulinizados e, também, níveis
conglomeráticos centimétricos. Em geral os areni-
tos são duros, com cimento síltico-ferruginoso e
apresentam estratificações plano-paralela e cru-

zada. Folhelhos argilosos cinza e conglomerados
ocorrem sotopostos aos arenitos, nos morros da Pa-
trulha e Marinha, respectivamente.

No presente trabalho, não foi possível, o acesso à
área de ocorrência da Formação Coimbra, entre-
tanto, a interpretação dos dados bibliográficos leva
a sugerir um ambiente de sedimentação marinho
costeiro, durante fase regressiva, como ocorreu
com a Formação El Carmen, segundo Lange (1956).

2.2.8 Suíte Alcalina Fecho dos Morros
(Araújo et al., 1982) –Trfm�

Essa suíte foi inicialmente citada por Evans
(1894), seguindo-se Derby (1898), Lisboa (1909),
Oliveira & Leonardos (1943), Morais (1958) e Gui-
marães (1958), que a descreveram como com-
posta por rochas alcalinas. Milton & Eckel (1959)
consideraram a elevação maior, denominada Pão
de Açúcar, como um cone vulcânico. Mais tarde,
Corrêa et al. (1976), classificaram-na como alcali-
nas maciças, cujos principais litótipos são sienitos,
traquitos e traquiandesitos.

Araújo et al. (1982) estudaram petrografica-
mente parte dessas litologias, identificando nefe-
lina sienitos, sienitos, traquitos, biotita-aegirina
sienitos, aegirina-arfvedsonita sienitos, latitos, an-
desitos e traquitos pórfiros.

A Suíte Alcalina Fecho dos Morros é constituída
por nove morros interligados, sendo oito em ter-
ritório brasileiro. Apresenta formato aproximada-
mente circular e área aflorante da ordem de 60km2.
Situa-se às margens, esquerda (brasileira) e direita
(paraguaia) do rio Paraguai, estando de 20km a
25km a montante de Porto Murtinho (MS).

Apresenta contato discordante com os sedimen-
tos da Formação Pantanal. Admite-se, entretanto,
que são rochas em parte intrusivas e em parte ex-
travasadas através do Complexo Rio Apa, que
exibe poucas exposições na área de domínio do
pantanal.

Até o momento não está delimitada uma
área-tipo para esta suíte. Todavia, suas melhores
exposições estão no perfil da margem esquerda do
rio Paraguai até o topo do morro Pão de Açúcar.

Durante este levantamento foram analisadas,
petrograficamente, amostras coletadas a partir da
base para a meia-encosta do morro Pão de Açúcar,
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sendo identificadas as seguintes litologias: nefe-
lina sienitos, traquitos pórfiros, brechas vulcâni-
cas e metarcóseos, esta última considerada como
um xenólito de sedimentos envolvidos por essa
suíte.

Os sienitos são de cor cinza, textura porfirítica
média a grosseira, com megacristais de feldspato
de até 5cm e estrutura maciça. São compostos por
feldspato potássico pertítico, aegirina, arfvedsonita
e biotita; acessoriamente ocorrem opacos, apatita,
albita e sericita, traços de rutilo, zircão, quartzo e ti-
tanita.

O traquito exibe cor preta, textura porfirítica, e
matriz afanítica e maciça. Compõe-se por fenocris-
tais de feldspato potássico, aegirina, arfvedsonita e
biotita. Como acessórios ocorrem titanita, apatita e
opacos; carbonato e sericita são traços. A matriz é
constituída por micrólitos ripiformes de feldspato
potássico entremeados por arfvedsonita, aegirina e
augita microgranulares.

A brecha vulcânica encontrada tem cor cinza,
textura porfirítica, estrutura maciça e é formada por
fragmentos de traquitos envolvidos por sienito.

O metamorfismo é praticamente inexistente. A
orientação dos pórfiros de feldspatos potássicos é
considerada como conseqüência de processos de
fluidez durante a cristalização das lavas.

