
IJNIVERSIDADE DE SAO PAULO
tvsrtruro DE GEoctÉrucms

GEOLOGIA DA REGñO DIAMANTíTENN DE
POXONÉU E ÁNEAS ADJACENTES,

MATO GROSSO

RICARDO KALI KOWSKI WESKA

Orientadora: Prof. Dr. Darcy Pedro Svisero

TESE DE DOUTORAMENTO

coMrssno ¡ul-cADoRA

Nome

Prof. Dr. Darcy Pedro Svisero

Prof. Dr. Armando Márcio Coimbra

Prof. Dr. Jorge Silva Bettencourt

ProF DÉ Marta Silvia Ms Manlovani

Prof. Dr. MarcelAuguste Dardenne

SÃO PAULO
1996

Presidente:

Examinadores:



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

GEOLOGIA DA REGIÃO DIAMANT|FERA DE
pOXOnÉu e ÁREAS ADJACENTES, MATO cROSSO.

Ricardo Kalikowski Weska

Orientador: Prof. Dr. Darcy Pedro Svisero

TESE DE DOUTORAMENTO

Programa de Pós-Graduação em M¡neralogia e Petrologia

DEDALUS-Acervo-lGC

I ililt Iilil ililt llil ilril llil llil llil llill lllil lill lilllll

30900005923

SÃO PAULO
1996



À

Adrìana,

Targus e

Búrbaru



ÍNurcE cE

1 - rNTRoDuçÃo

1.1 - Localização e vias de acesso

1.2 - Histórico

1.3 - Objetivos desta Tese

1.4 - Plano de organização da Tese

2 - N,MTODOS DE TRÁ.BALIIO

2.1 - T-rabalhos de camPo

2.1.1 - Mapeamento geológico

2.1.2 - Amostragem

2.2 -Trabalhos de laboratório

2.2.1 -Preparação de amostras

2.2.2 - Microscopia óPtica

2.2.3 -Dtfragão de raios X

2.2.4 - Fluorescência de raios X

2.2.5 - Microssonda eletrônica

2.2.6 -Espectrometria de massa

2.2.7 -Digestão em ácido

RAL

I

2

4

6

6

I
I
8

9

9

10

1l

l1

1l

l3

t4

t4



3 - ASPECTOS T'ßIOGRÁflCOS

3.1 - Clima

3.2 -Yegetação e solos

3.3 - Relevo

3.4 - I{idrografia

4 . GEOLOGIA REGIONAL

4.1 - Grupo Cuiabá

4.2 - Grupo Alto Paragrrai

4.3 - Granito São Vicente

4.4 - Grupo Paranâ, Formação Fumas

4.5 - Grupo Paranâ, Formação Ponta Grossa

4.6 - Grupo ltaruté, Formação Aquidauana

4.7 - Grupo'Guatâ, Formação Palermo

4.8 - Grupo São Bento, Formação Botucatu

4.9 - Grupo São Bento, Formação Serra Geral

4.10 - Grupo IPorá

4.11 - Grupo Bauru

4.I2 - Formação Cachoeirinha

4.13 - Formação Pantanal

4.14 - Aluviões Atuais

5 - GEOLOGIA LOCAL

5.1 - A estratigrafia da região compreendida entre Dom

Aquino e General Cameiro

t6

l6

t7

t9

22

24

26

28

29

30

3l

32

34

35

36

37

39

4l

43

44

4s

54



5,1.1 - Formação Aquidauana

5.1.2 - Formação Palermo

5.1 .3 - t'-ormação Botucatu

5.1.4 - A Intrusão Tambun

5.1.4.1 - Caracteristicas geológicas

5.1.5 - Formação Paredão Grande, Grupo Bauru

5.1.5.1 - Características macro e microscópicas dos I)enames da

Raizinha

5.1.5.2 - Características macro e microscópicas das intrusões e

extrusões de Paredão Grande e Meruri

5.1-5.3.- Ca¡acterísticas macro e microscópicas dos Derrames da

Lajinha e do Córrego Preto

5. Î,5.4.- Posicionamento estratigráfico, contatos e idades

5.1.5.5 - Características geoquímicas e isotópicas

e 5. I .6 - Formação Quilombinho, Grupo Bauru

u 5.1,7 - Formação Cachoeira do Bom Jardim, Grupo Bauru

s 5.1.8 - Formação Cambambe, Grupo Bauru

5.1.9 - Formação Cachoeirinha

5. L l 0 - Unidade Terciário-Quatemário lndiviso

5.1.11 - Fácies Coité (Aluvrões Atuais)

5.2. Ambientes deposicionais do Grupo Bauru e da Fácies Coité

- EVOLUçOES

GEOTECTÔWTCA

GEOMORFOLÓGICA 134

54

56

57

59

59

66

68

72

76

78

79

90

97

104

tt4
tl7
t22

127

6. 1 - O condicionamento estrutural 134



6.2 - Os elementos estruturais

6.3 - Evolução geomorfológica

6.4 - Evolução geotectônica

7 - TIPOS DE DEPÓSITOS E ARMADILIIAS DO

DIAMANTE

7.1 - Distribuição no espaço e no tempo

7 .2 - Os tipos de depósitos

7.3 - As armadilhas (traps)

8. ESTTIDO DE MINERATS PESADOS

8.1 - Amostragem

8.2 - Dados químicos

8.2.1 - Granadas

8.2.2 - Ilmenitas

8.2.3 - Espinélios

8.2.4 - Diamante

9 - CONCLUSÕES

10. AGRADECIMENTOS

11 - REFERENCIAS BIBLIOGRÁF'ICAS

151

13s

139

144

l5l

ts2

15s

160

l6l

163

163

t73

180

182

191

199

203



Í¡rorcn DE FIGURAS

Fþra I - Mapa de localização da região oompreendida entre Dom Aquino a General

Carneiro. 3

Figura 2 - Mapa geológico regional abrangendo a área estudada. 25

Figura 3 - Colunas estratigfáficas comparativas entre trâbalhos anteriores (a) e â proposta

dessa Tese (b), Alvo PX. 46

Figura 4 - Colunas estratigráfioas comparativas enüe tfabalhos anteriores (a) e â propostâ

dessa Tese (b), Alvo PG. 47

Figura 5 - Colunas estrâtigáficas comparativas entre trabalhos anteriores (a) e a proposta

dessa Tese (b), Alvo DA. 47

Figrua 6 - Mapa geológioo de detalhe da região de Poxoréu, Afuo PX, esoala l:50.000. 48

Figura 7 - Mapa geológico de detalhe da Intrusão Tamburi, Alvo PG escala 1:30.000. 49

Figura 8 - Mapa geológico de detalhe de Paredão Grande, Afuo PG, escala l:15.000. 50

Figura 9 - Mapa geológioo de detalhe da Colônia Indígena Meruri Afuo PG, esoala

1:30.000. 5l

Figura l0 - Mapa geológico de detalhe da região de Dom Aquino, Alvo DA, escala

l:50.000. 52

Figura ll - Coluna esratigrrifica da região compree,ldida entre Dom Aquino a General

Carneiro.

Figura 12 - Mapa geológico da Intrusão Tambwi e a posição dos poços de amostragens

(Pr a Pe). 62

Figura 13 - Comparação entre a Intrusão Tamburi com as intrusões Ll, L2 eL3; úrdaiá Il
el2. 63

Figura 14 - Coluna estratigráfica mostrando o contato entre as Fonnações Paredão Grande

e Caohoeira do Bom Jardim (Alvo DA). 8l

Figura 15 - Coluna estratigráûca da Formação Paredão Grande no Córrego Preto (Afuo 82

53



DA)

Figura t6 - A Província Íguea de Poxoréu em relação as províncias de Iporá e Alto

Paranaiba. 85

FiguralT-DiagramaáloalisversussílicapararochasdaFormaçãoParedãoGrande.88

Fþra 18 - Tendência de contaminação crustal Y'lNb versus ZrlNb' 88

Figura 19 - Razões isotópioas Ndra3,t'ldraa versus Sr87/ 5186 89

Figura 20 - Conglomerado basal da Fotmagão Quilombinho, Grupo Bauru

93
(Ponto MT-309).

Figura 2l - Coluna estratigráfioa da Formação Quilombinho, Grupo Bauru' na

Fazenda Jataí. 
94

Ftgurr 22 - Coluna estratigráfica da Formação Cachoeira ¿6 g6¡a J¡¡dim' Grupo

Bauru na Caieira Rooha, 98

Figura 23 - Coluna estratigráfica da Formação Caohoeira do Bom Jardim. Grupo

Bauru na Fazenda Santa Maria. 99

ßigarr 24 - Coluna estratigáfica da Formação Cachoeir¿ do Bom Jardirn" Grupo

Bauru na FazndaP¡imavera. loo

Figura 25 - Coluna estratþáfica da Formação Cambambe, Grupo Bauru no

Morro do Quati. 
lo"l

Figura 26 - Cohma estratigráficâ da Formação Cambambe, Grupo Bawu

no Morro do carvão. 108

Fig;rla 27 - Coluna estratigráfica da Formação Cambambe, Grupo Bauru na

Fazenda Chico Nunes. lo9

Figura 28 - Coluna estratigráfioa da Formação Cambambe, Grupo Bauru 3km à

SW da Fazenda Prim¿vera. l lo

Frgara 29 - Coh¡na estrati$áfica mostrando o contato basal entre as Formações l15

CachoeirinhaeCambambe.Notopo,contatodaFormaçãoCachoeirinhae



a Unidade Terciário-Quaternário lndiviso'

Figura 30 - coluna estratigráfica da unidade Teroiário-Quatemário Indiviso,

Fazenda Juracy Macedo. I l8

Figura 3l - coluna estfatigfáflca da unidade Terciário-Quaternário I[dMso,

Aþo DA. 119

Figura 32 - Coluna estratigráfioa da Fácies Coité, Alvo PX'

FigUra 33 - Diagrama esquemritico relativo à paleogeograûa no Cretáceo Superior.

Figura 34 - Elementos estruturais da Baoia Bauru situada entre o sul do Cráton Amazonico

e o noroeste da Bacia do Paraná.

Figura 35- Evolução geomorfológica regional envolvendo a área da Baoia Bauru entfe o

Cretáoeo Superior e o Quartenário. 140

Figura 36 - Quatlro tectônico da Baoia Bauru na região de Poxoréu' 142

Figura 37 - Posições relativas da hovíncia Ípea Poxoréu e da Pluma de'fiindade. 147

Figura 3g - Diagrama mostrando a atuação da Pluma de Trindade sobre os Estados de

124

129

136

Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

Figura 39 - Armadilhas do tipo travessão no Rio Coité, AIvo PX.

Figura 40 - Diagrama Ca-Mg-Fe de granadas da região de Poxoréu.

Figura 4l - Diagrama CaO x CrzO¡ das granadas estudadas'

Figura 42 - Diagrama MgO x FeO das il¡nenitas estudadas.

Figura 43 - Diagrama temário FeTiOs, MgTiOr, FezO¡ das ilmenitas estudadas.

Flgrra 44 - Diagrama CrlCr+Al x FeÆs+Mg de espinélios.

Figura 45 - Diagtama Fe3* +Ti x Fe/Fe+Mg de espinélios.

Figura 46 - Diagrama de raios X do microdiamante na Intrusão Tamburi.

147

156

174

t74

181

181

189

189

190



Íruorcn DE FoTocRAFIAS

Fotografia I - Vegetação tipo cerrados e relevo plano (chapadões) 18

F.otografia 2 - Vegetaçãlo tþo matas ciliares e relevo de superffcies residuais. 18

Fotogfafia 3 - Forma de relevo tipo morros testemunhos e de blocos basculados. 2l

Fotogtafia 4 - Relevo de forma convexa nos diques da Formação Paredão Grande. 2l

Fotografia 5 - Em (a), estruturas 'tepees" la Formação Palermo; e em (b)' contato

discordante erosivo entre as Formações Botucatu e Quilombinho 53

Fotog¡afia 6 - Vista geral da Intrusão Tamburi que se destaca nâ topogtafia em meio

aos cerrados ciroundantes. 60

Fotografia 7 - Poço de amostragem de form¿ circular na lntrusão Tamburi. No fi¡ndo do

poço destaoam-se xenólitos sedimentares ds 1¿m¡nhs5 e natureza variadl. 60

Fotogtafia 8 - Xenólitos na lntrusão Tamburi. Em (a), de rochas sedimentares das

encaixantes; e em (b), de rochas ípeas máficas alteradas. 64

Fotografia 9 - Derrames da Raizinha oomo altos topográficos à Sul (a) e à Norte (b),

Atuo PX. 67

Fotograña l0 - outros diques e dename da Formação Pa¡edão Grande. Em (a), diques de

Paredão Grande; em (b), dique Primavera; em (c), diques na Colônia 69

Indígena Meruri; e em (d), derrame de topo da Lajinha.

Fotografia ll - Aspectos macroscópicos das rochas da Formação Paredão Grande. Em

(a), texttra porfirítica e fragmentos de rocha; em (b), estrutura de fluxo; 
74

em (c), fraturamento; e em (d), esfoliação esferoidal'

Fotografia 12 - Detrlhe dos conglomerados tipo basal da Formação Quilombinho,

interdigitados por lente de argila conglomerática. O conglomerado possue 9l



> 90o/o de olastos lulcânicos.

Fotografia 13 - Conglomerados intermediários da Formação Quilombinho com gladação 91

inversa.

Iìotografia 14 - Conglomerados intermediários da Formação Quilombinho interdigitados 92

por lente de argila oonglomerátioa.

Fotografia 15 - Matacão de basalto alterado com diâmetro > 50om, segundo o eixo 92

maior, em conglomerados intermedi¡irios da Formação Quilombinho'

Fotografia 16 - Lente de arenito argiloso com estratiûcagão plana, interdigitada em 96

oonglomerados monomíticos da Formação Quilombinho'

Fotografia l7 - Leîte de arenito argiloso com estratificação cruzadt, interdigitada em

conglomerados monomíticos da Formação Quilombinho 96

Fotografia 18 - Conglomerados da Formação cachoeira do Bom Jardim sobrepostos a

arenitos argilosos oonglomeráticos. 102

Fotografiâ 19 - Lentes de arenitos argilosos da Formação Cachoeira ¿6 966 J¿¡rlim

interdigitados por lentes de conglomerados. 102

Fotograûa 20 - Arenito conglomerático da Formação cachoeira ¿o 961¡1 J¿¡dim, Alvo

DA, oom estratfi caçio cruzada e Dename da Lajinha no topo l03

Fotografia 2l - Detalhe da estratificação plana e cruzada aoanalada da Fotografia 20. 103

Fotogtâfia 22 - Aspeotos das oalc¡etes da Formação Caohoeira do Bom Jardin Em (a),

frente de lavra na Caieira Rochal em (b), calcrete nodular com

reoristalização de caloita em geôdos; em (c), calcrete laminar e favo de

mel; e em (d) calorete nodul¿r com pelotas de argila'

Fotografia 23 - Arerito conglomerático da Formagão Cambambe, Alvos DA e PX.

Fotografia 24 - Siltito argiloso silicificado interdigitado em conglomerados intermediários

da Formação Cambambe, Morro do Quati.

Fotografia 25 - Tubos de sflica, oaracterístioos das silcretes da Formagão Cambambe.

t05

n1

ilI

n3



Fotog¡afia 26 - Formas bizarras de silcretes na Formação Cambambe l 13

Fotoglafia 27 - Contato entre as Formações Cambambe e Cachoeirinha l 16

Fotografia 28 - Crostas latelítioas (ferricretes). 116

Fotografia 29 - casoalhos da unidade Tefciário-Quaternário tndiviso de arcabougo

aberto, canal de oorte e preenohimento no topo l20

Fotografia 30 - unitlade Terciário-Quatemário Indiviso oom cascalho de superficie 120

residual.

Fotografia 3l - Casoalhos de canal da Fáoies Coité em disoordância erosiva sobre roohas

do GruPo Bauru. 125

Fotog¡afia 32 - Cascalhos de canal da Fácies Coité recobertos por capeamento

areno-argiloso. 125

Fotografia 33 - Casoalhos depositados sobre'bedtock" irregular e reooberto por

areias argilosas. 126

Fotografia 34 - cascalhos coluviais da Fâcies coité em arm¡rrtilha tipo bolsão. 126

Fotografia 35 - Elúvio sobre o oapeamento da Uridade Terciário-Quatemário

Indiviso (Alvo PX). I53

Fotografia 36 - Colúvio na unidade Terciário-Quatemário Indiviso (Alvo PX). 153

Fotog¡afia 37 - Depósitos aluviais situados nas cabeceiras do Rio coité (Alvo Px). 154

Fotografia 38 - Depósitos aluviais na região da Raizinha (Alvo PX). 154

Fotografia 39 - Vista geral do Rio Coité nos depósitos formados à montante do

travessão I (Figura 33). 15ó

Fotograña 40 - Armadilha tþo 'Veia" na Unidade Terciário-Quaternário Indiviso,

Rio Coité, Alvo PX. 158

Fotografia 4l - Artarlilha tipo 'bolsão" na Unidade Terciário-Quaternário Indiviso,

R¿izinha, Alvo PX. 158



ÍNlrcp DE ForoMlcR'oGRAFIAS

Fotomiorografia I - características microscópioas da Intrusão Tamburi. Em (a) macrocristal

de granada com zotreamentos. nioois paralelos, aumento 25x; em (b)'

mÂcrocristal de flogopita circundada por carbonatos e na aruéola um

oristal de perovskita, nícois paralelos, aumento 12,5x'

Fotomiorografia 2 - Características microscópicas da Formação Paredão Grande. Em (a),

textrua subofitioa e traquítioa, aumento l00x; em (b), textura

glomeroporfirítica, ar¡mento 40x; em (o), bonlas de reação no

plagioclásio, aumento 40x; e em (d), fraprento do rocha reagindo com

a 
'matfjz, 

aumento 40x.

Fotomiorografia 3 - caraaterístioas microscópicas dos diques da Formação Paredão Grande,

de Paredão Grande e Colônia Indígena Meru¡i' aumento de 40x Em (a),

fenocristal de olivina; em (b), vidro vr¡lcânico sob níoois paralelos; em

(c), ídem com úcois oruzados; e em (d), cristal de magnetita'



ÍNorcn DE TABELAS

Tabela 1 - LocaLntção e dimensões dos Derrames da Raizinha.

.labela 2 - Quadro com a loc¡lização e dimensões das intrusões e extrusões na região de

Paredão C¡rande.

Tabela 3 - Looabzaçio e dimensões dos diques da Colônia Indígena Meruri.

Tabela 4 - Localização e dimensões dos Derrames da Lajinha e do Córrego Preto.

Tabela 5 - Dferenças petrográficas eûtfe basaltos toleíticos e alcalinos (Hughes, 1982; In:

Iltilson, 1994\.

Tabela 6 - Elementos maiores e traços das intrusões e extrusões da Formação Paredão

Grande.

T¿'belf' T - Em (a), o¿ilculo de norma das rochas da Formação Paredão Grande; em (b) dados

isotópicos Ndra3 /Ì.{dlaa e sr87/Sr8u de algurnas roohas dessa formação.

Tabela 8 - Amostragens de concentrados realizadas na Intrusão Taml¡uri e nas Forrações

Paredão Grande e Quilombinho.

Tabela 9 - Composição quimicas de gtanadas da Intrusão Tambu¡i.

Tabela l0 - Composição química de gfanadas da Formação Pa¡edão G¡ande.

Tabela t I - Composþão química de granadas da Formação Quilombinho'

Trbela 12 - Composigão química de itnenitas da Formação Quilombinho'

Tabela 13 - Coryosþão químioa de ilmenitas da Intrusão Tamburi. '

Tabela 14 - Coryosição química de espinélios da Intrusão Tamburi'

Tabela 15 - Composþão química de espinélios da Formagão Quilombinho.

70

70

7t

80

87

163

165

t7t
172

t75

179

183

187



RE,SUMO

Nesta Tese foram desenvoMdos estudos geológicos gerais na região diamantífera

situada entre os Mgnicípios de Dom AquinojGeneral É Cameiro, cobriudo ¡ma área de

aproximadâmeûte 12.000km'z. O t¡abalho inolui também estudos químicos e isotópicos de roohas

básicas de ¡¡at;g[eza basáltica, bem como estudos de química mineral de granadas, ilmenit¿s e

espinélios presentes em algumas rochas básioaVultrabásicas, oonglomerados e sedimelrtos de

oonente.

Dura¡rte o mapeamento regional foi elaborada urna nova coluna estratigráfica, cuja

sequência da base para o topo, é constituída por um conjunto vulcânico-olasto-químico de idade

cretioea, equivalente ao Grupo Bauru, englobando as Formações Paredão Grande, Quilombinho,

Cachoeira do Bom Jardim e Cambambe. Seguem-se a Formação Caohoeirinha de idade terciária-

quatemária tepresentando os eventos da Superficie Sul Americana na região, um pacote terciário-

quaternário indiviso constituindo terrraços laterais de drenagens, e por fim a Fáoies Coité no topo

da coluna englobando as aluviões recentes. Essas duas ultimes rmidades encelram as

mineralizações diamântíferas mais expressivas da região, concentradas em torno de Poxo¡éu.

A Formação Paredão Grande é oonstituidâ por roohas equivalentes a basaltos do tipo

OIB, datados em 83,9 + 0.4 Ma. pelo método ¡tnol{fo, englobados na Província Ípea de

Poxoréu e resultantes da atividade da P luma de Trindade sob o Estado de Mato Grosso. As

Formações Quilombinho, Cachoeira do Bom Jardim e Cambambe, de idade cretácea zuperior, são

constituidas por sequências cíolioas de conglomerados, arenitos e argilitos oonglomeráticos. A

Formação Quilombinho é vuloano-derivada contendo m¿is de 90o/o de clastos da Formação

Paredão Grande; a Cachoeira do Bom ¡6dim possui por volta de 50,0o/o desse tþo de clastos, e

destâca-se pela presença de oalcretes. A Cambambe, quase desprovida de clastos r.r¡lcânicos,

aanctet'an-se pela presença de silcretes. Seguem-se a Formação Caohoeirinha oom casoalhos,

areias, argilas e ferrioretes; um pacote terciririo/quatemário indiviso, e a Fácies Coité com

deposições de oascalhos, areias e argilas.



Esse conjunto vulcano-olasto-quimioo, formado por leques aluviais, desenvolveu-se

em uÍr¡ bacia do tipo rifte denominado neste trabalho de Rifte Rio das Mortes. A evolução

geomorfológioa do Cretáceo Superior ao Quaternário, sugere que essa Baoia Bauru depositou-se

sobre uma paleosuperficie de meio graben, cujo depocentro estaria localizado sob o vale atual do

Rio das Mortes. Esta bacia está sendo capturada pelos oventos erosivos e deposicionais da Bacia

lntraoratônica do Pantanal.

Os depósitos diamantéros da área são representados por placeres localizados junto às

drenagens, sobretudo em torno da oidade de Poxoréu. O diamante possui distribuição

heterogênea e seus depósitos mais ricos estão condicionâdos por armadilhâs de pequeno a gtande

porte. Esse mineral ocorre desde os conglomerâdos cretáoeos (fonte intetmedirôria) até casc¡lhos

recentes. Suas fontes primárias ainda não foram localizadas na região. Contudo, no deoorrer desse

trabalho detectamos â ptesença de um microdiamante em urna intrusão básica/ultrabásica alterada

denominada IDtrusão Tamburi.

Os minerais pesados granadâs, ilmenitas e espinélios amostrâdos na Intrusão Tambwi,

em piroclásticas da Formagão Paredão G¡ande e em conglomerados da Formação Quilombinho,

são constituídos por duas popúagões distintas, com caracteristioas químioas diferentes de

kimberlitos. As evidências de campo sugerem que â Intrusão Tamburi poderia ser a fonte

alimentadora dos depósitos quaternários junto à dre,nagem adjacente do Rio Paraiso. Entretanto,

ela não poderia ter contribuído para os ricos depósitos situados nas oircunvizinhanças de Poxoréu.

Dessa forma â origem primáriâ desses diamantes continua sendo uma questão em aberto.



ABSTRACT

During this tìesis we ca¡ried out a large amotmt of geological surveys in an area of

D,000km2 looated between the Municipalities of Dom Aquino and General Carneiro, cetrtral eâst

Mato Gaosso State, Brazil.

Field wo¡k rwealed a ne\À¡ stratigtaphic column whose sequence from the bottom to

the top is characterized bY ical rooks of Late Cretaoeous age equival€trt to

the Bar¡ru Gtoup, encompassing the Quilombinho, Cachoei¡a do Bom Jardim and Cambambe

Formations. Next in the oolum lies the Tertiary-Quatemary Cachoeirinha Formation representing

the the South American peneplanization in the area; an indivisible Tertiary'Quaternary sequenoe

oftenaces formd along the ffuvial system, and finally, the Coité Fáoies replesetrting recetrt placers.

The latter two r¡dts oontain tlre rich diamond-bearing deposits which have been mined around

Poxoréu in the last decades.

The paredão Gr.ande Formåtion is m¡de up of basic rooks equivalent to OIB basalts,

dated at 83.9 Ma. by A.oo/lfn method. These rooks fepresent the magoatio wents of tle

poxoréu Igneous Province produced by the Trindade Plume under the State of Mato Grosso

rturing the Late Cretaceous. The Late Cretaceous Quilombinho, Cachoei¡a do Bom Jardim and

Cambambe Formations, are made up of cyolioal sequences of oonglomerates, are,lrites and

cotrglomelatic olays. Furthermore, the Quilombinho Formation contains more than 90'0%

volcanic cl¡sts derived from the Paredão Grande Formation. As for the Caohoeira do Bom Jal'lim

Formation, calcretes are conspicuous but volcanio clasts still amount to a¡ormd 50.0%' The

Cambambe Formation is enriohed in silcretes produced by evaporation under arid conditions and

{e,pletert in volcanic clasts. The Cachoeirinha Formation is made up of graveþ sands, clays and

ferricretes; the indivisib Tertiary-Quatemary unit ând the Coité Fácies are both coqrosed of

gravels, sands and olaYs.

This voloanic-olastic-chemical sequelrce deveþed as an isolated basin, herein named

tle Rio das Mortes Flift. Geomorphologioal evolution from the Late Cretaceous till the



Quaternary suggests thât this basin was developed upon a paleosrrfaoe of a halÊg¡aben' Its

depooe,nter was located under the or¡rrelrt Rio das Mortes Valley. Presently, the basin is being

eroded by processes related to the Intraoratonic Pantanal Basin'

Diamond-bearing deposits are widespread throughout the area, being particularly rich

a¡ound the locality of Poxoréu. Diamond distribution is heterogeneous but the presetroe oftraps

âocourts for the concenfiations worked in some diggogs. Chemioal analyses of pyrope gamets,

magnesium ilne,nites ard chromium spinels recovered from pyroolastio rocks of the Paredão

Grande Formation, Tambufi Intrusio¡, Quitombinho Form¡tion and stream sediments rwealed the

presetroe of two distinct populations rmrelated to kimberlites. The presenoe of a miorodiamond

reoovered in the Tamburi intrusion cotrld represent ttre source of some deposits but not of the

entire diggings around Poxo¡éu. Therefore, the origin of Poxoréu diamonds still remains

u¡known.



1 - TNTRODUÇÃO

O Estado de Mato Grosso tem sido um produtor innportante de bens minerais desde

os tempos ooloniais. Nesse sentido, o ouro já era oonlrecido no final do séoulo XVL porém

dados oficiais só são oonhecidos a pârtir do século XVIII, entre 1721 a 1725 (Pnto,7979 apud

Aman\ no prelo), com uma produção total nesse período da ordem de 600kg. O diamante, por

sua vez, foi descoberto primeiramente nas porções de cabeceiras do Rio Paraguai, tendo sido

explorado à épooa do Império a partir do ano de 1746 (Baxter, 1988), pouoo depois das

descobertas idciais da região de Diamantina, Minas Gerais, durante a terceira década do séoulo

XVIII (Abreu, 1973). A descoberta e a expansão da exploração do diamante na região de

Poxoréu twe iníoio a partir da segunda década do presente séoulo, mais precisamente no ano de

1924 (Ba*ter, 1988), no Rio das Pombas, afluente do Rio São Lourenço. As descobertas

ocorridas mais tarde nas cabecefuas do Rio Poxoréu deram origem a um povoado que evoluiu

para a oidade homônima atual.

Modemamente, o Estado vem sendo o maior produtor nacional de diamantes nos

r¡ltimos cinco anos, conforme dados do Departamento Nacional da Produção Mineral' Existem

garimpos em praticamente todas as bacias hidrográûcas, com ênfase para aquelas situadas ua

região noroeste (Juína-Aripuanã), e porções centrais como as cabeceiras dos Rios Paraguai

(Arenápolis-Diamantino), Cuiabá (Chapada dos Grimarães), Vermelho (Poxoréu-Dom Aquino)

e dos Rios 'fcles Pires e Xingu (Paranatinga). Gariryos situadas nas porções extremo sudeste

(Itiquira) e extremo leste do Estado, região de cabeceiras do Alto Araguaia, são também regiões

produtoras de diamante aluvionar, porém são mais antigas que as anteriores. Além disso, merece

destaque a lavra mecanizada que opera nâ Fazenda Camargo, Município de Nortelândia. A

região compreendida pelos Munioípios de Poxoréu, Dom Aquino e General Carneiro, é um dos

polos produtores importantes do Estado, destaoando-se úela os garirnpos de Poxoréu. A

exemplo do que se observa nas demais regiões diamantíferas do Brasil, o diamante de Poxo¡éu e

áreas adjacentes é explorado a partir de jazidas aluvionares recentes, situadas junto aos canais

atuais, em zuas planísiss de inundação e nos terragos laterâis mâis antigos. Em meno¡ escala, é

explorado também, em conglomerados das Formações Quilombinho e Cachoeira do Bom Jardim



do Grupo Bauru (Fleisoher, lgg3\' nos Garimpos da Raizinha, Jaraguá e Buritizal e nos

Garimpos Balaio de Gato e da ß,¡tizinha (Weska et al', 1993). Além disso, existem explorações

similares em aluviões fecentes, como pof exemplo na Formação Pantanal ao longo do Rio

Cuiabá" bem oomo em leques aluviais do Teroiário na Formação Cachoeirinha e Facies Estiva, na

Chapada dos Guimarães (Weska, 1987 e Weska et al., 1991). Outros autores trabalhando na

região, admitem também a possibilidade de que os pacotes cretáceos poderiarn ser a fonte

intermediária do diamante dos pacotes aluvionares quatemários, como pof exemplo

Schobbenhaus et al. (1984), Gorrztga & Tompkins (1991) e Svisero (1994)'

com relação à fonte prim^,iri¿ fl6 diam¡nte, também aqui são conhecidos corpos

intrusivos mineralizados de natureza kimberlítioa, nas regiões de Paranatinga e Juína. O problema

é oomplexo, não havendo dados oficiais soble essas rochas e nem informações sobre a presençâ

ou não de minerais kimberlíticos associados ao diamante na á,¡Iea, oom exceção de uma citação

de Gonzaga & Tompkins (1991) sobre â presenga de um kimberlito no 'þaben" de Poxoréu.

A partir dos trabalhos realizados nesta Tese envolvendo mapeamento, amostragem,

análises e interpretações dos tþos litológioos do Grupo Bauru e das intrusões e extrusões a eles

associados ( Formação Paredão Grande ), bem oomo de uma intrusão alterada (Tanburi)'

assooiados a dados do autor a respeito das regiões de Chapada dos Guimarães e Paranatinga,

pretende-se propor um modelo para a origem do diamante da região, diferenciado da proposta

glaoiogênica de Gonzaga & Tompkins (1991) e Gonzaga (1993), respectivamente pafa os

Estados de Minas Gerais e Piauí.

1.1 - Localizâção e v¡as de acesso

A região de estudo situa-se na porção centro leste do Estado de Mato Grosso,

distando em linha reta aproximadament e 140 a 320km de Cuiabá (Figura 1)' A descrição dos

aoessos ¡odoviários serão zubdivididos em alvos , como melhof forma de situar as áreas e

adequar a sistemátioa de descrição dos estudos desenvolvidos. Tomando-se como ponto de

partida a capital do Estado, peroorre-se a BR 364/163, em direção a Rondonópolis, por estradâ

asfaltada até o enüoncamerito dessa rodovia com a BR-070, totalizando 87ktn" A partir daí,

tomå-se à esquerda, a BR-070, est¡ada asfaltada em diregão a Primavera do Leste. Percorridos

4ókm, passa-se pela cidade de Campo Verde e t 95,2km atinge-se o ponto extremo oeste d¿

região estudada, no Munioípio de Dom Aquino, denominada nesse trabalho alvo Dom Aquino
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(DA) (Figural). A partir desse ponto e continuando-se pela mesma rodovia federal em direção

leste, após 47,5km atinge-se o entfoncamento entfe a BR-070 e a MT- 130. Desse

entroncamento chega-se à cidade de Poxoréu após 35km de asfalto, a região intermediária da

área de pesquisa, situada no Mu¡ioípio de Poxoréu e aqui denominada alvo Poxoréu (PX)

(Figura l). Para chegat'-se a porção extremo leste da área, toma-se a coÍtinuação da estrada

federal, treoho compreendido entre Primavera do Leste e Barra do Garças. Os acessos para os

alvos estudados, a partir da cidade de Prim¡vera do Leste, possuem as seguintes distâncias: a)

entrada para o corpo Tamburi a 50,25km para a direita; b) o dique Primavera a 108,60km

afloraldo no corte da estrada; c) os corpos intrusivos de Paredão Grande a l36km aflorantes a

direita da estrada; e d) entrada para os corpos situâdos na Colônia Meruri l72km de Primavera

do Leste e à esquerda da rodovia. Todos esses pontos foram incluídos no alvo denominado de

Paredão Grande (PG) (Figura 1) em referência a looalidade de mesmo nome, Distrito do

Municþio de General Cameiro.

Além dos acessos asfaltados, onde a BR-070 oruza toda a região de estudos, há r'm¡

malha de est¡adas estaduais üão asfaltadâs, como por exemplo t MT-260 ligando Poxoréu a

Dom Aquiùo, as MT-434 e 455 de acesso a Dom Aquino, bem oomo a MT-373 de acesso a

Poxoréu, que interþam-se â BR-0?0. Estradas vioinais ou trilhas unem-se às estaduais e

federais, permitindo assim que os àfuos oomo um todo fossem mapeados de forma adequada. As

estradas ou trilhas possuem boas oondições de trafegabilidade durante a estação seoa do ano

(abril a agosto). Duante a estação chuvosa (setembro a margo) esses acessos nas regiões dos

afuos DA e PG podem tomar-se inacessÍves e de risco parâ trabalhos de campo; entretanto, é

durante esse período que os afloramentos estão mâis bem expostos, ao contrário do período da

seca onde os mesmos são encobertos pela poeira.

1.2 - Histórico

No âmbito da átea estudada, o Munioípio de Poxoréu vem se destacando como o

mrior produtor de diamante; no restante da ârea a produção é esporádica e restrita a alguns

poucos garimpos. A nível estadua! Poxoréu sempre ocupou posição de destaque no

desenvoþimento de lartas diamantíferas (Garinpos da Maria Pina, Faz São João, do Rio das

Pombas, da Raizinha, do Balaio de Gato, entre outros)' nas cabecehas e afluentes dos Rios



Poxoréu e São Lourenço, onde foram extraídas gemas de excelente qualidade, rnâs que por falta

de fisoalização beneficiaram pouco o nível de vida da sociedade looal'

A procura de ouro pelos Bandeirantes no deconer do século dezoito impulsionou a

colonização do centro-oeste mato-grossense e trouxe oomo resultado, a formação de inúmeros

núcleos urbanos na região. Muitos evoluíram e transformarâm-se em grandes cidades como a

capital Cuiabá, enquanto outros oontinuâm sendo núoleos de pequeno porte, oomo é o caso de

poooné, Livramento, Chapada dos Guimarães, Diamantino, entre outros. A história do diamante

de Poxoréu foi tratada de forma bfilhante e oompleta por Baxter (1988) sob o ponto de vista

sóoio-eoonômioo e ambientâI. Nesse trabalho o autor expõe as inúmeras questões que

acompanham esses oiclos rápidos e curtos de geração de riquezas, associados a conflitos entre

gn¡pos, pfoprietários de te¡ras e gafimpeiros, coúlitos entre gârimpeiros e popr.rlações inrlígenas,

flutuação da população dos núcleos garimpeiros, entre outros'

No final dos anos setenta, a empfesa Mineração são José Ltdâ. do Grupo saint Joe,

após intensos trnbalhos de pesquisa ao longo do Rio Coité, descobriu uma jazida de pequeno a

médio porte rica em diamante. Esse fato tofllou-se público e a empresa foi invadida por

garimpeiros apoiados por lideranças pofticas e oompradores de diamante. A região de Coité

presenoiou então uÍa novâ explosão da atividade garimpeira nas proximidades de Poxoréu no

iníoio dos anos 80. Não existem dados ofioiais de produgão e do contingente humano envoMdo,

mas sabe-se a partir de estimâtivas da Prefeitura Municipal de Poxoréu que 180 dragas de

sucção e 5.000 garinpeiros (Baxter, 1988) extraifam, depredaram e exauriram a jazida

descoberta pelâ empfesa. Em função do sucesso alcançado pelos garimpeiros em Coité que

obtiveram inclusive a demarcagão de r¡ma reserva garimpeira (Portaria Ministerial n" 2.230, de

08/ll/lg7g e publicada no Diário Ofioial da União em 12/11/19'19), tal procedimento tomou-se

moda no início e meados dos anos 80 com a invasão de outros eryreendimentos minerais em

Nortelândia-Arenápolis (Mineração Santana Ltda., Grupo Brasoan), Juína (Mineração ltapená

Ltda., Grupo De Beers) e fegião de Alta Flofesta (Mineração Jaruana Ltda.). o conflito entre

gariryeiros e empresas, insuflados por interesses políticos em epocas eleitorais e a

inoompetência ¿¡lministrativa dos órgãos federais em aplicar a legislagão mins¡¿l vigs¡1s,

causaram prejuízos enormes às empresas de mineração, ao Estado de Mato Grosso, ao povo e à

nação brâsileifa. Nos dias atuais, Poxoléu está passando pof um periodo de profrrndo dsslíni6,

umâ vez que após quase um século com vários ciolos de intensa atividade, as jazidas aluvionares



mais füoeis foram pratioamente exauridas ou tfepredadas por falta de controle e fiscalização por

parte dos órgãos Públicos.

1.3 - Objefivos desta Tese l

l

A área em apreço possue grande importânoia econômica no desenvotvimento da

atividade exploratória do diamante. Apesar disso, os oonhecimentos geológicos disponíveis

encontram-se ainda em fase pioneira. :':azÃo pela qual escolhemos oomo alvos desta Tese os itens ,

listados a seguir.

a) Mapear a área em questão proourando elucidar as relações entre os diversos tipos

litológicos existentes.

b) Discutir a evolução geomorfológica da área delineando as drenagens do Cretáceo

âo Recente.

c) Delinear o arcabouço geotectônico da área, do Cretáceo ao Quaternário, oom

vistas a eluoidar o comportâmento da distribuição do diamalrte.

d) Caracterizar os tipos de depósitos de diamante na região. 
1

e) Esnrdar os minerais pesados com o intuito de identificar fases de filiação '

kimbe¡lítica,eventual¡nentepresentesnaárea,apartirdeamostfasemconglomeradoserochas

piroclásticas cretáceas.

f) Caractet'lztr a intrusão Tamburi uma das possiveis áreas fontes primárias do 
i

diamante. I

I

g) Identifcar ¿s áreas fontes do diamante aluviona¡. 
i

ì

h) Estabelecer um modelo para a origem do diamante na região. 
,

:

1.4 - Plano de organização da Tese

No decorrer desta Tese procr¡ramos ¡eunir o nraior número possível de informações 
:

no afã de tratar não somente as ocorrênoias diamantífe¡as da região de Poxoréu, mas tambénr, na l

medida do possível as demais questões pertinentes ao diamaute. Esta postura nos obrigou a ,

incursionarporváriosramosdoconhecimentogeológico,eaomesmoteryo,fazerusode



metodologia varia<la na tentativa de resolver os problemas levantados na área. Para facilitar a

exposição bem como a compreensão dos tópicos abordados, julgamos set conveniente a

apresentação do plano de organizaç¿6 utilizâdo nesta Tese'

Após a introdução (capítulo 1), segue-se um bloco relativo aos métodos de

investigação usados onde são discutidos todos os procedimentos de campo e de laboratório.

Trata-se de um capíhrlo importante onde apresentamos e justifioamos a sistemática usada nos

mapeamentos, bem como as diversas técnicas analítioas usadas, identifioando os laboratórios e

aparelhos usados (Capítulo 2). No Capítulo 3 relativo aos aspectos fisiográficos e no Capíhrlo 4

relativo à geologia regional apresentamos o quadro regional no qual está inserida a área de

estudo e os trabalhos já executados. O Capítulo 5 trata das questões geológicas das áre¿s

mapeadas destacândo-se a estratigrafiâ do Cretáceo ao Quatemririo, furcluindo a intn¡são

Tambuú umâ estrutura isolada na área na qual foi encontrado um miorodiamante. Esse oapíhrlo

incluí ainda dados geoquímicos das roohas de composigão basáltica' o condioionamento

estrutural, os ambientes de sedimentação e a evolução geomorfológica e teotônioa da área. O

oapínrlo 6 versa sobre os tipos de depósitos fls diamantes, sua distribuição no espaço e no

tempo, bem como os tipos de armadilhas desse mineral definidos na regiõo. o capíhrlo 7 trata

dos minerais pesados presentes nos plaoeres atuais, nos conglomerados da Formação

Quilombi¡ho, nas roohas piroolásticas da Formação Paredão Grande e na intrusão Tamburi. No

Capit¡lo 8 disoutimos a origem do diamante da região levando em conta todos os oonhecimentos

até então existentes, bem como aqueles obtidos no decorrer desta Tese. O volume enceûâ-se

com as Conclusões Finais (Capínrlo 9), os Agradecimentos (Capítulo l0) e as Referências

Bibliográfioa s (Capítulo I l).



2 - MÉTODOS DE TRABALHO

Os estudos que realizamos no decorrer deste trabalho podem ser divididos em

trabalhos de oampo e de laboratório. Os t¡abalhos de campo permitiram a obte,lrção e a

interpretação de dados do aroabouço geológico das rochas hospedeiras do diamante que, aliadas

às aüálises e identificações ¡ealizadas em diversos laboratórios permitiram a elaboragão do texto

ora apresentado.

2.1 - Trabalhos de campo

Os trabalhos desta tese oonstituem parte de um contexto rnaior que inioiamos bem

antes do iníoio formal dos nossos estudos de pós-graduação. Eles remoutam ao período em que

o autor desenvolveu atividades de prospecção de diamante em placeres na iniciativa privada,

quando então entrou em contato oom os problemas que iriam constituir os seus objetivos na vida

acadêmica.

2.L.1 - Mapeamento geológico

As áreas de estudo (Figura 1) foram selecionadas por reunir simultaneamente

diversidade litológioå, condições f¿voráveis para um aprofirndamento da geologia do diamante,

relativa proximidade da capital do Estado e, por reunir diversas questões geológicas

conoementes às mineralizações diamantíferas ainda não totalnerte esclarecidas.