As rochas componentes da Suíte Alcalina Fecho
dos Morros são correlacionadas ao evento pluto-
no-vulcânico alcalino que margeia a Bacia do Para-
ná, em geral atribuído ao Mesozóico. Duas datações
efetuadas por Amaral et al. (1967) e uma terceira
realizada por Conte & Hasui (1971), indicam uma
média de 230Ma, posicionando-as no Triássico.

2.2.9 Formação Serra Geral (White, 1908) – Kdb

O nome da formação deve-se a White (1908)
que, em estudos realizados em Santa Catarina,
correlacionou-a aos basaltos e diabásios da África
do Sul. Citam-se ainda como trabalhos específicos
referentes a essas unidades, os de Leinz (1949), Al-
meida (1956) e Beurlen (1956).

Constitui uma subdivisão do Grupo São Bento,
da Bacia do Paraná, representando o mais expres-
sivo vulcanismo basáltico da América do Sul, tanto
em distribuição areal como em volume, ocupando
toda a porção centro meridional do país.

Sua área de exposição é restrita, ocorrendo sob
a forma de diques, principalmente associado ao
Complexo Rio Apa, normalmente preenchendo fra-
turas em várias direções. Sua principal ocorrência
encontra-se no entroncamento da estrada Porto
Murtinho-Jardim com a estrada para a fazenda
Marabá, próximo ao córrego Capivara.

Na região, está representada por diabásios de
cores cinza-claro esverdeados, amarelados
(quando alterados), com textura afanítica ou de
granulação fina a média. No conjunto são bastante
homogêneos e maciços, exibindo, não raramente,
esfoliação esferoidal (foto 08).

O metamorfismo é praticamente inexistente. As
deformações são pouco acentuadas e de caráter
rúptil, provocadas pela reativação de falhas anti-
gas em tempos mais modernos.

A idade cretácea para essas rochas é deduzida
a partir de pouquíssimas datações radiométricas,
a exemplo de Melfi (1967) que datou pelo método
K/Ar, duas amostras de basalto e uma de diabásio,
obtendo, respectivamente 128, 124 e 122Ma.

2.2.10 Formação Xaraiés (Almeida, 1945) – Qx

A primeira definição dessa unidade deve-se a Al-
meida (1943), que dois anos depois melhorou sua
individualização, ao descrever um depósito de cal-
cário rico em fósseis, que ocorre no topo da escarpa
da margem direita do rio Paraguai, na cidade de Co-
rumbá, entre Porto Aurora e Ladário. Avelino Inácio de
Oliveira & Pedro de Moura (1941) (apud Oliveira e
Moura 1944) já haviam examinado o mencionado
depósito, admitindo tratar-se de calcário ce-
nozóico, derivado da alteração de calcários do
Grupo Corumbá.

A distribuição da Formação Xaraiés na área (Fo-
lha Corumbá) é muito irregular. Foram cartografa-
das ocorrências na morraria do Zanetti (parte sul,
cortada pela BR-264) na região do povoado de
Albuquerque, a sul do morro do Bugio e ao longo da
estrada Corumbá-Jacadigo. As demais exposi-
ções, como ocorre por exemplo na fazenda Laji-
nha, não constituem expressões representativas
para a escala, figurando no mapa apenas como
ocorrências litológicas restritas ou pontuais. Os de-
pósitos ocorrem, em geral, nas áreas aplainadas
de relevo mais baixo, recobrindo, indistintamente,
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em não-conformidade, litótipos do Complexo Rio
Apa e dos grupos Jacadigo e Corumbá. A espessu-
ra observada, de até 5m, foi constatada em “casca-
lheiras” na estrada para a morraria do Jacadigo e
ao longo da BR-264, a sul da morraria do Zanetti.
Almeida (1945) define, no porto de Corumbá, uma
espessura máxima de 16m. Os depósitos da For-
mação Xaraiés são recobertos em discordância
paralela pela Formação Pantanal. As evidências de
campo sugerem que a Formação Xaraiés é con-
temporânea dos depósitos de tálus e das partes in-
feriores da Formação Pantanal.

Almeida (1945) distingüiu nesta unidade quatro
litótipos principais, com passagens transicionais en-
tre si: tufo calcário, com vegetais; fósseis, tufo
calcário leve, muito esponjoso; travertino, com gas-
trópodes, e conglomerados com cimento calcífero.
Incluiu também, rochas estratificadas que resulta-
ram da substituição de folhelhos da Formação
Tamengo pelo calcário Xaraiés.