Inioial¡nente foram looaliz¿das diversas á¡eas afuo nas quais foram realizados

m¿pearnentos geológioos em escalas de l:50.000 a 1:15.000, por alunos de graduação da UFMT

nos semestfes gll2, 92/l e 92/2. Form usadas oartas topográficas da Diretoria de Sewiço

Geográflco do Ministério do Exército, na esoala l:100.000, oom as seguintes denominações:

Dom Aquino, SD.?L-LD-V, arlo 1976; Poxoréu, SD. 2|-Z-D-VI' ano 1916; Batovi, SD. 22-

Y-C-IV, no 1977 e Colônia Meruri SD. 22-Y'C'V, allo 1977. Fotografias aéreas da USAF



em pfeto e bfanco de 1965-66 na esoala l:60.000, imâgens de radar executadas pela LASA-

Engenharia e Prospeoções S.A. na escala t:250.000 de 1975176 e imagens de satélite na escala

de l:100.000 de 1986188192, complementaram os trabalhos de interpretação fotogeológica e a

produção dos mapas finais. As etapas de campo foram precedidas de um levantamento

bibliográfico a respeito dos projetos executâdos anteriormente'

2.1.2 - Amostragem

Amostras de sedirnentos de corfente oom pesos de 20kg foram obtidas nas drenagens

ativas, preferencialmente em armadilhas oomo aquelas desoritas por Weska et al. (1984) e

Muggeridge (198ó). Posteriormente, as amostras foram separadas granulometricamente em

peneiras utilizadas em garimpos de diamantes, denominadas popularmente de refina 1,6mm; fina

2,0mm; média 3,6mm; gfossa 6,0mm e slrluruca 20,0tmm. o resíduo final abaixo de 1,6mm foi

conoentrado em bateia.

A intrusão Tamburi foi amostfada por meio de 6 (seis) poços, oom dimensões de

2x2m, por até 3,5m de profirndidade em média, os quais forneceram desorições geológicas e

amostras com pesos de 250kg. A mesma metodologia foi utilizada em afloramentos na obtenção

de 6 (seis) âmostras das ¡ochas vuloanoclásticas e conglomerados da Formagão Quilombinho.

Destas 12 (doze) amostras, 8 (oito) - sendo 2 (duas) da intrusão Tamburi, I (uma) das rochas

vuloanoolásticas e 5 (cinco) dos conglomerados, foram enoaminhadas ¿o laboratório Nomos, Rio

de Janeiro, para a separação e análise dos resistatos representados pelas granadas, ilmenitas e

espinélios, bem como digestão em áoido para testar a presenga ou não de microdiamante.

Foram amostradas também roohas intrusivas e extrusivas de Poxoréu, Dom Aquino e

Paredão Grande para estudos micloscópicos e análises químioas. Esse material após

dwidamente selecionado, foi encaminhado para a Universidade de Durham, para as análises

químioas p ertinentes.

2.2 -Trabalhos de laboratório

Os t¡abalhos de laboratório incluíram diversos tipos de prooedimentos, urna vez que

estudamos roohas frescas (basaltos), mine¡ais residuais de conoentrados (acompanhantes do

diâmante) em sedimentos de corrente, além de mins¡¿ls separados das rochas alteradas da



intrusão Tamburi, de vulcanoclásticas associadas aos basaltos e de conglomerados da Formaçào

euilombinho do Grupo Bauru. Em virtude da variedade e diversidade dos problemas envolvidos

na obtenção desses dados, disoutiremos a segrir separadamente cada um dos métodos utilizados'

2.2.1 - Preparação de âmostrâs

Durante os ttabalhos de campo foram coletadas um gfande número de amostras de

roohas e de conoentrados. As amostras de rochas do Grupo IJauru, dos basaltos e da intrusão

Tamburi foram laminadas em segões delgadas, submetidas a desorições petrográficas e

fotografadas em microscópios disponiveis na Universidade F'ederal de Mato Grosso OF]\,íT),

Universidade de Durham e IGruSP. Apesar de várias tentativas, as âmostras da intrusão

Tamburi não furneceram lâminas de qualidade adequada pâlâ estudos petrográficos, dwido a

facilidade de alteração destas rochas frente ao forte intemperismo que se processa nâ reqião. Por

estã r^zão, os dados aqui desoritos a fespeito deste corpo tem por base descrições

macrosoópicas e de química mineral dos minerais resistatos. Basaltos ise¡rtos de alteragão

compreendendo 17 (dezessete) amostras com peso médio de 2009 por âmostra foram enviados à

Universidade de Durham, sendo outras 2 (duas) enoaminhadås à GEOLAB-BgIo Horizonte.

Torlas as amostras foram analisadas para elementos maiores e menofes. Entre aquelas

s¡çaminhadas à Inglaterra, 6 (seis) amostrâs foram analisadas pelos métodos Sr87/Sr8ó,

Ndr43/fì'dr44, Aroo/Ar'n 1l¡ e Ée/4r40 (3). No eshrdo dos mirerais satélites do diamante das

amostras ooletadas nos cascalhos, conglomerados, roohâs vìrlcanoclástioas e na intrusão

Tamburi foram utilizadas as âmostras ooncentradas em caq)o a partir de penehas ou bateia,

seguindo os intervalos gfanulométrioos descritos anteriormente. Os grãos de granadas, espinélios

e ilnenitas podem set identifioados no carryo a partir de suas oaracterísticas fisicas, As granadas,

por exemplo, foram reoonheoidas pela sua cor castaoha âlaranjada, velmelha escwa a vinho

(pútpura), bem oomo pela sua bo¡da fibrosa de keliEta, resultante do contato entre a matriz dâ

rocha com o mineral; as ilnenitas por sua oor negra, brilho metálico e fratura conchoidal a zub-

oonchoidal; os espinélios, pof sua vez, exibem textura fosca e quando fiagmentados tof¡am-se

transparentes de cor champanhe, podendo oooüer também nas coles laranja a lnalrom

avennelhada. Os minerais em questão foram separados em lupas binoculares Oliryus, com o

auxílio de agulhas aoondicionadas em tubos plásticos e posteriormente encaminhados ao



laboratório Nomos para análises. os pesados amostfados nos cascalhos quaternários foram

estudados pelos métodos tradioionais compreendendo separação mapétioa com uso de imã' lupa

binocular, lâminas delgadas, líquidos de dsnsidade conhecida (bromoformio) e luz ultfavioleta'

principatnente.

2.2.2 - MicroscoPia óPtica

Essa técnioa tradicional foi amplamente utiliz¿d¿ n¿5 oaracterizagões petrográûcas das

várias litologias existentes na área de estudo. Como já menoionado anteriormente' foi útil

também prra r cúaatertzação prelimìnar das fases mins¡¿lfgio¿5 componentes das assembléias

de minerais pesados presentes nos oonglomerados, la intfusão Tambu¡i e nas jazidas

mineralizadas a diamarte do Quatemário. No decorro¡ desses trabalhos fizemos uso de vários

microscópios, entre eles os fotomicrosoópios Zeiss Axioplan do Instituto de Geooiênoias da USP

e do Departamento de Recursos Minerais da UFMT, bem oomo o mioroscópio Olimpus

binocular da Universidade de Durham, Inglaterra.

2.2.3 - Difuação de raios X.

De forma análoga, também essa téqrica clássica de identificação de minerais foi usada

pâra coryrovar ù î twezl do miorodiamante enoontrado na amostragem dirigida da intrusão

Tamburi. Esse trabalho foi realizado na câmara Gandolfi do IG/LSP com teryo de exposição de

12 horas.

2.2.4 - Fluorescência de raios X.

Ttata-se de um dos métodos tradicionais de análise de rochas usadas na obtenção de

dados de elementos maiores, menotes e terras raras. Neste caso, âs análises são efetuadas

utilizando-se discos fi¡ndidos e peletes, ambos com rliâmetro de 32ññ, respectivamente pâfa

elementos m¿iores e tfaços. No caso dos peletes deve-se tomar cuidado com a homogeneização

da amostra durante a preparação, fato que não ooorre com os discos fùndidos onde a fusdo

naturalmente homogeniza. Um tubo de raios X de ródio é usado normalmente para a análise



tanto dos elementos maiores como menores. A calibragão do equipalnento é feita por um grupo

internaoional de rochas padronizadas variando de oomposição entfe dunitos e granitos.

As conoentrações de elementos traços são determinadas usâDdo-se radiações com

comprimentos de onda que variam de 0,75 Ä (NbKü) a 3.03 Å (scKo). Elementos mais pesados

que o Nb (Ba, La. ce, Nd. Pb. u e Th) são medidos usando-se a radiação Lcr com comprimento

de onda variand o enl;le 0,96-2,18 4,. A efetiva penetração dos raios X na amostfa é lrme fi¡nção

inversa do oomprimento de onda e da granulometria do material geológioo que varia de l00p

pata o ScKü até 3rnm para NbKcr. Assim sendo, pafa alguns elementos tlagos como Sc, V, Cr,

La, Ce e Nd o espectfômetfo somente consegue medif em glanulometrias entre 100 a 200p. Por

essa razão é importante que as amostlas em peletes estejam homogeneizadas nesta escala, oaso

contrário, ocorrerão problemås de leitu¡a do equipamento' Inicialmente as amostras com pesos

entre l0 a l5g, foram sepatadas em dois grupos (amostfâ e contra-åmost¡a) com pesos entre 4 a

59. A pesagem foi feita em balança digital de precisão tipo 4J100 - Mettler e a segnir

etiquetadas. Posteriormente, foram trituradas em prensa hid¡áulioa e pulverizadas em moi¡ho de

bolas de ágata.

A confeoção de peletes consiste resumidamente na colooação de uma porgão de rocha

em um beoker, com l0 a 20 gotâs de um imprepador (cola). A misnr¡a é homogeneizada com a

utilização de um pistilo, colocada em r¡m molde de aço e levada a urna pfensa submetida a 7-8

toneladas, se¡do assim deixada entre 10 a 15 minutos. Finalizando, os peletes são retirados da

forma e levados à seoagem em temperatura de l00oC por 24 horas.

Para a análise dos elementos maiores, foram preparados discos de viclro firndidos

obtidos a partir de amostras pesando entre 0,45 a 0,509, previamente conservados no vácuo para

evitar a umidade. As amostfas foram misturadas oom o firndente Spectroflux 1008, Johnson

Matthey, que é uma mistua de metaborato e tetraborato de lítio, usando-se a proporção de 5

paftes empeso de fi¡ndente para ünâ parte de amostra. A âmostrâ é homogeneizada, colocada

em cadinho de platina e tampada. Os cadinhos oom as amostras são oolooados no forno a

1050oC por um tempo mínimo de 20 minutos. O material findido é retirâdo e rapidamente

colooado em um molde, e prensado malualne,nte; todo prooedimento final é realizado sobre

¡ma chapa aquecida. Os discos de fusão são vítreos; se forem de cor amarela a cham¡renhs

esoura nor6alnxente correspondem a basalto; os incolores correqrondem a granito e os verdes à

rochas de natureza ultrabásica.
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Os elementos maiores foram determinados com â utilização de um espectrômetro de

fluorescênoia de raios X Philips PWl400, incorporado com r¡m altemador de amostras

PW1500/10. um tubo anódico de Rh foi usado para a excitação e um dispefsador de picos Rh-

Compton, foi utilizado para corregões de absorção. Os elementos traços Ba, Cr, Nb' Ni, Rb' Sr,

V,Y,7n e Zr, analizados a partir dos peletes fofâm determinados no mesmo aparelho. As

cofreções apfopriadas foram feitas com a sobreposigão de NbKo por YKp , z-rKct por SrKp ,

YKcr por RbKB, BaLrt por TiKp, NiKa por CoKB, VKa por TiKß e CrKct por VKp' Em

casos onde o BaO e o SrO são determinados como elementos maiores, devem ser efetuadas

correções de intensidades de absorção de massa.

2.2.5 - Microssondâ eletrônicå

Trata-se do método mais importante de investigação de químioa mineral na atualidade.

O uso da microssonda em problemas geológioos teve início no linal dos anos sessenta, ampliou-

se nas duas ultimas décadas de modo tão intenso. que hoje é pratioamente o método isolado mais

utilizado em análises químioas minerais. Os princípios fundametrtais do método bem como r¡m

tesumo das suas aplioações em questões geológioas foram âpresentados por Gomes (1980).

No decorrer deste trabalho fizemos uso desta técnioa para analisar minerais resistatos

de três situações distintas: a) componentes pesados dos oonglomerados da Formação

euilombinho; b) resistatos obtidos pela lavagem da brecha alterada constituinte de uma intrusão

com carâoterísticas de kimberlito situada a sudeste de Poxoréu, e c) das fìioies piroclásticas

assooiadas aos diques e derrames de composþão basáltica. De¡rtre os minerais recuperados nas

situações desoritas só foram analisadas fases oom possibilidades de filiação kimberlítica, ou seja,

granadas, ilnenitas e espinélios. Todas as análises foram executadas na microssonda eletrônica

do Instituto de Geooiências da Universidade de Brasília, que é um modelo Cameca, operado sob

oondições de l0 a 25kV e 30 nA. Durante as análises foram empregados os prograrnâs padrões

usados na rotina do referido laboratório, individualizando inolusive Fe*3 do Fe*2. Ao todo foram

re¡liz¿d¡s 398 análises distribuídas entre 135 granadas, 116 ilmenitas e 147 espinétos.



2.2.6 - Espectrometria de massa

Durante os trabalhos de campo defrontamos oom algUns problemas que nos obrigaram

â reoorrer à determinações geocronológioas e isotópicas de diques e derrames localizados na

área mapeada. Nesse sentido, os derrames basálticos da Raizinha que ocoffem na região de

Poxoréu, foram datados pelo método AIoo l{l'o na Open University, Inglaterra' Na Universidade

McMaster, Ontário. Canadá, foram realizadas análises isotópioas Sr87/Srt6 e Ndr43,Ndt44 ,

utilizando-se um espeotrômetro de massa modelo VG-354 existente naquela Universidade. Os

dþes de composþão basáltioa da região de Paredão Grande, por outro lado, foram datados na

Universidade de New Castle, Inglaterra, utilizando-se o método ('/Ar4u. Todas essas análises

foram realizadas no âmbito de um projeto de pesquisa ilternacional que desenvolvemos em

oooperação oom os pesquisadores britânicos Drs. s.Gibson e R.N. Thompson e no Brasil Dr.

O.H. Leonardos.

2.2.7 -Digestão em ác¡do

O método da digestão em ácido tem sido muito aplicado em trabalhos de prospecção

tle diamantes nos ultimos anos e seu objetivo é verificar se as roohas que estão sendo estudas são

portadoras ou não de microdiamantes. Por outro lado, a aplicação desse método aperfeiçoou os

trabalhos de prospeoção no que diz respeito ao r¡so do peso rnínimo de amostragero- Na

concepção de Davinson (1993), não existem 'þipes" estéreis em maorodiamantes oom

quantidades elevadas de miorodiamantes, da mesma forma que há casos conhecidos de 'þipes"

com maorodiamantes sem â presença de miorodiamantes.

Microdiamantes, segundo Davinson (1993) e Coopersmith (1993), são definidos

oomo pedras de 1¿manho menor que o limite de oaptura de plantâs conoentradoras de

diamantes, isto é, medindo entre I a 0,5mm ç6¡¡sspttdendo aproximadamente a 0,004 a 0,002ct

em peso.

No estudo em questão, a presença de microdiamantes foi investigada na intrusão

femburi, nos conglomerados do Grupo Bauru (Formação Quilombinho) e, nas rochas lulcano-

clásticas relacionadas aos oolpos intrusivos e extrusivos de composigão basáltica na área. O

método consistiu na digestão em água régiâ + áoido fluorídrioo, de oertos volumes de amost¡as



quarteadas a partif de 250kg. Como exemplo, da amostra RW-08 que poszuia peso inicial de

lsl,6kg, 64,7kg fo'j¡m submetidos a ataque pof 303.0 litros de áoido durante 14 dias. Daí

resultou uma fração de 3"1,239 que foi separada em bromoformio, e posteriormente examinada

em lupa binoculâf. Entre as oito âmostras tratâdas por esse método, no resíduo da RW-08 foi

encontfado um microdiamante, ouja natufeza foi confirmada por difração de raios X.



3 - ASPECTOS FISIOGRAF'ICOS

No presente capítulo daremos ênfase ao olime, vegetação, relevo e drenagem da área

de esnrdo. O clime atuâl reflete-se diretamente sobre a facilidade de alteração dos minerais

satélites de kimberütos. Tipos distintos de vegetação desenvolvem-se sobre oorpos de natureza

ultrabásica e são um ç¡i1{¡i6 imPortante para â prospeção dos corpos diamantíferos primários' O

relevo de áreas oom jazidas quaternárias no Estado de Mâto Grosso é norm¡lnelrte muito

aoidentado individualizando-se em relação ao relevo regional, bem oomo coqârtimentâ'ldo os

inúmeros depósitos. As barreiras estruturais ou morfológicas, feições de relevo geradoras de

amradilhas favoráveis à conoentrâção do diamante aluvial também registram peculiaridades na

evolução das drenagens e na presençâ ou não de jazidas diamantíferas'

3.1- Clima

o clima local é classificado nas categorias "cw", segundo Köppen, havendo

um certo predomínio do primeiro tipo (,i'n: Baxter, 1988). As característioas dessas categorias

climáticas são marcadas por duas estações bem definidas; rüna seca, entre os meses de abril a

outubfo e ouüa ohuvosa, entfe os meses de novembro a março. A média de precipitação

pluviométrica anual passa de l600mm, com ohuvas mais freqüentes no mês de dezembro.

A partir de informações extraídas da publicação do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estâtístioa (IBGE, 19S9), a teryeratura média mensal local é de 30,loC, oom médias máximas

nos meses enüe setembro a dezembro e médias mínimas entfe junho a âgosto. As médias mois

frias (10-15.C) são provooadas pof nassâs de ar füo provenientes do sul da Amérioa do Sul., que

penetram o vale do Rio Paraguai e n¡mam em dfueção às cabeoeiras. Nos divisores de águas entre

as bacias do Prata a sul, Amazônioa à N-NW e a Araguaia à N-NE' são os locais onde essas

ftentes frias se dissipam-



3.2 - Vegetação

Nos alvos PX, PG e DA, o contexto fitogeográfioo pode ser dividido em dois domínios

prinoipais: de vegetação nativa e de vegetagão artificial. o primeiro tipo de vegetação, subdivide-

se em cerrados, mâtas tropicais e matas galeria (matas oiliares) O segundo, evidenoia-se pela

atividade agropecuária intensa e suas pastagens assooiadas'

os cerrados (Fotografia 1), de um modo geral. constituem-se de árvores de pequetro a

médio porte, de oaules e galhos retorcidos. espaçadas. oom folhas ásperas e associadas ¿

gramíneas. A vegetagão arbustiva representativa dos oerrados na região estudada ooryreende:

ßxeira (.curatella qnqagna), pau-terra (oualeø sp.), pequizeiro (caryocar brasiliersis),

mangabeira (Hancorniø speciosa), coroa-de-frade (M@rtl! elíptica), câ;i]uetro (Atncgralium &.),

mdaiâ (cocos þetraces,), ?¡fltiüm (Lnons coriaced, ravetro (Pteron wþsÊÊqns), sobro

(Roryøls eardneri).

As flrâtas tropicais compõem-se de árvores mais altas e mais largas, pouco retorcidas e

de madeira rígida. Na região ora rclúadr- as matas tropicais transioionam oom a vegetação do

tipo oerrado até o domínio total da mata tropioal na baoia amazônica, a aproximadamente 200km

à norte. A vegetação arbustiva característica de matas tropicais abrange: aroeira branca (Lithraea

molleodes), aroeira vermelha (Schinus terebenthifolius), tamburi (nrøefgþþlqg contortisiligum)

ñg¡co (P-jptøderus qp.), pau-óleo (Cooai-fera langsdorffri), ieqnitibâ (cariniana gp. ), ipês roxo e

amarclo (Tabebuiq qp.), oedro (Cedrela frssilis), sucupira (Aow¿icma, virgiliodes), jatobít

(EWcMes sp,) e balclori (Platonia insignis)'

As matas oiliares (Fotograûa 2) acompanham os traçados das dre'nagurs rqrresentadas

por oórregos, ribei¡ões e rios da á¡ea es'tudada cujas principais espécies são: aroeira vermelha

(Schinus terebinthi_foliud, peroba (Atpl¿¡p;pqrua s2.), sucupira (n-owAqþø virgiliodes'¡, brnti

Qlaurøpø rlenosL), babaçu (orbvgnia tnqÉru), arlgelim (Andira legalis) e jacareúba

(C alophv lum bras i I ie ns e).

As vegetações gamíneas e rasteiras comumente desoritas de forma genérica são:

gravatí (Etl¡nguim.floribundum), jangaâ (Hyparrhenia ruÍa\, barba de bode (Aristida psugns) e

cansanção (Urera bacci-fera\.

A vegetâção da região, de aoordo com Baxter (1988) reflete as unidades geológicas,

afirmação essa que concordamos e aorescentamos alggns exemplos. Assim sendo, em solos



Fotografia I - Vegetaçõo tipo cerrados predominam próximo aos basaltos fl¿ f,.¿izinha. No
segundo plano da fotografia o relevo plano (chapadões).

Fotografia 2 - Vegetação tipo matas oiliares assooiada a vegetação resultante da atividade

pastoril evidenciam a bacia de drenagem- No primeiro plano da fotografia relevo de zuperficies

residuais.
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pobres arenosos derivados de unidades litológicas areníticas predomina vegetação tipo cerrado.

Nos solos ricos, originados da alteragão de rochas básicas a ultrabásicas concentram-se rnatas

tipo tropicais ou parte das matas ciliares. As árvores tipo babaçu' buriti e bacuú denunciam

lençol fi.eático aflorante a subaflorante. A árvore tamburi destaca a brecha de características

kimberlíticas Tamburi. Ressalta-se que a concentração clessa vegetação sobre o corpo foi fator

decisivo para a looallzação e delimitação desta intrusão'

3.3 - Relevo

O relevo da área estudada é diversificado, predominando as formas planas. resultantes

da esculturação por agentes exógenos (intemperísmo fisico, químico e biológico), associados a

fbrmas de relevo desenvolvidas a partir da atuação cle eventos endógenos (falhas e intrusões). As

principais formas descritas em ordem de importância são chapadões (planaltos)' escarpas, terraços

e planícies aluviais, zuperficies residuais, mofros testemunhos, talus. altos topográficos, blocos

basculados e a Es'trutura de Alto Coité.

Os planaltos oonstituem a forma de relevo predominante (Fotografia l); circunscrevem

as bacias e estão situados em cotas topográficas mais elwadas. Ocorrem indistintamente sobre

unidades litoestratigráficas como as Forrnações Caohoeirinha, Cambambe, Aquidauana e Palermo,

assim como nos derrame, ¿¿ ¡¿izinha (Formação Paredão Grande), principalmente. O planalto

originado é resultante dos eventos de peneplanização terciária definida Por KinB (1o56) como

zup erfi cie Sul-Americana.

As escaryì$odem ser identiñcadas como de duas origens. O primeiro tipo é oriundo

de falhamentos de rejeito vertical de até l50m por 35km de comprimento (Falha de Poxoréu).

Escarpas de falhas foram descritas também nas regiões de Paredão Grande e no entorno da

intrusão Tamburi (Serra da Saudade) onde são e4postos paredões da Formação Aquidauana. O

segundo tipo de escarpas é observado nas porções à norte de Poxoréu e Dom Aquino' como

resultado da erosão por captura de cabeceiras (remontante) das bacias de drenagem- Além do

controle estrutural-morfológico por sistemas de falhas e fraturas irqressos nas rochas, tais

escarpas são zustentadas por camadas de calcretes e silcretes das Formações Cachoeira do Bom

Jardim e Cambambe, respectivâmente, do Grupo Bauru. Essas escarpas estão sendo esculturadas

pela bacia de drenagem terciária-quaternária do Pantanal'
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Os tenaços são feições tabulares dispostas laterahnente às principais drenagens da área

estudada, sendo geralmente tnais jovens quanto mais próximos às drenagens' Os terraços mais

altos. registram eventos deposicionais mais antigos e o conjunto está associado ao

desenvolvimento da Bacia do Pantanal durante o Quaternário. No Estado de Mato Grosso, na

região da bacia do Alto paraguai, Weska et al. ( 1984) individualizaram quatro terraços

denominando informalmente de t4 o mais jovem e tl o mais antigo. A nível mundial. tais terraços

(pedimentos) são registros dos 4 últimos ciclos glaciais. Com o rebaixamento do nível dos Inares,

uma nova base de erosão se estabelece. ocorrendo o aumento do gradiente, e como conseqüência

a erosão mais intensa. Com o degelo a zuperficie marinha eleva-se, estabelecendo um novo nivel

base cle erosão, definindo gradiente menor e consequentemente ciclos erosivos menos intensos,

que propiciam então o predomínio da deposição em detrimento da erosão. Nas drenagens da

região de poxoréu além do encravamento vertical. houve intenso retrabalhamento lateral:

entretanto, onde o .bedrock" é a Formação Aquidauana há predomínio da erosão vertical sobre a

lateral. Estudando feições morfológicas deste tipo Almeida (1954) propôs o termo alcantilado

para essa forma de relevo. Já nas áreas dos alvos DA e PG, há o predominio da erosão vertical

sobre a lateral. O res,ultado disso é que os terraços no atvo PX são mais expressivos quando

oonrparados aos das demais áreas.

As planícies aluviais são superficies planas associadas diretamente às drenagens atuais.

A largura ou inexistência destas feições morfológicas estão diretamente relacionadas à erosão se

predomin¿¡lemente vertical ou com retrabalhamento lateral, ou ainda, se em posição de

cabeceiras ou a jusante.

Superficies residuais (Fotografia 2) ocorrem extensivamsnte sobre as coberturas do

terciário-quaternário ind.iviso em terraços, bem como sobre pacotes conglomeráticos nas unidades

do Grupo Bauru e de cascalhos da Formagão Cachoeirinha. Na verdade, essas superficies

residuais são depósitos de placeres tipo elúvio.

Os depósitos de talus maiores localizam-se junto aos sopés das escarpas, enquanto os

menores intemos às bacias estão associados às escarpas menores. As formas de relevo tipo talus

constituem depósitos coluvionares hospedeiros de diamantes. A medida que a erosão remontante

evolui sobre as escarpas, os talus mais jovens são aqueles mais próximos às escarpas atuais.

Morros testemunhos oconem tanto próximos aos paredões dos principais falhamentos

(Fotografia 3), quanto próximos às escarpas localizadas a nofte de Poxoréu e Dom Aquino, assim

como no entorno da extrusão Tamburi. Tais formas de relevo são feigões geomorfológicas
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Fotografia 3 - Relwo tþo morro te$em¡nho lado esquerdo e de blooos basoulados, l¡do direito

da fotografia, próximos a Falha de Poxorár.

Fotografra 4 - Forma de relwo oonvexa nos diques da Formação Paredão Crrande, porção

intermediária da fotografa.



importantes que evidenciam o recuo dessas escarpas. como rezultado da erosão remontante das

drenagens quaternárias.- 
No estudo em questão, denomina-se de altos topográficos as formas positivas de relevo

(con'exas) que ocorrem em parte dos diques da Fonnação Paredão GÍande (Fotografia 4),

siloretes da Formação Cambambe (Grupo Bauru) e a intrusão 'lamburi. Destaca-se. que vários

corpos de natureza kimberlítica descritos em alguns estados brasileiros por Svisero et al. ( 1984) e

Gonzaga e Tompkins (1991) constituem via de regra baixos topográficos. A intrusão Tamburi.

co¡stitui exceção pelo relevo positivo, fato que facilitou também sua localizagão.

Blocos basculados são encontrados próximos à Falha de Poxoréu, bem como ao longo

desse expressivo falhamento (Fotografia 3), e ainda no entorno da Estrutura do Alto Coité. Em

ambas situações, essas feições com até lkm de comprimento são preservadas por pacotes

extremamente silicificados da Formação Palermo. fazendo parte da paisagem e sendo facilmente

observáveis em torno de Poxoréu.

A Estrutua de Alto Coité, situada a NE da cidatle de Poxoréu S trma feição

geomorfológica em forma de semicírculo, lateral à Falha de Poxoréu etn sell extremo NE, e cujas

bordas estão arqueadas e dispostas com mergulhos divergentes. Apesar de não haver estudos

geofisicos dessa estrutura, ela parece estar relacionada à intrusão de um corpo ígneo, que

aparentemente não afetou o teto da falha, mas controla e condiciona a evolugão do Córrego

poruba e, além disso, é também uma feição controladora de parte do paleorrelevo_cgtácþ.

:

3.4 - Hidrografia

Segundo Baxter (1988), as primeiras grandes concentrações aluvionares de diamante

foram encontradas no Rio das Pombas. Essa descoberta propiciou as condições necessárias à

nucleação populacional do que seria posteriormente o Município de Poxoréu. Tal drenagem situa-

se fora e a oeste do alvo PX.

No alvo PX ocorrem as porgões de cabeceiras do Rio Poxoréu, representadas pelos

Rios poxoreuzinho e seu importante afluente de cabeceiras Córrego São João, à norte-noroeste

de poxoréu e. o Rio Alto Coité com seu afluente Córrego Poruba à nordeste. A con-fluência entre

os Rios Poxoreuzinho e Alto Coité ocorre aproximadamente a 6,3km à NE e à montante da

cidade de poxoréu. Os Córregos Areia e Bororó possuem confluência com o Rio Poxoreuzinho

dentro do perímetro urbano dessa cidade, por onde o rio passa. A partir dessa cidade, em direção

SE, o rio assume o nome da cidade homônima. As principais jazidas aluvionares diamentíferas da
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região de Poxoréu, trabalhadas por atividades garimpeiras ao longo dos anos situam-se sobre os

Rios Poxoreuzinho e Alto coité, assim como nos córregos Areia e São João.

Na região do alvo DA a drenagem mais importante é o Ribeirão Parnaíba' cujas

cabeceiras situam-se nas porções do divisor de águas entre as drenagens pertencentes à Bacia do

Pfata e à Bacia do Araguaia. O Ribeirão Parnaíba, possui como tributários importantes os

CónegosLambançaePretoemsuarnafgemdireitaeosCónegosRibeirão,LajinhaeSãoJosé,

formadores dos Córregos São Luiz e do Eûgano, como principais afluentes de margem esquerda'

Esseribeirãotransforma-senoRioSãoLourençoa3,3kmàsudoestedeDomAquino'

Duante os trabalhos de mapeamento dessa área notou-se a ausênoia de atividades

garimpeiras nas aluviões; além disso, quando elas existem são festritas, evidenoiando em princípio

a ausência de placeres diamantíferos importantes na área'

sobre a cratera do Tamburi situam-se os córregos do Tamburi (toponímia adotada

nesse estudo) e o das Cobras, peftencentes à bacia do Rio Paraíso, em sua porção de cabeceiras,

afluente de mafgem esquerda e pertencente à baoia do Rio Poxoréu, ouja con-fluência ocoÍe a

15,5km a s-sB da cidade de Poxoréu. À ¡u.^te da intrusão eúste um pequeno garimpo onde

ocorrem minerais satélites semelhantes aqueles encontrados na intrusão Tamburi à montante'

As drenagens qo. 
"rro"- 

sobre a região onde ooorrem os diques de Paredão Grande

pertencem à bacia do Rio das Garças, importante tributário da bacia do Rio Araguaia' A área em

questão situa-se nas porções de oabeceiras do Rio Areado onde destacam'se os Córregos

Revoltoso e João Batista, ambas drenagens intermitentes, onde não foram obsewadas atividades

exhativas de diamantes.

sobre a região ooupada pelos diques na colônia Meruri, a drenagem mais iqrortante é

o Rio Baneiro, afluente de rralgem direita do Rio das Mortes e da baoia hidrográfica do

Araguaia. Os córregos de margem direita são denominados de Jeriguiga e Presenta. Na margem

esquerda destacâ-se o Merurizinho.

As drenagens de todos os alvos possuem condicionamento estrutural nítido em

im¡gens de fotografias aéreas e de sensoriamento remoto, evidenoiado por alinhamentos NW e

NE ou seoundariamente E-W e N-S. O mosaioo hidrográfico resultante permitiu ide'ntifcar

drenagens com padrões retilíneo, retangulâr e subretangular.



4 - GEOLOGIA REGIONAL

A área de estudo situa-se na borda extremo NW da Bacia do Paraná, pouco a sul da

Faixa paraguai. A Figura 2. mostra as principais unidades litoestratigráficas que circundam essa

área. A coluna estratigráfica regional coryreendendo a região entre Dom Aquino, Poxoréu,

paredão Grande e Colônia Indígena Meruri, no Estado de Mato Grosso, foi edificada

preservando parte da evolução e superposição das bacias sedimentares correspondentes ao

Geossinclineo paraguai-Araguaia e, às bacias intracratônicas do Paraná' Bauru e Pantanal.

As r¡nidades litoestratigráficas enquadradas no evento geossinclinal, são reconhecidas

como os Grupos Cuiabá (Hennies, 1966) e Alto Paraguai (Almeida, 1964), além do Granito São

Vicente (Alneida, 1954). o Grupo Cuiabá, corresponde à unidade aflorante meis antiga da

coluna estratigráfica regional se¡rdo sobreposta pelas unidades do Grupo Alto Paraguai' sendo

finalmente intrudidas pelo Granito São Vicente. Datações realizad¿t por Almeida & Mantovani

(1975) e Barros et aL (1gg2) nas rochas graníticas, mostfaram que os Grupos Cuiabá e Alto

Paraguai p ossuem idade Proterozóica Superior.

Durante o paleozóico, como parte dos eventos deposicionais relacionados ao

dese,lrvolvimento da Bacia Intracratônica do Paraná, do mais antigo para o m¡is jovem, temos as

r¡nidades litoestratigráficas do Grupo Paraná oom as Formações Fumas e Ponta Grossa (Barros

et aL, lgg2), recobertas discordantemente por litologias das Formações Aquidar¡ata (Beurle'n,

1956) e palermo (White, 1908). Segundo Guiffo (1991), a Formação Aquidauana é

conteryorânea aos eve,ntos glaciogênicos que ocorrem em parte dos estados do Sul do Brasil'

por esta ,,,.zão esse autor incluiu a unidade Aquidauana no Gnrpo ltararé. A Formação Palermo

foi também descrita por Guirro (1991) como pertencente ao Grupo Guatá'

Como gnidades mesozóicas e de topo da Bacia do Paraná na região em questão,

temos as rochas do Grupo São Bento (Mütrlmann et al., 1974), com as Formações Botucatu e

Serra Geral. Emvirtude deste posicionamento de borda da ârea estudada, a coluna estratigráfica

de muitos locais, como por exemplo, Chapada dos Guimarães, Poxoréu e Dom Aquino. não é

coryleta.
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Figura 2 - Mapageológico regional abrangendo a ârea estudada.



lnúmeras intrusões e extrusões distintas do eve¡to Serra Geral envolvendo roohas de Baturezq

aloalina, básica e ultrab¡isioa. ocorrem nas bordas da Baoia do Paraná' tendo sido consideradas

.o.o C*po lporá por autores tais como Sohobbenhaus et al (1975 
'1.979)' 

Drago et al'

(I981) e Weska et al. (1992\ e, constituindo eventos magmáticos mais jovens que o Serra Geral'

Durante o Cretáceo Superior, a região foi palco de eventos intrusivos' extrusivos e

deposioionais, reiacionados }'*bacias desenvolvidas tambÉm junto às bordas da Baoia

Intracratônica do Paraná, como parte da Reativação Wealdeûiana (Almeida' 1983'1986)' que

proporcionou nesta região o desenvolvimento de lrmâ nova baoia sedimentar' de idade m¿is

jovemqueadaBaciadoParaná.oconteúdolitológioodessasbaciasfoicaracterizadopor

Weska (1987) e Weska et al. (1988'1993), nas regiões de Chapada dos Guimarães e Poxoréu'

respectivâmente, e englobadas no Grupo Bauru' Da base para o topo' essa unidade

litoestratigráfioa foi subdivirlitla nas Formações Quilombinho, cachoeira do Bom Jardim e

Canrbþe.

Coberhuas inoonsolidadas e/ou laterizadas que ocupam o topo dâ coluna geológica

regional,sãoconteryorâneasaodesenvolvimentodaBacialntracratônicadoPantaml,apaftir

do Teroiri¡io até os diâs atuais, recobrindo indistintâmente as roohas â¡rteriormente desoritas. A

¡¡id¿de mnis antiga ,é reconhecida regionalmente como Formação cachoeirinha (Gonçafues e

Schneider, 1970), cuja irlade é Terci¡íria. A Formação Pantanal (oliveira e Leonardos, 1943) e as

Alwiões Atuais (Barros et a1., 1982)' são ambas consideradas quaternárias'

4.1 - GruPo Cuiabá

O Grupo Cuiabá, que representa a base da coluna estratigráfica para o flanco noroeste

da Bacia do paraná encontra-se a [orte, nordeste, noroeste e oeste da área mapeada (Figura 2)'

tendo os seus principais âflofam€ntos na província geomorfológica Baixada cuiabana (Alneida'

1964).

As rochas metamórficas de baixo grau inte,nsamente dobradas, pelos eventos tectono'

orogenéticos do Ciclo Brasiliano, ¡eoebefâm o primeiro nome de "Cuiabri Slates" por Evans

(1gg4), tendo sido inoorporada à literatura geológica a partir dos sucessivos trabalhos de

Almeida (1948b, 1954, 1964, 1965t, 1974, lg84 e 1985). Vieira (1965) considerou que as

fochas esrudadas por Almeida (1964) constituíam um nível médio da "série" cui¡bá; admitiu

ainda a existência de pelo me,lros três unidades litoestratigráûcas diferernciáveis entre si por suas



oaracterísticas litológicas, no t¡echo compreendido entre Cuiabá e Jangada. Luz et al. (1980)

reconheceram a existência de oito subunidades, todas mapeáveis na escala l:50.000, como pârte

do Projeto coxipó. Afuarenga (1985), definiu as sub-unidades 3 e 5 (Luz et al., 1980), em duas

fácies distintas, respectivamente: l) canais de leques turbidíticos proximais e 2) canais

ânastomosados de leque médio. Recentemente, Alvarenga (1988) ponderou que a estrâtigrafia

da Faixa Paragual quando oornparada em colunas são conflitantes Do que se refere às relações

de contato entre o (in¡po Cuiabá e a Formação Bauxi. Com base nesta questão e a partir de I'm

estudo de fácies sedimentares, propôs uma subdivisão informal da Faixa Paraguai' incluindo as

Formações Puga e Bauxi no topo do Grupo Cuiabá, pois segundo os seus dados, há somente

variação lateral de fäcies, sem a evidência da presença de discordância ångulår etrtre o Grupo

Cuiabá e a Formação Bauxi, oonforme anteriormente proposto por Figueiredo & Olivati (1974),

Nbeiro Filho et al. (1975) e Almeida (1984).

os tipos litológicos comuns ao Grupo cuiabá, segundo Alvarenga (1988), são filitos

grañtosos assooiados a filitos, quartzitos e dolomitos, em zua unidade inferior. O topo, incluindo

as Formações Puga e Bauxi, foi subdividido em 3 (três) fácies, quais sejam: a) proximal

constituída de rlismictitos, com camadas de siltitos, arenitos, quartzitos e conglomerados

intercaladas; b) intermediriria, cara1cteñzrd^ pela presença de filitos com intercalações de

qurfizitos, microconglomerados e conglomerados, com granodecrescência para o topo; e c)

distal, dominada por filitos, com evetrtuais intercalações de quârtzitos e metassiltitos.

com base no oonteúdo litológico, Afuarenga (1988) sugeriu o ambie,nte deposicional

de uma baoia m¿rhha relativamente profimda, desenvoMda junto a um¡ borda cratônica,

influenoiada por glaoiação e com aporte de sedimentação continental atr¿vés de leques

subm¿rinos de noroeste pÀra sudeste.

As rochas do Grupo Cuiabá poszuem contatos térmicos com o Granito São Vicente e,

contâtos discordantes angulares e erosivos com as Formações Furnas, Botucatu e Cachoeirinha.

A idade do Grupo Cuiabá é considerada pré-cambriana superior, oom base na dataçõo

do G¡anito São Vicente, cuja idade obtida pelo método Rb/Sr é 500 t4 Ma. (Banos et al.,

r982).



4.2 - Grupo Alto Paraguai

As rochas do Gnrpo AItO Paraguai situam-se à norte. nordeste. nofoeste e oeste da

área (Figura 2), ocorrendo principalmente na feição geomorfológica Província Serrana (Almeida'

1964\.

A partir ilos trabalhos realizados por Alneida (1964) rra região centro-oeste mâto-

gfossense inioia¡am-se as primeiras tentâtivas de empilhamento estratiFáûco desse conjunto de

rochas não metamórfioas das estrutu¡as brasilianas (Almeida' 1984)' oabendo a esse autor a

denominação de Grupo Alto Paraguai e a primeira zubdivisão' da l¡ase para o topo' nas

Formações Raizama. Sepotuba e Diamantino.

Inúmeros aurores, entfe eles Almeida (1964,1965,1968 e 1974), Vieira (1965),

He,nnies (1966), Corrêa & couto (1972), Guimarães & Almeida (1972)' Fþeiredo et al. (1974),

Olivatti & Ribei¡o Filho (1976), Montatvão et al' (1980), Barros et al' (1982) e Alvarenga

(lgsg), realizaram trabalhos nessa região tentando. plestaf sua contribuição ao melhor

entendimento deste contexto geológico. Apesar disso, âté â presente data, muitos problemas de

posicionamento estfatigráfico ainda persistem e na atualidade este grupo é oonstituído somente

pelas Formações Raizama (basal) e Diamantino (topo). Alvarenga (1988)' excluiu desse grupo as

Formações Puga, Bauxi e Ara¡as. A Formação Sepotuba, a partir dos trabalhos de Barros et al'

( 1982) passou a ser considerad¿ nme fäcies da Formagão Diamantino'

O conteúdo litológico da Formação Râizåma é constituído de arenitos com

interoalações de lentes de pelitos e de microconglomerados' Não raro, são elrcontradas

estratificações planas e oruzadas, marcas de ondas simétricas e assimétricas' com o predomínio

das primeiras. Seg¡ndo Almeida Q96\, a Formação R¡iz¿m¡ na Serra do Tombador possui

üna espessura de 1600m-

A Formação Diamsntino é constitulda de um¿ intercalação de folhelhos, sihitos e

arcósios, com espessura que pode atingir mais de 3.000m de sedimentos, segundo Hennies

(1e66).

os contatos entre as Form¿ções Raizama e Araras, na porção basal do Grupo Alto

Paraguai e no topo com a Formação Diamantino, são do tipo conoordantes e gradacionais

(Barros et al., 1982). De acordo com Afuarenga (1988), esse conjunto litológico' ao contrário do

Grupo Cuiabá, âparentemente foi dobrado apenas por ur¿ fase do ciclo oroge'nético Brasiliano,



apresentando um declésoimo na intensidade dessas deformações em direção ao Cráton

Amazônico situado à noroeste.

DataçãodefolhelhosdaFormaçãoDiamantino.revelouidadede54Tt5Ma.(Banos

et al., 1982), mostrando que o Gupo AIto Paraguai é reah¡ente Pré-Cambria¡o Superior'

4.3 - Granito São Vicente

AsrochasgraníticasdaSerradesãoVicenteeûcontfam-seloca|izgdasàoeste.

sudoeste, oomo mostra o mapa geológico regioml da Figura 2'

osprimeirosesfudosarespeitodestasrochasdevem-seaAlmeida(1954)'quando

utilizou a denominação de G¡anito São Vicente pâra as rochas intrusivas que ooolrem na selra

homônim¡ (Barros et al., 1982). Almeida (1954), propôs tfataf'se de r¡m batólito, prrcialmente

encoberto pela Formação Fu¡nas e com tetos pendentes de massas filíticas e quartziticâs do

Grupo Cuiabá. Esse grærito possui granulação média a grossa' cristais de ortoclásio com mais de

lcm de comprimento e, cores variáveis nos tons rosa, vermelho, amarelo e cinza'

oliveira & Mi¡htmann (19ó7), observaråm que as rochas da Baci¡ do Pa¡aná

apresentam mergulho regional para SE ou para NW, a partir do corpo gfanítico oar¡cterizando-o

morfoestrutualmente como um aroo de direção geral NE SW'

osefeitostermo-metamórficosprovocadospelaintrusãoenotadosporAlmeidae

Mmtovani (1975), são ide,ntificados pela presença de nódulos de xistos e hornfels contendo

oordierita, 5itlimanit¿, andaluzita, hornblenda e diopsídio, indicativos de metamorfis¡no de alta

teryeratura sob Pressão moderada.

segundo Luz et aL (1980), o Granito são vicente é uma rocha de cor rosa,

leucoo¡átioa e porñrítica, setldo coftada por diques de aplito e diabásio Alneida et aL (1972\,

ülentifica¡am também rochas extrusivas do tipo riolitos e riodacitos, relacionad¡s à reativagão

m¡m¡itica que ocoreu no batólito gratútico, oriþadas a paftir de falhas cônicas loc¡liz¡das na

sâmer¡ e ¡1¡ abóbada do corpo.