O exame, ao microscópio, de uma amostra
situada na fazenda Lajinha, mostrou tratar-se de
uma rocha carbonática, com aspecto micrítico,
nodular, peloidal, com fragmentos de rocha meta-
mórfica e calcita espática diagenética preenchen-
do os vazios, sendo classificada como caliche (solo
carbonático). Apresenta coloração branca, estru-
tura esponjosa e baixa densidade.

A origem da Formação Xaraiés está diretamente
relacionada com os processos intempéricos atuan-
tes sobre as litologias carbonáticas preexistentes.

2.2.11 Formação Pantanal (Oliveira &
Leonardos, 1943) – Qp1,Qp2,Qp3

As primeiras informações geológicas sobre o
Pantanal Mato-Grossense se devem a Smith (1884)
e depois a Evans (1894). Oliveira & Leonardos
(1943) deram o nome de Formação Pantanal aos
depósitos aluvionares do pantanal, constituídos de
vasas, arenitos e argilas.

Almeida (1945, 1964 e 1965) identificou, além
dos sedimentos aluvionares do pantanal, depósitos
de leques aluviais, de taludes e lateritos ferrugino-
sos. Tais depósitos situam-se em áreas não inun-
dáveis e originaram-se, sob condições climáticas
distintas da atual, possivelmente no Quaternário
Antigo.

Correa et al. (1976) subdividiram a Formação
Pantanal em três unidades, sendo que a mais antiga
Qp1, representa a planície aluvial antiga, com sedi-
mentos de natureza arenosa e conglomerática; a
segunda, Qp2, aflorante nas zonas alagáveis do
pantanal, mais argilosa; e a terceira, Qp3, é restrita
às calhas dos principais drenos da planície, sendo
predominantemente areno-argilosa. Neste tra-
balho é mantida essa subdivisão pelo entendi-
mento de que existem, realmente, essas variações
faciológicas.

Os sedimentos da Formação Pantanal distribu-
em-se amplamente pela área, ocupando cerca de
60% de sua totalidade, estendendo-se, para oeste,
nas repúblicas do Paraguai e da Bolívia. Sua pre-
sença é mais acentuada nas porções ocidentais da
área; a leste penetram em áreas cristalinas arrasa-
das, em franco processo de erosão remontante.

A espessura da Formação Pantanal é estimada
em função das irregularidades de seu substrato e
dos processos de acumulação de seus sedimen-
tos. Os trabalhos de Weyler, 1962 e 1964 (apud
Del'Arco et al.,1982), realizados para a Petro-
bras,compreendendo a execução de onze poços
na região pantaneira, definem em dois deles,
320,4m e 412,5m de sedimentos, sem, entretanto,
atingir o bed rock. Hales (1981), interpretando dois
perfis aeromagnetométricos do tipo exploratório,
um de direção N-S, de Cuiabá a Aquidauana, e ou-
tro aproximadamente, E-W, de Corumbá a Coxim,
sugeriu um estilo do tipo horst-graben, para definir
a mecânica da Bacia do Pantanal, sem, entretanto,
entrar em detalhes sobre os sedimentos. Todavia,
admitiu, com reservas, uma espessura máxima de
250m na área pesquisada.

Davino (1981) executou, no trecho compreen-
dido entre a estação Carandazal e o povoado de Al-
buquerque, cinco sondagens elétricas para deter-
minar as espessuras da formação. Observou que
as espessuras podem atingir 200m e, no trecho
considerado, o embasamento da seqüência se
aprofunda em direção ao eixo do rio Paraguai, situ-
ando- se a cerca de 100m abaixo do nível do mar.
Tal constatação, para Davino (1981), se coaduna
com a idéia de Almeida (1965) de que houve “certa
subsidência”, fenômeno que influenciou todo o
processo evolutivo da Bacia do Pantanal. Almeida
(1945), Mendes & Petri (1971) e Corrêa et al. (1976),
entre outros, referem-se a poços para água sub-
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terrânea que atravessaram até 100m de sedimen-
tos clásticos, sem atingir seu substrato.