A grande drh¡ida levantada durante os estudos do Granito São Vicente foi em relação

ao coqortamento tectônico da intrusão. Seria ela sintectônioa, conforme advogado por Bauer

& Largber (1958) e Al¡neida et îL (1912), ou póstectônica, como defendido pelos trabalhos

realizados por Almeida (19ó8), Hasui & Almeida (1970), Almeida & Mantovani (1975)' Luz et



al. (1980) e Banos et al. (1982) Nos dias atuais' prevalece a posição de que o Granito São

Vicente é na realidacle um corpo intrusivo pós-tectônico'

Os contatos desse corpo granítico com os metasse¡limentos do Grupo Cuiabá são

termometamórficos e, oom os sedimentos F'umas. Cachoeirinha e Pantanal por discordâncias

litológicas e erosivas (Barros et al., 1982).

Através dos dados analíticos Rb/Sr conseguidos por Almeida e Mantovani (1975) e

reoaloulados por Barros et â1. (1982)' foi obtida uma idade de 500 t4 Ma' para a intrusão desse 
'

maciço granítico, situando-o no limite ent¡e o Camt¡riano e o Ordoviciano'

4.4 - Grupo Paraná, Formação Furnas

AsrochasdaFormaçãoFrrrnas,ocorremànoroeste(ClrapadadosGuimarães)'à

sudoeste(Jaciara).àleste(BarradoGarças)eànordeste(NovaXavantiua),conformeFigura2.

O termo ,'Arenito Furnas" foi utiliz+ds, pela primeira vez por Oliveira (1912) para desþar os l

a¡enitos das escarpas da Serra das F¡rnas e da Serrinha, descritos anteriormente por Derby

(1878) e aflorantes desde o norte da estação de Serrinha, até as imediações de Itapwa, SP (1n: :

Sohobberhaus et al. 1984).

os litotþos que reptese,ntam esta unidade são prinoipalmente are¡nitos.

secundariamente conglomerados, argilitos e siltitos micáoeos. os a¡enitos são esbranquiçados e 
i

local¡ne,lrte arroxeados, oom gratrulomeüia média â Sfossa' regularmente seleoionados' 
i

possuindog¡ãosangulafesasubangulares,quartzososecomrnâtrizcaulínica(Schneideretal',1

1974). Os conglomerados são monomíticos sendo oonstituídos exolusivamente por seixos de 
l

quårtzo,quenagrandem¡ioriasãobemarredondados'Råfamentepodemserobservadosi

fragmentos de xistos e filitos do Gnrpo Cuiabá inseridos nos mesmos' a exerylo da seção

descrit¡ nas adjacências da cidade de Barra do Garças (fhago et 41., l98l)' A espessura da 
i

unidade em apreço, segrurdo Almeida (1954) é de 205n

De acordo com santos & Freitas (1919) (In: Barros et aL, 1982'¡, as estfuturas

sedimentares predominantes são as estratificações cruzadas acalaladas, de peque,no a médio

porte e, secundariame,rte, Bs estratificações planares e plano-paralelas'

O ambiente deposicional desta unidade é polêmioo dentro da comr¡nidade geológioa.

Al¡neida (1954), sanforri & Lange (1960), Bigarelta et at.(19ó6), Lange & Petri (19ó7) e

Bigarella & Salamuni (1967), entre outros, advogam ambiente dtpritt3,fftl".TîS:.' 
ry*'



como Ludwig & R¡mos (1965) e Schneider et al.(1974)' defendem oondições fluviais

continentais (.I¡¡: Schobbenhaus et al., 1984)'

NaregiãodeChapadadosGuimarães.asrochasdaFormaçãoFurnasassentam.se

sobreepimetamorfitosdoGrupoCuiabáemnitidadiscordânoiaangular'esobreoGranitoSão

vicente em discordânoia litológioa. o contâto superior dessa formação com a Formação Ponta

Grossa foi considerado concordante e gradacional por Banos et al' (1982)' Na concepção de

schobbenhaus et al. (1984), ooorre oontato discordante entre as Formações Fumas e Botuoatu

(Chapada dos Guimarães) e com o Crrupo Bauru (sul de Rondonópolis)'

Segundo Schobbenhaus et al. (1984), em relação à idade da Formação Fumas' pode-

se afirma¡ åpenas que a mestna é anterior ao Devoniano Inferior, idade essa da deposição da

parte inferior da Formação Ponta Grossa obtida a partir de estudos pâleontológicos'

4.5 - Grupo Paraná, Formação Ponta Grossa

Em relação à á¡ea mapeada, esta unidade litoestratigráfica ocolIe,

predomhantemente, à noroeste (Chapada dos Guimarães), à zudoeste (Dom Aquino'Jaciara)' à

sudeste de Poxoréu, à nordeste na região do Rio das Mones e à leste, na região de General

Cameiro e Barra do Garças (Figura 2).

o termo .'schistos Ponta Grossa" foi utilizado pela primeira vez por oliveira (1912),

para desipar os paootes de folhelhos aflorantes a oes'te das escarpas da Serrinha, nos ertedores

da cidade de Ponta Grossa (PR), quejá haviam sido descritos por Derby (1878) (Ít: Banos et

âL 19BZ). Litologicamenre é oonstituída, segundo Schneider et al. (1914), de folhelhos, folhelhos

sílticos e siltitos oi¡za esouro â pretos, localmente oarbonosos, fossilíferos, micáceos e com

intercalações de arenitos cinza claro, finos a muito finos, formando bancos de até 5m de

espessufa. Quando alteradas, estas rochas apfesentat, cores variadas, onde pledominam as

amarelas, arroxeadas e castanhas.

As estnrtu¡as sedimentares m¡is freqüe,lrtês na Formação Ponta Grossa, de acordo

com Barros et al (1982) são as laminagões plano-paralelas. De ocorrência mais rara, obsewa-se

estratifioação cruzada de pequeno porte, locâlme,fite aoanalada, laminações oruzadas e "flâser"'

m¿rcas ondrrladas, bioturbações e estruturas de escorregamento'

O contato entre as Formâções Furnas e Ponta Grossa, é gradacional e conco¡dante

ou por falhas de gravitla<le (Barros et aL, 1982). O contato superior ocorre por discordânci¿



crosiva ou por falhas com as Formações Aquidauana' Botucatu e Caohoeirinha ou com o Grupo

Bauru (sohneider et al., 1974). Em um perfil geológico realizado por Barros et al' (1982), entre

ascidadesdeDomAquinoePoxoréu,osautofesconstataramqueaespessüâdaFormação

Ponta Grossa é de 60nl próximo à primeira cidade

o conteírdo fossilífero pfesente na rrnidade em queslão é constituido por abundante

far¡na de trilobitas. braquiópodes e quitinozoários' que comprovam condições marinhas de

deposição.Ameiorparte<launidadedepositou-seemambientedeáguasfâsâsepafte

considerável desta. em ambiente sob influênoia de marés (Gonçalves & schneider' 1968). saes

(1995, inf. verba[) considera o ambiente de deposição como sendo de m¿r raso epeirioo' oom

sedimentos em suspensão associado a teqestades'

o conteúdo fossilífero indica idade Devoniana, fato aceito pela maioria dos autores

tais como Oliveira & Miihlmann (1965), Schneider et al (1974)' Barros et al' (1982) e

Sohobbenhaus et al. ( 1984).

4.6 - Grupo ltararé, Formação Aquidauana

A nível regiona! essa unidade ocorre à sul-sudoeste, la região coryreendida entre as

cidades de Itiquira a Rondonópolis e, à sudeste, leste e nordeste, entre as cidades de Paranatinga

e Barra do Garças. As rochas da Formagão Aquidauana tem amplo predomínio ¡¿ [¡s¿ mepeada,

como por exerylo, nas regiões de Paredão Grande, Colônia Meruri e Poxorérl onde ocorrem

como enoaixantes de inúmeros corpos intrusivos e extrusivos. bem cOmo de sedinentos do

Grupo Baunr estudados treste trabalho, como mostra o mapa geológico regional da Figua 2-

A sedimentação vermelha, essenoialnente afenosa, que ocoÍe no vale do rio

homônimo e que a estrada de ferro Noroeste do Brasil atfavessou ao penetrar o Vale do Rio

Aquidauana no Mato Grosso do Sul, foi der¡Lominada de fuenito Aquidauana por Lisboa (1909)'

te,ndo sido anteriormente correlaoionada com a Seqüência Gondvânioa do leste da Bacia do

Paraná descrita por Derby (1895) (/n: Barros et at' 1982)'

A Formação Aquidauana (Gonçalves & Sobneider, 1970) consiste de sedimentos

vermelhos e arroxeados, nos quais foram identificados três intewalos estratigráûcos: o infe¡io¡,

com arenitos médios a grossos, conglomerados e di¿mictitos subordinados; o médio, com siltitos

estratifioados e secundariamente diamictitos e folhelhos; e finatnente, o superior carasterizâdo

pelo predomínio de sedimentos arenosos.

/'\ltz I



A respeito do ambiente deposicional. o conteirdo litotógico desorito por vários autores

oomo por exemplo Almeida (1954), Gonçalves & Schneidef (1968), Sohneider et al (1974),

Ribeiro Filho et al. (19?5), Barros et al. (1982) e Drago et al. (1981), 5ugere r¡m ambiente

continental, a pan de sistemas fluviais assooiados a lacustres. com influênoia glaoial próxima'

No enra¡to, Vieira ( 1968), a partir da presença de fosseis mårhhos eûcontrados em âredtos dâ

porção inferior, argilitos basais e diamictitos da unidade em questão e na continuidade das

camadas, propôs tratar-se de ambiente deposicional mari¡ho associado a geleiras próximas (1n:

Barros et al., 1982).

Guirro (1991), conoluiu que o cotrteúdo litológioo dessa unidade eûtre as cidades de

Pedra Preta a Alto Garças e Rondonópolis a Guiratinga, é canctefizzdo por arenitos

intercalados com pelitos (siltitos) assooiados a ritimitos e diamictitos, tanto em superñcie como

em subsuperfioie. Nesse segundo caso, os dados foram obtidos em testemr¡nhos de sondagens

,ealirada. pela Petrobrás na região de Alto Garças (MT), Taquari (MT) e Jataí (GO), assim

como pela Paulipetro na região do Rio Aporé (MS). Nos pacotes afenosos predominam

estratificações cnrzadas aoanaladas. Os siltitos refletem sedimentação por decantação enquânto

os ritimitos são depósitos originados a partir de coreûtes de turbidez de baixa de'lrsidade. Já os

diamictitos resultam da ressedim€ntação gerada por fluxos gravitaoionais. Camadas arenosas

interoaladas a siltitos e diemictitos foram interpretadas como depósitos originados por correntes

de turbidez e fluxos mais coesos e liqüefeitos. Com base nesses e em outros inúme¡os dados

lwantados, o referido autor conoluiu que os intervalos are,nosos represetrtam tratos de sistema

de progndação costeira que se desenvofueram du¡ante os estágios de queda do nível relativo do

mar. A deposição ooorreu sobretudo por fluxos gravitacionais de frentes deltaicas não tendo sido

constatada a influência direta de geleiras sobre a sedimentação'

Saes et al. (1992) descrweram que a seção glaciogênica mais tþica da Formação

Aquidauana ocorre próximo à cidade homônim¿ no Estado do Mato Grosso do SuL Os

aflorame,lrtos localizados à leste de Rondonópolis são dominados por seqüências areno'argilosas

fiuviais com paleooorrentes dirigidas parâ SE. Pacotes de lamitos vermelhos, lacustres e

espessos, ritimitos, diamiotitos, conglomerados e freqüentes lobos arenosos associados à

dçsembocadura de inúmeros pequenos deltas, bem como dunas eólicas foram registradas por

esses autofes.

O contato inferior da Formação Aquidauana se faz discordantemente sobre â

Formaçõo Ponta Grossa. Nas proximidades do Rio Caiapó e a [oroeste de Barra do Garças



(Drago et al., 1981), o contato basal da Formaçào Aquidauana se faz por discordância erosrva e

angularcomoGrupoCuiabá.Aoe$eeasuldeGeneralCarneiro.ocontatosuperiordessa

unidade com as Formações Palermo. Botucatu' Serra Geral e o Crrupo Bauru é discordante'

erosivo ou por falha (Banos et al . 1982) A espeszura rlo poço 2-AG-l-MT' na cidade de Alto

Garças atingiu 799m (Guino. l99l).

EstudospaiinológicosedemicrofósseisporDaemon&Quadros(1970)(Itl:

Gonçalves & Schneider, 1970), encontrados nas proximidades de Tesouro' MT (a sul de

Meruri), associados aos de Schobbenhaus et al., 1975a e Ribeiro Filho et al', 1975, mostraram

que a idade da Formação Aquidauana situa-se no intervalo entre o carbonífero superior e o

Permiano Inferior (1n: Barros et al.' 1982).

4.7 - Grupo Guatá, Formação Palermo

Regtonabnente, a unidade em questão ooorre à oeste, muito próxima aos limites da

i¡g¿ mapeada, tendo sido observada também nâ pofção sudoeste, na estrada vioinal ent¡e

Poxoréu e Dom Aquino. Além disso, ocoÍe na porção à nordeste da cidade de Poxo¡éu e à sul

capeando tipos litológicos da Formação Aquidauana'

O nome Palermo foi utilizado pela primeira vez na literatwa geológica por White

(1g08), que fetirou o nome da vil¿ homônima do Município de Lauro Muller, sc, onde ocorre a

seção-tþo dessa unidade titoestratigrÁñca (1n: Barros et al., 1982). A inclusão dessa Formação e

a Rio Bonito, no Grupo Guatá, coube a Gordon Jr.(1947) (1n: Sohobbenhaus et al.' 1984).

os tipos litológicos desoritos na Formação Palermo, no Estado de Mato Grosso, são

caracteriz¿dos por r¡¡na oamada delgada de conglomerado hasal avennelhado, con seixos

angulares, esparsos e matítz areûosa. Ocorrem ainda siltito vermelho arroxeado, are¡.oso'

finametrte estratifioado, sílex esbranquiç&do oom estratificação ondulada, oolítico e/ou pisolÍtico,

cinza esbranquiçado e, coquina silicifioada esbranquiçada (Gonçafues & schneiiler, 1970). os

sedimentos dessa unidade âpresentam uma silioificação intensa, que cimentou e destruiu, em

grande parte, as características primárias de suas rochas'

A leDtict¡laridade e âs estruturas do tipo "flaser" são comuns nos leitos arenosos.

Foramnotadas também estrutufas de sobrecarga e de deformação pof compactação e, pelotas de

argil¡ (Petri & Fúlfaro, 1988)'



Schneider et al. (1974) descreveram que as características litológicas e sedimenta¡es

da Formação Palermo indicam deposição em ambiente marinho transgressivo de águas rasas'

abaixo do nivel da ação das ondas.

o contato inferior da Formação Palermo com a Aquidauana se faz através de

discordância erosiva e por falhas de gravidade. Porém. Gongatves & sohneider (1970) relataram

que esta discordância, além de erosiva para o centro-leste de Mato Grosso, é angular e marcada

pela presença local de conglomerado basal, fato que não existe no centfo da bacia. o contato

superior com a Formagão Botucatu é por discordância erosiva. Com o Gnrpo Bauru o contato

pode ser tanto erosivo como por falhamentos gtavitacionais'

A idade de deposição da Formação Palermo, com base em estudos palinológicos e

paleontológioos (miorofosseis) desenvolvidos por Petri & Fúlfaro ( 1966) e Daemon & Quadros

(1969) (ln: Schobbenhaus et â1., 1984), situa'se no Permiano'

4.8 - Grupo São Bento, Formação Botucatu

os pacotes da Formação Botucatu ocollem principalmeate na região nofoeste,

Chapada dos Guimarães. Além disso, afloram, segundo Barfos et al. (1982)' na região da

Estrutr¡ra do Alto Coité e à oeste da localidade de Coité, no Município de Poxoréu e dentro dos

limites de rrÃpeamento deste trabalho. Também ocolrem nas porções norte e trordeste do

Municþio de Dom Aquino, como mostra o mapa geológico regional (Figura 2)'

o nome Botucatu foi int¡oduzido na literatura geológica da Bacia do.Paraná por

Caryos (1SS9) (1n: Bar¡os et al., 1982), denominando de "Grés Botucâtu" os alenitos que

corstituem a serra de mesmo nome no Munioipio de Botuoatu, no Estado de Sõo Paulo.

Os tipos litológicos comt¡ns a esa unidade litoestratþáfica são oonstituídos,

predominantemente, por arenitos vermelhos, resdtantes da intensa cimelrtação por óxidos de

ferro. Além disso apres€Írt4m seleção de regular a boa e classe modal de areis fna com pouoa

natriz (argila). Os grãos mriores de 0,5mm, possuem esfericidade alta, arredondamento bom,

superficies foscas e esburaoadas e, cimento silicoso ou femlginoso'

Esfratificações cruzadas, de médio a grande porte e plano-paralelas, são estrutu¡âs

rÂroantes n¡ Formação Botucatu. As características texturais, assooiadas às estruturas primárias

obsewadas, indioam deposição eólioa em ambiente desértico (scbneider et tl., 1974).



ocontatoinferior,observadoporWeska(1987)naregiãodaChapadados

Guim¿rães, ocofi.e por discordânoia angular cotn o Grupo cuiabá. o coltato superior é

litológico com a F'ormação sena Geral ou erosivo com o GrupO Bauru e com sedimentos

inconsolidados quaternários. Bârlos et al. (19s2), consideram que o contato i¡ferior da

Formação Botucatu pode ooorrer por falhas com o Grupo Cuiabá, bem oomo com as Formações

Fumas, Ponta Grossa, Aquidauana e Palermo.

A idade do deserto Botucatu deve ser oonsiderada como mais antiga do que o evento

serra Geral que lhe é sobreposo (Jurássico superior) e, mais jovem que a idade dos pacotes de

topo da Formação Rosário, que lhe são sotopostos, na porção sul da Baoia do Paraná (Triássico

superior). Esses fatos indicam que a idade da Formação Botucatu é jurássica (.In: schobbenhaus

et al., 1984).

4.9 - Grupo São Bento, Formação Serra Geral

A denominação dessa r¡nidade litoestfâtigfáfica foi dada por white (1908), ao

conjunto de corpos vuloânicos, indicando como seção-tþo as exposições que oooÍem na serfs

Geral ao longo da estrada Lauro Muller - São Joaquim (SC). Este rnagmatismo é de extensão

continental, segundo Melfi et al. (1988), atingindo os estados do srf e ce¡rtro do paíg bem como

o noroeste tlo Uruguai nordeste da Argentina e sudeste do Paraguai'

No Estado de Mato Gtosso, os basaltos da Formação Tapirapuã (Evans, 1894)' que

ocorrem etrtre âs cidades de Diamantino s fangará da Serra, foram datados por Miniolli et al.

(19?l), resultando idades entfe 112 
^ 

126 + 4 Ma., que foram oor¡elacionadas aos basaltos da

Formação Serra Geral

Na Folha cuiåbá, sD.2l., basaltos correlacionados ao evento serra Geral são de

ocorrência restrita. Em relação a região estudada, situam-se ò oeste de Poxoréu e à nordeste de

Dom Aquino, conforme Figura 2.

Na região da chapada dos Guirarães, à trofoeste da área em apreço, weske (1987) e

weska et aL (1988), conelacionaram os diques da Mata e da Mati"ha, bem como o derrame da

Passagem do Mamão ao evento Serra Geral. Tais diques estão enoaixados na Formação

Botucatu, tend.o sido englobados por sohobbenhaus et aL (1979) no Gnrpo lporá.

segrmdo Gonçatves & schneider (1970), a Formação serra Geral no Estado de Mato

Grosso é constituída de basaltos maciços, cinza esouros, com gtanulação fi¡¡ ¿ efqnític¿, p¡¡



vezes âmigdaloidais. contendo intercalações lenticulares de arenitos (intratraps)' Barros et al'

(19g2) consideram que â Formação Sena Geral é constituída de basaltos, de cor cinza-escuro,

com granulometria fina a afanítica e de ocorrência restrita rìa área mapeada. As rochas mapeadas

como peftenoentes a Formação Serra Geral apresentam contato basal do tipo litológico com a

Formação Botucâtu. O contato de topo por sua vez, é feito por discordânoia erosiva com rochas

do Grupo Bauru ou com sedimentos inconsolidados de idades te¡ciária ou quatemária.

A idade do evento vulcârico serra Geral, segundo os trabalhos de datações realiz¡dss

por Amaral et al. (1966), Melfi (1967), Uryiene (1966), Bossi & Umpierre (1974), Sartori et

al. (1975) e Co¡dani et al. (1980) (Ír: Sohobbenhaus et al.' 1984), está oompreendida entre 130 e

150 Ma. Segundo Mantovani (1995), o te4o de duração desse magoatismo não teria excedido

a I0 Ma.

Datações feoentes de Montes-Lauar et al. (1994) dos basaltos Anari (Ro) e Tapirapuã

(MT), pelo método Arao/Ar3e revelaram idades de 197 Ma' para ambos os corpos'

4.10 - Grupo lporá

o Gnrpo lporá, proposto por schobbenhaus et al. (1975,1979) no Estado de Mato

Grosso, inclui ¡ochas de corryosição basaltica de Paredão Grande, Colôni¡ Meru¡i e Chapada

dos Guimarães, assim como termos ultrabásicos como os kimberlitos da região de Paranatinga

(Fragomeni, 1976; Costa, 1996). As ¡ochas desse grupo foram descritas primeirame'lrte por

Guimarães et al. (1968), que reconheceram a exislênoia de um corylexo alcalino na regiÃo de

Iporá,GO. Faria et al. (1968,1969) (In: Dtago et al., l98l), dividiram o Grupo Iporá em: a)

rochas plutônicas constituídas de sienitos, essexitos, piroxenitos e dunitos; b) rochas

hþoabissais coryostas de traquiandesitos, basanitos, lamprófiros e tinguaitos; e c) rochas

efirsivas e piroclásticas.

Düni ( 1974,1978), ao estudar os corylexos da região de lporó, constatou a

existência de dois episódios tecto-magmáticos. O primeiro e måis iryortante, rerlne intrusões

zonadas do tipo central, caracterizadas pela série dunito, wehrlito, olivina-piroxe'lritos,

metagabros alcalinos, teralitos, esseútos e nefelina-sienitos miaskíticos. Essas rochas originaram-

se a pârtir da crisalização ûaoionada cumulativa de olivinas, clinopiroxênios e plagioclásios,

com a subsequente formação de líquidos residuais sienitioos. O segundo episódio é replesentado



por uma reativação tectônica de falhas NW e N70'E, acompadrada por intrusões menores de

magmas nefelínicos. leuoiticos e analoim'iticos. sob a forma de diques, sills e chaminés.

Pena et al. ( 1975), conclrríram que as intrusões aloalinas do Grupo Iporá seriam "ma

exteûsão para NW do Arco do Alto Paranaiba (MG). teudo como feição estrutural principal

falhaìnentos de caráter normal. de direção N50oW e idade Cretrácea. Esses autores identificaram

um eixo {e arqueamento NW associado a importantes jazimentos minerais onde foram

encoútradas aproximadamente 80 intrusões consideradas como kimberlitos. Esses possÍveis

kimberlitos e intrusões alcalinas (Íl: Schobbenhaus et al., 1984) localizam'se sobre inTortantes

lineamentos que se estendem por centenas de quilômetros sobre o território brasileiro, com

',trend', em torno de N55'W, em direção a Goiás, Mato c-rrosso e Rondônia' tendo sido

denominados de Azimute l25o por B,¡Idet (197'7\.

Gonzaga & Tompkins ( l99l) citam a ocorrência de dois corpos kimberllticos situados

no segmento Brasiliano DL, sendo um deles loc¡lizado lo "graben de Poxoréu".

. segundo Drago et al. (1981), na região coryreendida entre a looalidade de Paredão

Grande e a Colônia Indígena Meruri, ocorrem corpos como pequenos afloramelrtos alongados e

elinh¡dss segundo E-NE, condicionados provavelmente pela falha Meruri. Os oorpos aloalinos

ocorrem também oomo pequenos "plugs" cônicos e foram incluídos no Grupo Iporá por esses

âutores.

Para Schobbenhaus er al. (1984), as manifestagões do magmatismo cretáoeo

encolrtram-se balizadas por falhas gravitacionais de direções NW e N70"8. Um gtande número

de intrusões subvulcânicas foram reco¡hecidas através de levatrtametrtos aero-geofisioos

efetuados, respectivamente, pelos Projetos Iporá e AIto Garças' A maior parte desses corpos

está encoberta por capeamentos sedimentares delgados do Grupo Bauru e da Formação

Cachoeiri¡ha.

weska et aL (1992), na região entfe a localidâde de Paredão Grande e a colônia

lndíge,na do Men¡ri., mapeârÍrm 33 (trinta e três) corpos, que ocolrem encaixados na Formação

Aquidauana sob a forma de diques. Esses corpos exibem caraoterístioas petrográûcas similares,

como textr¡ra porfirítica, fe,nooristais de plagioclásios, piroxênios e olivinas, e xeirocristais de

quartzo imersos em r¡rnâ matriz muito fina a afanitica. Xenólitos de arelritos da Formação

Aquidauana são comr¡ns nas bordas e no topo dos diques, refletindo contaminação crustal

iqortante. Como esses âutores não dispunham de datações dessas rochas na épooa, elas foram

inoluídas no Grupo lporá proposto por Guim¡rães et al. (1968)'



AidadedasroolrasalcaünasdoGrupolporásitua-senointervalo70a89Ma..

conforme datações pelo método IlAr realizadas por Pena & Figueiredo ( 1972)' Danni (1974)'

Barbour et â1. (1979) e Hasui et al. (1980) (1n: Drago et al" l98l)'

oskimberlitosdaregiãodeParanatinga.bcmcomooscofposintrusivossobaforma

de diques identificados como riolitos por Luz et al. (1980), na chapada dos Guimarães, foram

incluídos por Schobbenhaus et al. (1979) no Grupo Iporá' como está mos'trado no mapa

geotógico da Folha cuiabá sD.2l. um dos corpos de Pafanatinga (B-9) foi datado por Davis

(1977) por meio de traços de fissão revelando idade de l2l'l Ma' (ln: Gonzagt & Torypkins'

1991), sendo. portânto, cotrtemporâlreo aos eventos do magmadsmo Serra Geral

4.ll - Grupo Bauru

Emrelaçãoàáreamapeada,oGrupoBauruocorreànoroes'te,naChapadados

Guimarães e na porção extremo oeste e c€'[tlal' respectivamente em Dom Aquino e Poxoréu

(Figufa 2). A denominagão pioneira de "Grês" Bauru coube a ca4os (1905) ao batizar os

serliñeûtos a¡eno-calcáreos dc uma seção (Iiúâcea do oeste de são Paulo (ft: Barros et al.,

19s2).Asprimeirascitaçõesarespeitodaooonê,lrciadestasfochasnoEstadodeMatoGrosso

foram feitas por Bauer & Largher (1958), nas proximidades do Rio Ronoador (chapada dos

Guimarães), tendo sido oonsideradas como equivalentes ao Bauru. oliveira & Mälhmann (1965)'

subdividiram informalnente as rochas desse grupo nas segu.inles unidades: "A' (inferior) e 'ts"

(superior), correlaoionando-âs com a Formação Bauru' Gonçalves & Scbneider (1970)

denominaram a r¡nidade 'ts" de Memb¡o Borolo'

Weska (l9g7) elaborou rrmâ compartimentação faciológica do Grupo Bauru na região

de Água Fria, Município de Chapada dos Guimarães, MT, caracterizando a existência de 3 (três)

fä"i". qrr" foram denominadas informalmente, da base para o topo de Quilombinho' Cachoeira

do Bom Ja¡dim e cambambe. Posferiormente, essa pfoposta foi ratificada pof weska et âl

( lggg). A primeira, é constituída de rochas vulcanoclásticas basais, tendo em direção ao topo

lentes de ôonglomerados, de arenitos e de argilas derivadas de eventos deposicionais cíclioos' A

Fácies Cachoeira do Bom Jardimr defnida por unå espessa e bem exposta seqüênoia de rochas

detríticâs, com granulação grossa na base, evolui proglessivamente na porção intermediária para

gfanulometria mais fina e sedimentos clasto-químicos tro topo. Esta fácies foi caracterizada por

cimento e orostas rioas em carbonatos (calcretes). A Fácies Cambambe, por sua vez, é



constituídâ de conglomerados, arenitos finos a microconglomeráticos. silcretes, arenitos e micro-

conglomerados. os arenitos microconglomeráticos apresentam clastos de quartzo, são cíclicos e

ocorrem preferencialnrente no topo da fácies. Os conglomerados são cíolicos' sendo

caracterizados por seixos de arenitos e quartzo. São destituídos de seixos de rochas vulcânicas

básicas e ocofrem em lentes variando entre I e 3rn A matriz é arenosa e o oimento silicoso'

Estratificações cruzadas âcanaladas de pequeno e médio porte, plaûo-paralelas e

est¡uturas de oone e preenohimento são as principais estruturas sedimentares' O Crrupo Bauru na

região, apresenta grande diversidade litológioa e sua deposição foi grandemente in-fluenciada por

falhamentos (Gonçafues & Scbneider, I97O). Estes sedimentos resultam de deposição

ootrtinentâl fluvial e laoustrina, represeÍtada por planícies de inundação, oanais e deltas fluviais'

Bittcncourt Rosa et al. (1991) relataram a ooorrênoia de minerais de sílica fibrosa nas

rochas da Fácies Cambambe (Weska, 1987 e Weska et al., 1988), que foram descritas como as

variedades mine¡¡lSgie¿s de opala, megaquartzo, calcedonita, quaftaria, lutecita e lussatita.

Segundo esses autores a associagão mineralógioa descrita é típioa de ambientes deposicionais

evaporíticos.

A distribuição em área e â sucessão vertical dos esEatos das três fäcies, foram

defnidas a partir de um modelo deposicional de leques aluviais' deseûvofuidos sob clime semi-

ririrto a áriclo e oom variações laterais (weska, 1987 e Weska et al., 1988). Coimbra (1991)' oom

base nos trab¡lhos de Weska (1937) e Weska et al' (1988), e com suporte em um¿ coh¡:ra

estratigráfioa descrita por Oliveira & Mi¡lbmann (1965) na região de Dom Aquino' plopôs que

as Fáoies Quilombinho e Cachoei¡a do Bom Jardim de Weska (1987) fossem englobadas em uma

nova uddade litoestratigráfica denominada de Formação Cónego Ribeirão Boiadeiro.

Weska et at ( 1993) r¡rapearam m região de Poxoréu os litotþos das três fioies

definidas na chapada dos Guimarães e propusefam a formalização do Grupo Bau¡u no Estado

¿e Mato Grosso, que ficou constituído pelas Formações Quilombinho (basal)' Cachoeira do Bom

Jardim (intermediária) e Cambambe (topo).

. Os contatos deste gnrpo com as unidades inferiores mostram-se através de superficies

disoordantes erosivas m¿rcantes, consolidadas por conglomerados basais espessos sobre as

Formações Serra Gera! Botuoatu, Palermo, Aquidauana e Ponta Gross¿ (12: Barros et al', 1982;

Weska 1987; Weska et al., 1988). O ooûtâto de topo é discordante elosivo com as Formagões

Cachoeirinha, Pantanal e as Aluviões Atuais.



A maior espessura medida no Grupo Bauru até o momeDto continua sendo aquela

efetuada por weska ( 1987), que oncontfou 340mna região de chapada dos Guimarães (MT).

A idade do Grupo Bauru. baseada em estudos de seu conteúdo fossilífero constituído

de representantes das ordens Dinossauria e Quelônia. foi tratâda inicialmente por Derby (I890)

que propôs uma idade cretácea pafa esses litotipos. Estudos posteriores de Roxo (1937),

permitiram confèrk aos pacofes desta ,'nidade a idade cretáoea superior. Os jazigos dessas

ossadas foram relocalizados por Weska (1987), no Morro do Cambambe, na Formação de

mesmo nome, aflorante no Município de Chapada dos Guimaràes

4.12 - Formação Cachoeirinha

Os tipos litológioos da Formagão Cachoeirinha possuem rrms distribuição aryla no

Estado de Matb Grosso, ocupando gerallneûte as cotas topográficas mais elevadas das

zuperficies peneplanizadas resultantes da Superficie Sul-Americana de King (f956). Em relação à

áre¡, a unidade em questão ocorre à oeste, norte e nordeste, região do Rios das Mortes como

está mostrado na Figura 2. No entanto, por rrlna questão de escala dos mrpe¡mentos eté agora

executados, essa unidade não foi cartografada, u¡na vez que ocorre também nos quadrantes srl e

leste, circundando a área como um todo, inclusive n&s suas porções internas topoglaficamente

mris s[ev¿d¿5.

A de,nominagão dessa unidade litoestratigráfioa deve-se a Gonçalves & Schneider

(1920), ao descrwerem r¡m material areno-argiloso inconsolidado com niveis de cascalhos

interdigitados. O nome provém da localidade denominada Cachoeirinha, a oerca de 30km à norte

da cidade de Poxoréu, nas proximidades da BR-070. Entretanto, ooube a Oliveira & MüLlhm¡nn

(1965) as primeiras desorições dessa unidade, tendo sido informslmente denominada de unidade

Poucos fo¡am os autores, além dos anteriormelrte descritos, que deram alguma

at€nção a estas coberturas em seus trabalhos no Estado de Mato Grosso, podendo-se dest¡car

etrüe eles Luz et 41. (1980), Drago et al. (1981), Barros et al. (1982), Weska (1987) e Weska et

aL (1991,1993), que descreveram, individualizaram e zubdividiram essas ooberturas em luna ou

meis r¡nidades informais.

. Os tipos litológicos oomuns nâ Formação Caohoeirfuha são cêscalhos inconsolidados,

pratioamente monomíticos por possuírem meis ds 90o/o de seixos de quårtzo, mrito bem



arredondados e de esfericidade alta, proporcionando ¿ denominaçào local de "cascalhos ovos de

pomba,,. Lentes arenosas. imaturas a ûuturas e argilosas, fbrtemeute cinentâdos por óxidos de

ferro, ¡rroporcionam cores avermelhadas a amareladas (timouitização) aos pacotes, formando

muitas vezes verdadeiras crostas laterizadas que localrnente são denomiradas de "cangas"'

Segundo Drago et al. (1981), esta unidade constitui-se de rn¡terial areno-argiloso

inoonsolidado, que exibe cores vermelha-alaranjadas. ou. às vezes' rósea-claras. A granulometria

varia de fina a média. com os grãos de quartzo em geral angulosos a subangulosos. ocortem vez

ou outra, lentes de cascalhos, com seixos de quartzo ou sílex imersos em matriz arenosa'

produto de depósitos ¡esiduais de canais. Níveis de concregões femrginosas ou bolsões de

cangas lateríticas são comumeûte enoontrados na parte m¡is itrferior'

Dois coûjutrtos litológicos foram individualizade5 ot. Cobe¡h[as Terciárias da região

da chapada dos Guim¿rães. que se sobrepõem ao Grupo Bauru, segundo weska ( 1987) e

weska et al. (1991). Estes conjuntos, que Inafcam os pfocessos erosivos e deposicionais

relacionados a evolução da Bacia Intracratônica do Pantanal, são a Formação Cachoeiri¡ha

(basal) e a Fácies Estiva (topo). A primeira é oonstituída predominantemente por clastos finos e

a segunda por olastos gfossos.

O ambiente deposioional na Chapada dos Guimarães é do tipo de leques aluviais

(Weska, téSZ¡, Ae climes úmidos, rel¿cionados a altos topográficos próximos, se,ndo que a

Formação Caohoeirinha é fluvial na base e lacustre no topo, originados a partir de deposições

episódicas de fluxos de lama com raros detritos. A Fáoies Estiva constitue o topo das coberh[as

terciárias na Chapada dos Guimarães, sendo caracterizada por clastos grossos com matriz areno'

argilosa (debris flow).

A unidade litoestratigráfioa, denominada de Formação cachoeirinha, recobre quase

todas as unidades da borda ocidental da Bacia do Paraná, sob as meis variadas formas de

discordâncias. A rlo tipo erosivo predomina sobre as roohas dos Grupos Cuiabó e Alto Paraguai

Granito São Vicente, Formações Furnas, Ponta Gtossa, Aquidauana, Palermo, Botucatu e Serra

Geral (Barros et aL, 1982), inoluindo ainda o Grupo Bauru (weska, 1987). o contato de topo é

por disoordância erosiva com a Fácies Estiva e coberturas Quaternárias (weska, 1987).

A Formação Cachoeiri¡ha capeia uma superñcie de aplainamento de idade pliooênica,

sendo, portanto, segundo interpretação de Schobbe¡haus et al'1984, também de jdade

pliocênica.



4.13 - Formação Pantanal

Os sertimentos aluvionares inconsolidados e parcialmente laterizados da Formação

pantanaL ooorreln à oeste e sudoeste da área rnapeada. nas proximidades de cuiabá e Santo

Antônio do Leverger. como se pode ver no mapâ geológico regional da Figura 2'

A Formação Pantanal foi assim denominada por oliveira & Leonardos (1943), que a

desoreveram como oonstituída por vasas, areias e argilas de deposição sub'recente (1n:

Schobbenhaus et al., 1984). Segundo os autores referidos, essa unidade litoestratigráfioa

constitui os teraços mais elwados, parte do pediplano cuiabano e os leques aluviais que se

espraiam no sopé das bordas da Baoia Intracratônioa do Pantanal

As litologias dessa unidade, na região do Pantanal Mâto'grossense, são

predominantemente areno-argilosas e síltioo-argilosas; a granulometria dominante varia de fina a

muito fina, podendo ocorrer também areias médias a casoalhosas, neste último caso proveniente

da removimentação da drenagem atual (Barros et al., 1982), ou deposições ¡esr¡ltantes de áreas

fontes próximas, Weska et al. ( 1984), subdividiram informalmente os paootes situados em

terâços laterâis às drenagens da Bacia do Alto Paraguai' tra reqião eûtre DisÍn¡tino e

Arenápolis, MT, em níveis Tl, T2 e T3.

Para Weska (1987) e Weska et at (1991), a Fáoies Peba na chapada dos Guima¡ães,

possue corno suas litologiâs, detritos inconsolidados de clastos finos no topo (areias e areias

argilosas) e grossos na base (cascalhos co4 seixos de lateritas). Dado o seu posicionamento

geográñco lateral às drenagens atuais, são rochas depositadas em ambiente flwial resultantes

de vários ciclos erosivos e deposioionais, possuindo como área fonte o oontexto geológico

circunvizinho, sendo portadoras de mineralizações diam¡ntífe¡as'

Figueiredo et al. (1974) estimâfam a es?essura da Formação Pantanal em no máximo

70m, com possança média de 40m. Segundo Barros et al. (1982)' a Formação Pantanal ¡eoobre

discofdantemente rochas do Grupo Cuisbá e o Granito São Vice'nte, na Depressão Cuiabana,

be,m como outros tipos litológioos de rochas da Bacia do Paraná (Formação Botucatu) e do

Grupo Bauru (Weska, 1987).

com relação à sua idade, Almeida (1965a) referiu-se à presença de mamíferos füsseis

nt zortr norte do Pantan¿¡l. fato este que viria comprovar o iníoio das formações dos depósitos

afenosos que constituem o Pantanal Mato-grossense, a ptrttr do Pleistoceno (Quâternário) (,fr,:

Barros et a[, 1982).



4.14 - Aluviões Atuais

As Aluviões Atuais são encontradas junto aos canais atuais e às planícies de inundação

das principais bacias de drenagem que escoam em direção à Bacia do Prata a sul e Amazônica à

norte, como por exemplo, os Rios Cuiabá, das Mortes, Paraguai' Xingu e Teles Pires (Figwa 2)

Segundo Bâffos et al. (19S2), os depósitos atuais eucontram-se ainda em fase de

deposição ¡as planícies aluvionares dos grandes rios e seus tributários Compõem-se de areias,

siltes, argilas e cascalhos, recoohecendo-se depósitos de canal depósitos de barra em pontal e

transbordamento. Possuem pequena espessufâ' não atingindo l0m'

As aluviões fluviais do Holoceno, segundo schobbenhaus et al' (1984), na Depressão

Mato-grossense, representâm o tenaço atual que bordeja quase todos os rios e no qual há r'm

remanejamento constante de se¡limentos. A drenagem é de padrão labirintiforme e há grande

quantidade de lagos de barragem e de meandros abandonados. Para esses autores, os m¡iores

lagos da região estão assooiados a esfe terÍaço.

weska er al. (1984), Weska (1987) e weska et aL (1991), respec'tivamente entfe as

regiões de Diamantino a Arenápolis e Chapada dos Guimârães, definiram fuformalnente o nivel

Fácies Água Fria, unidades âtuais informais, relacionadas à wolução da Bacia

Intraoratônica do Pantanal e em seus depósitos de cabeceira'

Litologioamente, na porção basal da Fáoies Água Fria (Chapada dos Guimarães),

ocoffem pacotes rioos em casoalhos portâdores de diamantes. O pacote de cascalhos foi descrito

oom seixos de arøritos, quartzo arenitos, quartzo, lateritas e silexitos. A m¡triz dos cascalhos é

areno-argilosa e corresponde a 25o/o do pacote. As oores da fäcies são vermelhas e ama¡elas- O

capeamento estéril sobre os cascalhos é de areias e areias argilosas, por vezes casoalhosas ûnas.