Tais sedimentos jazem em não-conformidade
sobre litótipos do Complexo Rio Apa, dos grupos
Jacadigo e Corumbá, e da Formação Coimbra. Lo-
calmente recobrem, em discordância paralela, a
Formação Xaraiés. As unidades constituintes da
formação exibem contatos gradativos e interdigi-
tações que dificultam, de um certo modo, sua indi-
vidualização.

A Unidade Qp1, se estende próximo às áreas de
topografia mais elevada, apresentando-se quase
sempre livre das cheias, mesmo nos períodos de
maior inundação da planície. É constituída de
depósitos colúvio-aluvionares portando sedimen-
tos grosseiros, classificados como arenitos con-
glomeráticos ou conglomerados polimíticos, de
coloração pardacenta variada, semiconsolidados,
bastante porosos, sem estrutura planar aparente,
compostos predominantemente de fragmentos an-
gulosos de rocha e quartzo, pouco trabalhados e
mal selecionados, cimentados por material ferrugi-
noso, e possuindo, principalmente matriz com-
posta por argilas caulínicas. A Unidade Qp2 é for-
mada por depósitos fluviolacustrinos, e corres-
ponde à parte periodicamente alagável da planície
pantaneira, sendo portanto, a unidade de maior
distribuição geográfica desta formação. Predomi-
nam sedimentos argilo-arenosos pardacentos,
semiconsolidados, porosos, cimentados por mate-
rial ferruginoso, macroscopicamente homogêneos,
exibindo estratificação incipiente. A Unidade Qp3
corresponde aos depósitos aluvionares essencial-
mente fluviais, restritos às margens e calhas dos
principais rios da planície do pantanal, destacan-
do-se, os rios Paraguai, Nabileque e Aquidabã.

O conteúdo fossilífero é escasso e/ou pouco
estudado, sem grande significação, enquanto em
termos cronoestratigráficos. Alguns registros foram
dados por Evans (1894), referindo-se à “presença
de carapaças de Ampullaria". Leme (1941) e Oli-
veira (1915) mencionaram a ocorrência de ossos
de mamíferos pleistocênicos nesta unidade. Al-
meida (1945), com base nos estudos desses auto-
res, admite que a “Depressão do Paraguai” já exis-
tia no Pleistoceno. Além da presença de fósseis de
mamíferos pleistocênicos, o posicionamento cro-
noestratigráfico da formação pode ser inferido pelo
fato de a mesma ocupar porções internas da “De-

pressão do Paraguai”, sendo sua idade mínima
posterior à abertura da depressão e, ao mesmo
tempo, ou logo após, o modelamento do “Pedi-
plano Plio-Pleistocênico”.

O ambiente de sedimentação da Formação Pan-
tanal, cuja deposição vem continuamente se
processando, é continental, dos tipos fluvial, lacus-
tre e fluviolacustre. À época do início da sedimen-
tação, concomitante à abertura da “Depressão do
Paraguai”, predominava na região um clima semi-
árido, que possibilitou a sedimentação do “Pedi-
plano Plio-Pleistocênico” acima citado.

Almeida (1959) e outros pesquisadores chama-
ram a atenção para a influência tectônica, possivel-
mente associada à Orogenia Andina, que determi-
nou abatimentos na região. As lagoas “salinas”,
que ocorrem principalmente no pantanal do
Taquari, na região da Nhecolândia, à margem di-
reita do rio Negro, não têm sua origem bem esclare-
cida. A hipótese de Cunha (1981 apud Del'Arco et
al., 1982), parece ser bem coerente. O autor admi-
tiu que, com as inundações devidas às mudanças
climáticas, as lagoas alimentadas pelos corixos
e/ou vazantes foram perdendo sua salinidade,
através da troca das águas, permanecendo, com
maior concentração de sais, aquelas isoladas, em
níveis mais elevados que as suas congêneres.
Neste trabalho admite-se que seja simplesmente
resultado de evaporação periódica da água e con-
centrações dos sais.