As cores do capeamento são vermelhas, m¡rrom avermelhadas e amarelas (Weska' 1987)'

As características encontfad&s nos depósitos quaternários, segundo weska (1987) e

Weska et at (1991), correspondem àquelas atribuídas às acumulações coh¡viais e ah¡viais de

ambiente fluvial havendo estreita relação dos depósitos com a rede de drenagem local'



5 - GEOLOGIA LOCAL

Conforme foi infonnado nos capíhrlos iniciais, um dos principais objetivos desta Tese

diz respeito à geologia da região diamantífera, limitada aproximadâmente pelas cidades de

General Carnei¡o à leste e Dom Aquino à oeste (Figura 2)'

Trata-se de uma faixa extensa onde os fenômenos geológicos, como seria de se

esperar, estão distribuítlos de forma heterogênea. o próprio diamante, por exe4lo, um dos

objetivos centrais desse trabalho, ocorre de forma inegular concentrando-se de modo notável nos

garirrpos periféricos à cidade de Poxoréu þorção oentro-oeste das áreas); e com teores menores

ou inexistentes no restante da região estudada. Na porção centro-sul' por or¡tro lado, mapeamos

uma intrusão de possivel natÙd:ezl- kimberlítioa que foi o único corpo encontrado de,ntro dessa

categoria de roohas. No extremo leste, próximo a Colônia Meru¡i' ocorre um conjunto de diques

pertencentes ao Grupo Iporá (Drago et al., l98l e Weska et tL, 1992)' No lado oposto da área,

nos Alvos DA e PX, foram mapeados derrames básicos correlacionados anteriome'nte por Baros

et aL (1982) e Weska et aL (1993) como da Formação Sena Geral.'As oolunas estratigráûcas

referentes a cada alvo mapeado eslão mostradas nas Fìguras 3.4 e 5' Em todas elas a proPosta

desta Tese é mostrada em (b) de forma coqarada oom colunas (a) constantes d¡ literatura

(Barros et aL, 1982; fhago et aL, l98l; Coimbra, l99l;Weska ettL, 1992;1993)'

Tendo em vista a escals de mapeamento de detalhe, tornou-se iryossível apresentar os

mapas geológicos em um conjunto único, por e*t razÁo eles estão distribuídos nas Figuras 6, 7,

8, 9 e 10. Esses mapas foram el¿borados durante os trabalhos de oaryo dos alunos de graduação

do Curso de Geologia, do Instituto de Ciências Exatas e da Terra, da Universidade Federal de

Mato Grosso, tendo como autores Pisani & Arrais (1991), Araujo et al. (1991)' Ribeiro & Maciel

(1991), Uggeri & Costa (1991) e Oliveira et aL (1992). Esta base geológica foi aryliada

posteriorm€nte em direçño à Paranatinga com os trabalhos de Pinho et aL (1994) e Macedo et al.

(1995), tendo sido revisada por este autor em trabalhos de ca4o subsequentes, constituindo

assim o produto ora apresentado.
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.1.t

Figura 6 - Mapa geológico da região de Poxoréu (Alvo PX)' 
i

VIDE A¡IEXO.



Figura 7 - Mapa geológico da região adjacente à Intrusão

Tamburi (AIvo PG), VIDE AIIEXO'



Figura I - Mapa geológico da região de Paredão Grande

(Alvo PG)' VIDE ANEXO.



Figura 9 - Mapa geológico da região do Meruri (Alvo PG)'

VIDE ANEXO.



Figura 10 - Mapa geolégico da região de Dom Aquino (AIvo

DA), VIDE A¡IEXO.
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Os estr¡dos estratigláficos anteriormente colocados permitiram a inclusão de rma

intrusãodepossívelnatufezakimberlíticaaquidenominadadeTamburi;aredefiniçãodoGrupo

Bauru no Estado de Mato Glosso. caracterizado da base para o topo pelas Formações

Paredão G¡ande, Quilombinho, Cachoei¡a do Bom Jardim e Cambambe; bem como a proposição

de uma unidade informat quaternária recente denominada de Fácies Coité. Tais estudos tomaram-

se necessários un¡g vez que o conhecimento da mineralização diamantífera nos depósitos tipo

,þlaoeres,' só poderá ser desenvofuido a partir de uma base geológioa consistente.

5.1 - A Estratigrafia da região compreendida entre Dom Aquino e General

Carneiro.

A partir da coryosição das novas colunas estratigráficas mostradas nas Figuras 3, 4 e

5, a região compreendida entre Dom Aquino a General cameiro, da base para o topo, é

ouacte¡izada pelas Formações Aquidauana, Palermo e Botucatu, Intrusão Tatbuú Formação

Paredão Grande e Formações Quilombinho, Cachoeira do Bom Jardim e Cambambe, do Grupo

Bauru; Formação Cachoeirinha, Unidade Teroiário-Quatemário Indiviso e Fácies Coité /At¡viões

Atuais (Figura ll). Nos capíhrlos subsequentes. discutiremos pormenorizadamente oada um¿

dessas unidades litoestratigráfioas.

5.1.1 - Formação Aquidauana

A unidade litoestratigráûca em questão caracteriza-se como o substrato geológioo mais

antigo da região estudada (Figuras 2,6 e Il), tendo sido mapeada nas pofções sut sudeste e

sudoeste do Alvo PX, ao longo cla falha de Poxoréu, na Estrutura de Aho Coité, oomo mo¡¡os

testem¡nhos e também como 'tedrock" tlo Grupo Bauru, das Coberturas Terciário-Quaternário

Indiviso e da Fácies Coité, conforme mostra a Figura 6. Nas áreas relativas ao Alvo PG, Figuras

7, g e 9, a Formação Aquidauana ocorre como rocha encaixante da Intrusão Tambu¡i e da

Formação Paredão Grande. Ocupa as porções mais elevadas da fuea' com cotas topográficas de

680 a 400m em relação ao nÍvel do mar.



Os tipos litológicos constituintes da Formação Aquidauana mapeados em ambos alvos

são caracterizados por arenitos gfossos a finos, conglomeráticos. por vezes argilosos ou

micáceos. Essas rochas ocoÍem em bancos maciços ou friáveis, são intercaladas ciclicamente por

lentes de arenitos microconglomeráticos. arenitos argilosos e argilitos. oom concreções e cimento

de óxidos de ferro, que predominam em diregão ao topo' As cores predominantes do conjunto

são vermelha e roxa. Nos pacotes conglome¡áticos, os ciastos de quartzo (l a 4cm), estão

dispersosemÛratrizarerro-argilosa.Nosarenitosearenitosargilosos,acorpodeseram¿rela'

branca e vermelha' sendo que a espessura pode variar de I a 30m" Os are'lritos

microconglomeráticos a conglomerátioos' possuem raros grânulos e seixos de quartzo (0'3 a

2om),podendoohegaratéatâmânhodematacõesnaquelesdeargilitos(0'5a15cm);entretanto,

há o predomínio da fração entre 0,5 a l'5cm' O arredondamento é bom para os dois tipos de

olastos, com esfericidade média para os de argilitos e média a álta nos de quartzo' A mstnz é

arenosa fna e compreende aproximadamente 60% do pacote descrito A cor predominante trestas

rochrs é branca e â espessura pode variar no intervalo de 2 a 25m- No topo da coluna

estratigráfioadescritaparaaFormaçãoAquidauana'ocorTemlentesdearerritosargilosose

argilitos, mr¡ito Êiåveis, com cores predominantes vermelhas e espessuas entre 2 a 20m. A

espes$¡ra máxima medida nesta formação junto às escarpas da Falha de Poxoréu (Alvo Px)'

obtida através de dferenças de cotÂs no mapa topográfico foi de l50m'

considerando-se o eryilhamento pfoposto por Gonçafues & sohneider (1970) para a

Formação Aquidauana, há o predomínio de ¡renitos na base e de siltitos e folhelhos intermediários

e a¡e¡ritos na porção superior da coluna. Assim sendo, o enryilhame,lrto ora descrito encaix¿-se na

porção basal descrita por aqueles autores.

Entreasestrutuasprimririas,foramobservadasestratificaçõesplanoparalelasde

médio porte, embora elas não sejam comuns. Out¡a estrutura identificada foi a sipoidal nas

áreas do Alvo pG, as quais desenvolvem-se por ocasião d¡ diminuição abnrpta da velocid¿de do

meio üansportador, com 4 conseqü€nte deposição em ambie'nte sub-aquoso'

uma feição morfológioa oaracterística da Formação Aquidauana notada nos

afloramentos nas proximidades das drenagens, são dissecações de forma hexagonal lembrando

casco de tartaruga, quejá haviam sido desoritas por Barros et at (1982)'

por ocorrer associado ao muro da Falha de Poxoréu, o contato inferior da Formação

Aquidauana não foi visualizado; entretanto, Oliveira & Mühlmann ( 1965), descrweram esse

contato como do tþo discordante erosivo oom a Formação Pofia Gfossa. O contato superior se



dá por discordância angular com a Formagão Palermo e erosiva com as r¡nidades Terciário-

Quaternário Indiviso e coité (Aluviões Atuais). os contalos entre a Formação Aquidauana com a

Intrusão Tambu¡i e com os diques da Formação Paredão Grande' mostram metamorfismo térmico

marcados por silicificação intensa, produzida durante o encaixamento desses corpos.

O intervalo entre o Cârbonífero Superior e o Permiano lnferior foi a idade definida para

a Formação Aquidauana, a partir dos estudos palioológicos e de miorofosseis, conforme dados de

Daemon e Quadros ( l9?0, 1¡l: Barros et al., 1982)

5.1.2 - Formação Palermo

A Formação Palermo (Figuras 2,6 e ll), de igual modo a Aquidauana, ocupa as cotas

topogtáficas mais elevadas, situando-se entre 120 a 400m em relação ao nivel do ma¡. Esta

unitlatle foi mapeada nas porções srl sudeste e sudoeste da á¡ea do Alvo PX' onde ocorre

recobrindo a Formação Aquidauana junto a Falha de Poxoréu e na Estrutufa de Alto Coité

(Figura 6).

os litotþos que constituem a Formagão Palermo são cafscterizados por

cotrglomerados basais oligomíticos, com seixos de quartzo (4 a 5cm), possuindo arredondamento

ruim e esfericidade baixa. A matfi|z é are,no-siltosa e o oimento silicoso. Calcare¡ritos oofticos

itrtercîtrm-se a pacotes de argila em direção ao topo na região da Estrutura do Afto Coité. Níveis

ooliticos e silexitos, maciços, com laminações intercaladas de até lcm de espessura nas cores

branca e vermelhâ ocorrem no topo do muro da Falha de Poxoréu. A morfologia desses pacotes é

tabuliforme, estando as roohas intensame,nte silioificadas, sendo portanto, resistelrtes ao

inteqerismo.

As estn¡tufas observadas nos aflorame,lrtos da Formação Palermo foram as l¡min¡çfig5

plano-paralelas, pof vezes ondul¿d¿s e os'tepees" (Fotografia 5a)' A espessura da unidade em

apreço varia de 5m (Falha de Poxoréu) a 13m na Estrirtura do Alto Coité. O contato inferior

looalizado nesse alto oco¡¡e com a Formação Aquidauana; já o contato superior é feito com as

unidades Terciário-Quaternário Indiviso, se¡rdo em ambos casos discordante erosivo.

Com base nas felações estratigfáûcas e nas coquinaS que comumetrte ooolrem na

Formação palermo, Gonçalves e Schneider (19?0) propuseram que a idade dessa unidade situa-se

entre o Permiano Métlio e o Superior.



5.1.3 - Formação Botucatu

A Formação Botucatu. conforme pode ser observado no måpa geológico regionai

(Figura 2), apresenta uma grande distribuição em área. Entfetanto, com a conclusão dos

rnâpeamenros geológioos realizados dentro dos limites dos Afuos DA e PX (Figuras 6 e l0),

observou-se que afloramentos destas rochas são restritos ao Alvo PX (Fþra 6), nms vez que

tipos litológicos da Formação Cambambe (Grupo Bauru) fo¡am fudevidamente desoritos como

pertenoentes a Formação Botucatu.

Afloramentos da Formação Botucatu foram identifcados no centro e flanco norte da

Es'trutura do Alto Coité; à NE de Poxoréu (Fazenda Maringá) e à NW dessa cidade, conforme

Figura 6, situando-se entre cotas topográficas de 500 a 400m em relação ao nível do mar.

As roohas características desta unidade litoestratigráûca cones?ondem a are'nitos de

granulometria ûna a média, bem seleoionados' com os grãos predominantemente fosoos nas cores

vermelha a amarela. Tais rochas em lâmina delgada são constituídas predominantemente por

quartzo (90olo). Os grãos são arredondadòs a suba¡redondados, oom tamânho va¡i¡ndo de 0,3 a

0,7mm, possuindo oomo minerais aoessórios rutilo, turm¿lina e zircão. o cimento é silicoso e

femrginoso sendo a co¡ ama¡ela resultante da introdugão de água nos ooryostos de ferro

(limonitizaçõo).

As estruturas prirnárias observadas são estrâtifcações oruzadas de grande porte,

próximo a Poxoréu (Fotogfafia 5b), e plåno-pafalelas na Estrutura do Alto coité.

Não foi possível definir o contato basal e nem a espes$ua da Formação Botucaû¡, umâ

vez que os aflotamentos oco¡¡em nas porções topogfâfioâs baixas e por esta razão a base do

Arenito Botucatu está encoberta por unidades mais jovens. Segundo Bar¡os et al. (1982), o

contato basal ocorre com as Formações Aquidauana e Palermo, por discordância erosiva ou

f¡thas. O contato superior, desorito nas proximidades da cidade de Poxoréu (Wesk¡ et. at, 1993)

é feito, oom a Formação Quilombinho (Grupo Bauru) por discordância erosiva (Fotografia 5b).

A idade das roohas da Formação Botuoâtu, segundo schobbenhaus et a[ (1984) é

Juróssica, oonsiderando, segundo os referidos autoles, que as mesrnâs sãO sotopostas pela

Formação Rosário (Triássico Superior) e sobrepostas pelo vuloanismo Serra Geral (Jurássico

Superior).



Fotogralia 5b - Contato discordante
erosivo entre as Formações Bofiroahr

þase e Quilombinho (topo).
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5.1.4 - Intrusão Tamburi

A Intrusão Tamburi localiza-se na Fazenda Antão. cabeceiras de msrgem di¡eita do Rio

paraiso (Cónego das Cobras e Tamburi), distante 50km à SE de Poxoréu (Figuras le 7). O corpo

está enoaixado em rochas a¡eníticas da Formação Aquidauana' possuindo' portanto' uma idade

mais jovem do que estes sedimentos. Situa-se na borda NW da Bacia do Paraná' constituindo um

quadro semelharte ao do kimberlito Redondão, que é intrusivo em sedimentos da Beci¡ do

parnaíba (svisero et a]., lg77\. No Brasil, Alneida e svisero (1991) verificaram que as princþais

áreas de ocorrência de int¡usões de possÍvel natureza kimberlítica situam-se justamente em faixas

de dobramentos pfoterozóicas perifericas à áreas cratônicas. Assim sendo, as intrusões Tamburi e

Redondão oonstituem dois oorpos fora desse contexto teotônico, discordando também daquele do

coDtinente afücano onde os kimberlitos situam-se nas bordas de crátons (Mitchelt 1986)'

o nome Tamburi é originário de uma árvore denominada de Tamburi @nterrolotism

contorstisiliquum), comr¡m na Mata Atlântica, que possrri tronoo gfosso' copa esgalhada sendo

excelenteparaafabricaçãodecanoas(1n:NovoDicionáriodaLínguaPortuguesa,AurélioB.

Holanda Ferreira, 1986). Esta vegetação ârbustiva oCorre abundantemente sobre o oolpo' o qr¡al

se destaoa em relação à vegetagão circundante onde predominam os cerrados (Fotografia 6)'

Duas oaracterísticas cham¡m a atenção nessa intrusão: a) o relwo positivo e o f¿to de

ocorrer de forma isolada. A primeira característica, ¡esr¡lta do fato da htrusão te'r desenvofuido

um¡ intensa carbonatação interna e silicificaçlo da encaixante durante o episódio de colocação,

fatoqueapreservoucomoaltotopográficofrerrteaosprocessosintenryéricos(Fotografia6).o

f¡to dela ocorrer de form¡ isolada também é incomum, visto que em geral intrusões kimherliticas

ou de filiação kimberlítica norm¡lmente aparecem em grupos ou mesmo etDßmes de algumas

dezeûas de intrusões, constituindo oa4os kimberlíticos, tal como defnido por Mitchell (198ó)

no continelrte africano e em outros locais.

5.1.4.1 - Características geológicâs

Trabalhos de mapeamento mostrafam que a Intrusão Tanbufi é um corpo de form¡

subelþsóidica, orientado na direção SE-Ì{!V, cujas dirne,nsões principais são de aproximad¿mente

400m segundo o eixo m¡ior e de 200m na direção perpendicular. O oorpo possui

,rm¡ área total de 5,9ha, consituindo, portaûto' rrme intrusño de porte médio a pequeûo



Fotografia 6 - Vista Geral da Intrusão 'Iamburi que se destaca na topoglafia em meio aos

cerrados circundantes.

1'otografia 7 - Poço de amostragem de forma circular na lntrusão Tamburi. No fundo do poço

destacam-se xenólitos sedimentares de tamanhos e latureza vanada.

60



(Mitohell, 1986). Outras feições locais que merecem destaque são â presençâ de uma esoarpa

lateral ao corpo na porção S e falhas NW-SE paralelas ao eixo da intrusão (Figura l2)'

Comparações entre a htrusão Tamburi e out¡as intrusões da região de Coromandel' no

oeste de Minas Gerais (Meyer et al.. 1994), estão apfesentadas na Figura 13. Nota-se que o corpo

Tamburi possue dimensões semelhantes à intrusão alcalina do Pântano' sendo ambas bem maiores

que as intrusões kimberlítioas Limeira e Indaiá. Além disso, esses dois últimos corpos possuem

intrusões satélites associadas, enquanto que o Pântano e Tamburi ooorrem isolados no tenetro'

como o corpo íp.eo está murto alterado e em grande parte recoberto por fina (0,2m)

a es?essa (1,50m) coberhua quatemária, ele foi amostrado por 6 poços de 2 x 2m' seguido de

telescopagem oircr¡lar de 90om de diâmetro, perfazendo uma profirndidade total no poço mais

profùndo de 3,6m (Fotogfafia 7). Obsewações macroscópioas efetuadas revela¡am a presença de

uma quantidade grande de xenólitos de cores, dimensões, formas e naturezas variadas' tendo sido

reconhecidos xenólitos dispersos em todas as paredes dos poços' os quais na sua grande maioria

possuem bordas angUlosas. Os tipos mais oomuns são: a) arenitos com granulometria média a

gossa, mâcigos a ûiáveis, cor vermelha e com bordas de alteração cinza (Fotografia 8a). O

tamanho dos xenólitos situa-se entre I a 50cm, sendo originários de etroaixantes da Formação

Aquidauana; e b) rochas pelíticas, mr¡ito lìiáveis micáceas ou não, de cores bege ou cinz¿' com

laminações plano-paralelas incipientes. Nesse oaso possuem dimensões entfe 0'5 a 12cm' em

média, perte,nce,ndo provavelmente a tþos litológioos do Grupo cuiabá' da Formação Ponta

G¡ossa, e a corpos de nanueza básica alterados da Formação Patedão Grande (Fotograûa 8b)'

Do ponto de vista petrográfico a rocha possue aspecto brechóide, sendo formada Por

r¡m¡ matriz afgilosa resultante do interyerismo profi¡ndo, no qual além dos xenólitos já

menoionados, ocorrem oristais de granadas de cor vermelha de até 3cm. Em lâminas deþadas

(Fotomiorografia 1a), mostram-se na form¡ de cristais subidiomórficos, de relwo alto, co¡

vermelha, fraoame,nte biffeÊingetrtes e com t8m¡nhos entfe 0,3 a 0,5mm Flogopitas oloritiz¡das

de até 2(jE. ocorïem em amostras de mão, nas cofes amsrela A amarela ouro, i¡!¡i¡$ili'r¡ndo ¿

datação do cofpo; em lâminas delgadas o tamarho situa-se entre 0,3 a 0,5rnm (Fotomicrografia

lb). Exibe hábito placóida! pleocroísno médio de verde pálido a maffom clffo, zoneame'ntos de

ve¡de claro a escuro, extinção paralela às clivage,ns e caráter biaxial negativo. Pseudomorfos de

olivina subedrais com tâmaÍhos etrtre 0,2 a lcnq totalnetrte sefpentiniTîdas são freqüentes' O

cafbonato ocorre segundo cristais hipidiomórficos de dimensões entfe 0,4 a 0,?mm, sendo

incolores, com relevo alto, clivagem rômbica, ângulo e,ntre os dois sislemas de clivagem de 75o e
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Figura l2 - Mapa geologico da lntrusäi Tamburi e a posiçäo dos poços de amostragens (P., a %).
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Figura 13 - Contornos em superfície da lntrusäo Tamburi, comparado com as intrusöes Li-
mehas (11,12 e L3), lndaiá (11 e 12) e Pântano (P), da reg¡åo de Coromandel, Minas Gerais.
Dados comparativos retirados de Meyer et al., (1994).
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R Fotografia g - Xenólitos na lntrusão Tamburi. Em (a), de rochas sedimentares das encai¡<antes; em (b), de roctas lgneas máficas alteradas-

(a)

Fotomicrografia I - Carac{erfsticas microsøópir:as da lntrusão Tamburi. Em (a), macrocristalde granada, æm.zorìearnento, nioóis paraÞlos

aunrento 26x; e em tói maðrocriita oe flogoóita alterada, circundada por carbonatos e na auréola um cristal de perovskita, aumento 12,5x.

(a)



extinção simétrica aos dois sistemas de clivagen Os oarbonatos ocorrem também

abu¡rdantemente como agregado miorocristaüno coryondo a lîAtilz (Fotomicrografia lb); na 
-

realidade, tais carbonatos são res.ultantes de segregações carbonáticas primárias do maemå

comutrs a essas int¡usões (Mitohell, 1986). os opacos são freqùørtes na matriz possuindo

dimensões entre 0,1 a 0,3mm e formas globulares. Entre eles, destaca-se a perovskita que

¿presenta dimensões da ordem de 0,05mm, hábito quadrático bem definido (Fotomiorografia lb)'

oor oastanha-avermelhada ¿ s¿st¡nh¡ esouro, televo alto e birrefringêucia anôm¡le ftaca. segundo

Svisero et at (19S2), nas intrusões da região oeste de Minas Gerais os cristais de perovskitas

desenvolvem au¡éolas ou concentrações em tomo de flogopitag olivinas e outroS maOrocristais' A

ilmenita oco[e na forma de monocristais de até lcm em afloramentos' possuindo capas de

alteração de leucoxênio e fraturas zuboonchoidais'

o oorpo apresenta macroscopicamente âspecto de rocha vuloanoclástica, textura

breohóide e alteração intensa. Possui xenólitos de até 50cm, m¡crooristais de gfanadas < 3cm,

flogopitas < 1,5cm, ilmenitas < 0,8cm e olivinas < lcm; imersos em umâ matriz afanfioa argilosa

a areno-argilosa, oonstiûída de minerais identificados em lupas binoculares (30x) como olivinas,

flogopitag ilmenitas e fafame,[te granadas. xenocristais de quartzo e feldspato caulinizados são

relativamernte comluN. O conjuato foi zubmetido a intensa segregação carbonática, oujas

widências são m¿orocristais de carùonatos.

segundo cox (19?8), ,'as erupções de ma8mas kimberlíticos são eventos

vulcanogê,lricos explosivos, devirlo a prese'nça excessiva de vapor d'água e dióxido de ca¡bono

que, qr¡ândo atingem a zuperfioie, causam a explosão' Com isso as paredes do conduto são

despedaçadas e oarreadas pelas lavas"'

Dado a intetrsa alteração da Intrusão Tamburi, não foi possÍvel obtermos amostras para

datações geocronológicas. Entretanto, tomândo-se como base a idade de l2l,lMa' obtida por

Davis (1977) em zircão do Kimberlito B-9, Paranatinga (MT)' a Intrusão Tanburi poderia ser

conteqrorânea a esse ¡¡âg¡Stismo, se,ndo ambas por extemão correlacionad¡S aO vulcsnismo

Serra Geral da Bacia do Paraná, de id¡de Jurássica.