2.2.12 Depósitos Coluvionares (Qc)

No presente trabalho, a denominação de “Depósi-
tos Coluvionares” se identifica com os depósitos de-
tríticos (coluviões-aluviões) descritos por Del'Arco et
al., (1982) e com os chamados Depósitos de Talude
ou Brechas de Talude, definidos por Almeida (1945
apud Del'Arco et al., 1982).

Ocorrem na Folha Corumbá, circundando o ma-
ciço do Urucum, morrarias Urucum, Tromba dos Ma-
cacos, Santa Cruz, São Domingos, Grande, Rabi-
chão e a serra do Jacadigo. Estão confinados entre a
base das escarpas e as áreas dos sedimentos das
formações Xaraiés e Pantanal, apresentando contato
transicional com a primeira e discordante com a se-
gunda. Recobrem, em não-conformidade, os litótipos
do Complexo Rio Apa e da Formação Urucum.
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A espessura é muito variável, podendo chegar a
mais de 15m, como se observa na mina Laís, parte sul
do morro Urucum. Almeida (1945) refere-se a espes-
suras da ordem de até 20m.

Os depósitos são constituídos por fragmentos,
predominantemente angulosos, que vão de seixos
a matacões, compostos principalmente de sedi-
mentos ferríferos (hematita fitada, jaspilito e
arcóseo ferruginoso) oriundos, principalmente, da
Formação Santa Cruz. Localmente, podem estar
recobertos por solos vermelhos a marrom-escuro,
de carácter argilo-silto-arenoso e ferruginoso, ocor-
rendo, também, blocos e matacões soltos, com-
provando que os processos intempéricos con-
tinuam atuando sobre as escarpas. Os fragmentos
distribuem-se caoticamente, observando-se, en-
tretanto, uma diminuição de tamanho proporcional-
mente ao aumento da distância da base das escar-
pas. Notam-se locais laterizados, como na estrada
para Porto das Mangas, a norte da morraria Santa
Cruz e na parte norte da morraria Rabichão; e
ainda, formação de cangas limoníticas, bem no
leito da estrada MS-432, na fazenda Monjolinho e
na parte leste da morraria Grande, anteriormente
observadas por Del'Arco et al. (1982). A idade
atribuída como sendo quaternária antiga, segundo
Del'Arco et al. (1982), relaciona-se às fases erosi-
vas que devem ter atuado na região, após a aber-
tura da “Depressão do rio Paraguai” e à natureza
dos sedimentos, quase sempre colúvio-aluviais.
Tal interpretação é aceita no presente trabalho e no
julgamento dos autores é reforçada pelas relações
estratigráficas entre os Depósitos Coluvionares e a
Formação Xaraiés.

Nas folhas Porto Murtinho e Aldeia Tomázia, os
coluviões ocorrem no contorno das principais mor-
rarias, ocupando até a meia-encosta das ele-
vações. Nas cotas mais inferiores interdigitam-se
com os sedimentos da Formação Pantanal. Resul-
tam da desagregação mecânica das rochas
preexistentes, com sedimentação predominante-
mente gravitacional.

Esses sedimentos são totalmente imaturos, mal
trabalhados, variando desde siltes, argilas, areias,
até blocos e fragmentos de rochas de grande
porte, com diâmetros de até 5m. Em geral estão
agregados entre si pelas frações mais finas, e em
menor proporção, por óxido de ferro. A compo-
sição é de natureza ácida, ou seja, relacionada às
rochas graníticas e vulcânicas.

São considerados como depositados no Qua-
ternário.

2.2.13 Aluviões Recentes (Qa)

Estes depósitos estão restritos às calhas e mar-
gens dos principais rios e córregos da área, fora da
zona de influência da planície do Pantanal. Os sedi-
mentos são granulometricamente variáveis, desde
argila a areia, sendo que termos mais grosseiros
são ocasionais. Algumas ocorrências aluvionares
foram mapeadas neste trabalho, localizadas em
drenagens que provêm da serra da Bodoquena. Os
sedimentos são depositados próximo ao início da
planície pantaneira, quando as drenagens que os
transportam atingem o seu perfil de equilíbrio no
limite oriental do Pantanal.
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