Com base nestas oâracterísticas o corpo Tanburi pode em prinoþio ser classifioado

litologicamente como r¡rna ¡ooha de aspecto brechóide que, segundo a olassifioação de Mitchell

(198ó) reune características comr¡ns à fácies dp cratera, na qual há predomÍnio de xenólitos de

rochas provenie,ntes das enoaixantes sobre os de origem m¡ntélica, Quanto as carac{erísticas

químicas desse corpo, elas serão abordadas no Capíhrlo 8 conjuntametrte oom os resistatos dos



conglomeradosdaFormagãoQuilombinhodoGrupoBar¡ru.eoomasroclrasvulcanoclásticasda

Formação Paredão Grande.

5.1.5 - Formação Paredão Grande' Grupo Bauru'

corpos intrusivos e extrusivos aqui englobados na Formação Paredão G¡ande foram

desoritos em todos os alvos mapeados (Figuras 6,8,9 e t0)' No Alvo PX (Figura 6)' são

representados por um conjunto de l0 (dez) pequenos derrames com localizações em pares de

coordenadas e ¡limensões, segundo quadro da Tabela l. Situam-se a 25,5km À NW d¡ cidade de

poxo¡éu; comportam-se como altos topo$áûcos e posicionam-se em altitudes que variam entre

700 a 600m em relação ao nivel do mar (Fotografias 9a e 9b). ocorrem alinhados segundo a

diregão aproximada N-s, tendo sido de,nominados primeiro e i¡form¡lmente de Derremes da

R¡i.inha por pisani e A¡rais (1991). Essa denominação também foi adotada por Weska et aL

(1993) em referência ao nome da localidade onde afloram tais corpos'

T¡beta I - Localização dos Derrames da Raizinha em pâres de coordenadas e dimensões (largura

* comprine"to). o óorpo nol situa-se no extremo sul e o no 10 no nofte (Figura 6). (**)coberto

em

CORPO COORIIENADÂS DIMf,NSOES(n)

XúfrænO LATITúDE SIIL LONGITITDE OESTE LARGURA COMPRIMENTO

25(n
¿100

450
115{)
2fi
9m

35{x)
¡ll¡O

95()
5{n

600
200
150
200
150
450
600
35()
700
350

l**
,
3
4
5
6
7
E

9
10

15049t27'
lso4¡|,40"
LSo46'54"
15046'38',
15046'09t'
15045'56',
15045t04"
1so43,42t',
15043t15t
Lso42,52''

54933'40'
54033'22"
s4033'23"
54033'42"
54033',49"
s4033'32"
54033'39',
54033'13''
54033t59,
54034'13"

N¡ área abrangida pelo Afuo PG foram descritos e estudados 34 corpos, se'ndo 25

localizados a sw, s, sE e E de Paredão Grande (Figura 8, Fotogafia lOa); o dique Pfi¡¡wefa

looalizado €ntre ptimåvera do Leste e Paredão Grande (Fotografâ l0b), além de oito diques na

Reserva Indígena Meruri (Figura 9, Fotograûa loc). os corpos situados próximos a Peredão



Fotografia g - Derrames da Raizinha como altos topográficos à Sul(a) e à Norte (b), Alvo PX.



Grande comportam-se como altos (diques) e baixos topográficos sob a form¿ de derrames, além

de um corpo da fácies piroclástica ( n' 16, Tabela 2). Os demais, são os dþes da região do

Meru¡i e primavera do Leste. os quais comportam-se como altos topográficos. Tais intrusões e

extrusões situam-se em altitudes entre 600 a 520m em relação ao nÍvel do mar. Suas lss¿lizqções

em pares de coordenadas e dimensões são mostradas nas Tabelas 2 e 3. A altura dos diques em

paredão Grande, situa-se entre o intervalo de I a ?0m (Weska et al.. 1992), estando alinhados por

aproximadamente l3km, segundo a orientação preferencial N65'-75"8' m¡s encaixados segundo

a direção N40.-50.W. Os dþes na Colônia Intligena Meruri possuem altitudes que variam entre

30 e 80m, estando intrudidos segundo duas falhas distintas, paralelas e também de direção N65o-

75oE. Nas bordas desses diques ocorrem depósitos de talus (Fotografia 10c) que configuram

falsos corpos oircr¡lares em fotografias aéreas ou im¡geas de satélites'

A Formação Paredão Grande no Atvo DA (Figura l0) consiste de 7 pequenos

derrames, sendo 5 situados na região da Lajinha (Fotografia lOd) e 2 nas cercanias do Córrego

Preto, com localizações em pafes de coordenadas e dimensões segundo quadro da Tabela 4' Os

Derrames rla Lajinha e do Córrego heto situam-se, respectiva e aproximadarre'lrte ¡ 26 e a 30km

à NE de Dom Aquino. Ocorrem como altos e baixos topográñcos em ambas regiões em ahitudes

que variam e,lrtre 640 a 500m em relação ao nível do m¡r. Os Derrames da Lajinha edo Córrego

p¡eto for¿m primeiramente denominados por Oliveira et aL (1992), em referência ó bcaüzação

dos mes¡nos na região da Lajinha þorção SW) e no vale do córrego homônimo, porçõo NW do

mapa geológico (Figura l0), de,nominações estas que adotamos e que faremos referê'ncias no

decorrer da Tese.

5.1.5.1 - Caracteústicas macro e microscópicas dos Derrames da R¡izinha

Em amostfa de mão, as rochas vulcânic¡s dos Derrames da R¡izinha (Alvo Px)

apres€ntam-se maciças e de cores preta a cirza escùro predominântes. A rooha quando alterada é

envoþida por ¡¡na oapa de alteração de co¡es amarela e alaranjada. O solo desenvofuido nas

proximidades e sobre os corpos são típicos daqueles oriundos de alterações de basaltos (tenas

roxas). Distingue-se dois tipos de texturas, se¡rdo a primeira porfirítica, oom fe'nooristais de

olivinas, piroxênios e plagioolásios imersos em û tnz îfcrnitic e eve¡rtualmelrte com fragme,ntos

de rooha (Fotografia lla). O segundo tipo é a texh¡ra amigdaloidat mais rara, enoontrada na

forma de blocos rolados e bastante alterados. Tais tþos texnuais encontrados nos Derrames da
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Fotografia 10 - Diques e outros derrames da Formação Paredäo Grande. Em (a), di<¡ues de Paredäo Grande; em (b), dique Primavera; em
(c), diques na Colônia lndígena Meruri; e em (d) derrame de topo da Lajinha.



T¡bela 2 - Loctlizaçlo em pares de coordenadas e dimensões (largura x coryrimento) das

intrusões e extrusões na região de Paredão Grande. A intn¡são I situa-se na pofção extfemo oeste

e a i! na leste (Figura s). (1) - diques, (+) - rochas piroclásticas e (#) :tggm- 9s --- .

ffiNADAS DIMENSOES(n)

NúT,MNO LATITIJDE St]L LONGITT]DE OESTE LARGT]RA COMPRIMENTO

53025'29"
53a25',23"
53023'41"
53023',25"
53023,11',
s3022',59"
s3022'33"
53022',20''
53ø22',07"
53022,o1,,
s3021,54"
33021,41',1

53021',40''
s3021,29"
53021,251'
53021t03t'
53020'23"
53019'39'
53018'07'
53017'00t'
s3017,ss'n
s3017,42"
s3017'36"
53017t35t
53017,Og'9

lf.

3¡t

#.
5*
6J.

7t
8t
9tr

10*
11*

13r
l4t
15*
16+
t7#
18#
t9#
2t#
2t#
22#
23#
24
25#

1503ó'18'
15036' 17"
15036'03'
15036t05"
15036'05'
15036'06',
15036'01tt
15035'57'
15035'51"
15035'51',
15035'48"
13035' 47"
15035'45',
15035' 44"
15035'39"
15035'29"
15035'16',
15035t03'
15034'57"
15034'53"
15034t54t
15034'53',
1so34,44"
15034t51'
15034'38',

7S
60
60
60
90
75
75
75
120
60
90
7S
60
37
s2
120
75
120
n
s2
52
45
90
45

300

r50
tt2
7S

135
330
t20
225
1E0

135
1s0
120
270
7S

90
135
495
135
285
292
vt
135
t20
330
15()
885

Tabela 3 - ¡¡sslti?,qgio em pares de ooordenadas e dimensões (largura x coryrimento) dos

dioues d¡ Colônia Indíeena Ivfãruri. O no I situa-se no extremo oeste e o n' I ò leste (Figura 9)

CORPO COORDtrNADAS
rVÚTTNNO L\TITT'DE ST]L IÍ)NGITIJDE OESTE

DrMINSÕES(n)
I,ARGI]RA COMPnIMENTO

120
150
2û
270
420
225
1050
t20

1

2
3
4
5
6
7
I

15033'09'
15033'09'
15033'15t
15033'03t
15033'00"
15032t58"
15033'10t

53004'49"
53004,43''
53004',41'
53003'29"
53003'17"
53002'57"
53002'56"

60
7S
120
120
150
90
270
90t06" , sgr,



Tabela 4 - Looalização em pares de coordenadas e dimensões (largura x coryrimento) dos

Derrames da Lajinha ( I a 5) na porção suL, e do cóÍego heto (6,7) à Nofte da Figufâ 10.

CORPO COORDENADAS
minannO I,ATITUDE STIL LONGITTJDE OESTE

f lSo4Z,Sl'' S4oS9,S4r,

2 15o43'26" 54o47',24"

3 15o43126r' 54o42',53"

4 15o42',42" 54o42'31"

5 15o41',58" 54o41',31"

6 15036'26" 54043',36"
7 15o36'00t' 54o45t00'

DIMENSOES(n)
LARGTJRA COMPRIMENTO

250 850
400 1300
950 1500

r950
2$n
4150
750

450
1000
750
400

Raizinha já foram descritos (Weska, 1987 e Weska et al., 1988; 1993) sob a form¡ de clastos em

conglomerados coryletamente alterados da Formação Quilombinho e Caohoeira ds þ66 Jalr{im

(Grupo Baunr), e são evidênoias iryortantes de que esses derrames foram as árees fontes

princþais desses conglomerados. Vale relembrar que os Derrames da R¡izinha oco¡rem oomo

altos topográûoos junto a borda da Baoia Bauru (Figura 6, Fotografia 9)'

Suspeita-se de rochas piroolásticas da Formação Paredão Grande na região do

gariryo do Buritiz¿l, nas proximidades e à NE dos derrames números 7 a l0 (Figura 6, Tabela

l). Rochas piroclásticas finas a grossas que ocorÌem na base do Grupo Baun¡ estño melhor

presewadas na região da Chapada dos Guimarães, conforme descrito por Weska (1987) e Weska

et at (1988). A úh/idâ em relação à natureza . þea ou sedime,ntar dessas roch¡s é por que as

mesmas estão coryletamente alteradas, ocorrendo como 'bedrook" þiçarra) que são

denominadas pelos gariryeiros locais como do tþo "amendoim" ou 'þé de moleque". Com base

no exposto anteriorme,lrte, no Alvo PX foram mapeados derrames e uma provável ficies explosiva

associåda.

Ao microscópio, a textura mlis freqüente do vulcanismo máfico da Raizinha é a do tþo

suboñtica (Fotomicrografia 2^r, tetdo sido observadas secundariamente texturas traquítica

(Fotomicrografia s 2a,2b\ e miorolÍtica. A coryosição mineralógica dessas rochas é oonsntuída

pelos segu.intes minerais: plagioclÁsio (50%), clinopiroxênio (25olo), opacos (16%), olivina (4olo),

epidoto (2%), fragm€ntos de rocha (l%) e acessórios (2o/o). os cristais de plagioolásio foram

ide,ntificados como labradorita (An5ç7s), são euéd¡icos e ooorrem tra forma de rþas alongadas de

até 3mm, embora a média do tamânho do plagioolásio seja de 0,5mm Os fe¡rooris-tais desse

mineral mostram bo¡das de reação com a múítz (Fotomiorografia 2c). Os olinopiroxênios são



representados por âugitâ e titano-augita, em fenocristais de até 4mm e tam¡nho médio de 0'3m-

em lâmina. A olivina aloança tamanho de até 5mm; os cristais estão muito alterados e como

resr¡ltadodisso,produzirammineraisdealteraçãoidentificadosoomobowllingitaeiddiginsita.os

opacos predominatrtes são magretita, ilmenita e espinélio' obsewados em oonc€trtrados de batéia'

A granulometria média dos opacos em lâmina é muito fina oscilando em torno de lmm Xenólitos

de quartzo-arenitos (0,5 a 6cm), mostram bordas de reação com a Ít^triz e estão envoltos por

r¡rnâ texnua traquítica (Fotomicrografia 2d). Os acessórios são zircão' apatita e biotita (?)'

5.1.5.2 - Características macro e microscópicas dâs intrusões e ertrusões de

Paredão Grande e Meruri.

Macroscopicamente, os diques de Paredão Grande e da colônia Indígeira Meruri (Afuo

pG) apresentam variações texturaig sendo ¿s m¡is fnas geratne,nte próximas às zonas de contato

oom a Formação Aquidauana e as maiS glossas nas pOrções m¡is internaS Aos corpos. A textura

pfedominante é porfirÍtica, com fenocristais de plagioolásio + piroxênio + quartzo, ¡ara olivina e

ftagm.e,lrtos de rocha. os ûagme,lrtos de rocha e a texh¡fa porfirítica ocofrem pfefereûciÂh€nte

próximos às bordas e eo topo dessas intnrsões, conforme já desorito por Weska (1987) na região

da Chapatla dos Guimarões. São cormms em aflorame'ntos nos diques de Paredão C¡rande a

esrrurula de fluxo (Fotograûa I lb), disjunção polie¡lral, ftaturamentos (Fotograûa llc) e

esfoliâção esferoidsl (Fotograûa lrd). No corpo no 16, próximo a entfada d¿ Fazend¡ Tooa d¿

Onça pela BR-070 (Fïgu¡a S, Tabela 2), ocorrem seixos a Inåtaoões de coryosição bssáhioa,

imersos em matriz argilosa e nuito alterados, sugerindo a ocorrência de fäcies piroclásticas

associ¡d¿s aos derrames e diques. Os cl¡stos possuem cor oastanha aci¡ze'lrtad¡ e a aberação

dos pórfiros de feltlspato (ca¡linizado) resultam em pontos brancos dispersos em m¡triz afnnítica'

Estas roch¿s também são encontradas sob a forma do seixos e mstaoões mrito aherados nos

oonglomerados das Formações Quilombinho e C¡choeira do Bon Ja¡dim , descritos no Afuo PX

(Weska et at, 1993) e também na Chapatla dos Guimarñes (Wesk¡' 1987)'

Em lÍìmina deþa¿a, as rochas das regiões de Paredão Grande e Menri são coryostas

essencialme,nte de plagioclÁsio (50olo), augita-titanaugita (25olo), opacos (10%)' ortoclisio (5%)'

olivina (5%), quartzo (3%), acessorios (1%) e produtos de alterações (l%). os plagioc[isios

ide,lrtificados variam de andesina (An¡oso) até oligoclásio (Anro¡o), ooorre'ndo em cristais

euédricos a subérlricos de hábito rþiforme; são incolores, com geminações siryles e mihþlas
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(a)

Fotomicrografia 2 - Características microscópicas da Formação Paredão Grande. Em (a), textura subofítica e traquítica, aumento 100x; em
(b), textura glomeroporfirítica, aumento 40x; em (c), bordas de reação no plagioclásio, aumento de 40x; e em (d) fragmento de rocha reagin-
do com a matriz, aumento de 40x.
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Fotografia ll - Aspectos macroscópicos das rochas da FormaçãoParedäo Grande. Em (a), textura porfirltica e fragmentos

þ) eJtrutura de fluxo; em (c), fraturanrento; e em (d), esfoliação esferoidal.



(Carlsba<l e Albita lamelar, Exibem freqúentemeute bordas de reação com a n¡.ztr7z' tamanhos

e'tre 1.0 a 4,0mm. e textura glorneroporfirítica com fenocristais de augita-titanaugita e opacos.

tal como observado nos Derrames da Raiánha. Na matriz. as miorolamelas de plagioclásio

posicionam-se subparalelamente e, nos termos de granulação mais fina. estão dispostos em tomo

de fenocristais de augita-titanaugita e plagioclásio. localmente em linhas onduladas. As alterações

fieqüentemente ol¡servadas são de plagioclásio para sericita. Os clinopiroxênios são do tipo augita

a titanaugita. que ooorrem como fenocristais euédricos a subeuédricos. A augita apresenta-se em

prismas curtos. idiomorfos. com tamanho entre 0.5 a l,0mm, cor castanha-ewerdeada.

pleocroismo fraco de verde pálido a castanho claro. extinção oblíqua às clivagens, geminações

simples e mais ¡aramente multiplas. A titanaugita ocoÍe mâis comumente como cristais longos

hipidiomórfroos, com tamanho oscilando entre 0.7 a l,5mm cor verde pálido, pleocroismo médio

a forte, de verde-amarelado a violeta, apresentando zoneamento. Na matriz, a augita ocolre em

microlamelas associadas com plagioclásio, opacos e vidro de sílioa. A textura mais oomum é

subofitica entte os clinopiroxênios e os plagioclásios. Alguns cristais de augita enoontrâm-se

oompletamente alterados para uma massa de aspecto fibroso de cor oastanha ewerdeada, sendo

provavelmenre a u¡alita em estado de alteração avançâdo. O feldspato alcalino (caulinizado) é o

ortoclásio, o qual raramente ooo¡¡e como fenocristal, poszuindo hábito tabular s tamp¡ho

variatrdo entre 0,5 a 2,0¡¡m. Associa-se ao plagioclásio que ooorre na form¡ de cristais

hipidiomórfrcos, incolores. com clivagem boa, geminação tipo Carlsbad e mais raramente Baveno.

A olivina (Fotomiorografia 3a) constitui fenocristais de dimensões eütre 0,7 a l.Omm, ocorrendo

em hábitos euédricos a subeuédricos, cor amarela ewerdeada, pleocroismo fraoo em tons pálidos

de verde a amarelo, oom freqüentes Êaturas, extinção reta, cores de interfe¡ência forte (verde,

azul, etc... ), contendo comumente inclusões de opacos. Na matriz, a olivinâ ogofie como

microcristais idiomorfos à hipidiomorfos disseminados, às vezes sob forma de esqueletos de

oristais paroialmente alterados para bowlingitâ e iddiginsitâ. O quartzo ocorre como xenocristal

evidenciando contaminação do magma pela encaixante arenítica. Os xenocristais de quartzo

apfesentam aspecto líryido, incolor, algumas vezes fratu¡ados, extinção ondulante e ctráfier

uniaxial positivo. Nas bordas dos cristais de quartzo oootrem microlamelas de augita em

dþosþão radial, subparalelas e englobad¿s por auréolâs concêntrioas de cor laranja a amarela,

opticamente isótropas, com texhrra de devitrificação, sendo provâvelnente vidro vulcânico

(Fotomicrograñas 3b e 3c). Os fragmentos de rooha presentes nas bordas e topo dos diques,

mostram-se sob formas variadas, como por exemplo esfericas, retangulares, eþsóides e de



bastonetes. Em lâminas delgadas. o tamauho situa-se entre 0.5 a l.Omm: contudo, em afloramento

tbram rlescritos lìagmentos de rooha cle até l6cm. A apatita ocorre como acessório na tnaioria

das âmostras. em microcristais idiornorfos a lúpidiornorfbs. incolores. com relevo médio e

extinção reta. apresentando dimensões entre 0.1 a 0,3mrn. O carbonato. de oconêucia localizada.

forma agregados rnicrocristalinos incolores. fazenclo parte do produto de alteração do

plagioclásio e do piroxênio. Ocorre também preenchendo vesículas circulares, com dimensões

variando entre 0,5 a 0,7 mm Os minerais opacos são abr¡ndantes em todas as amostras.

ocorrendo como fenooristais idiomorfos a hipidiomorfos. com hábito triangular' cúbico e

esqueietos de cristais com tamânho entre 0,4 a l,Omm. de cor marrom escr¡xa a pretâ.

opticamente isotrópicos, tratando-se ptovavelmente de mâSnetita (Fotomicfoglaûa 3d). Em

afloramelto entre os diques números ? e l7 (Tabela 2), a bússola quândo colooada sobre o corpo

ficava fora cle controle. A matriz é formada predominantemente por microlamelas de plagioclásio

em microcristais idiomorfos, microlamelas de augita, globulitos de opacos e microcristais

idiomorfos de apatita. O vid¡o vulcânico apresenta-se eûr formatos irregulares, de cor manom

alaranjada, pof vezes com textufa hialopilítica com miorólitos de plagioolásio.

5.1.5.3 - características macro c microscópicas dos Derrames da Laiinhå e

do Córrego Preto.

As amostras de mão das rochas dos Derrames da Lajinha e do córrego Preto (Afuo

DA) apresentam-se maoiças, nas cores cinza escura. com textura afanítioa e estruûrras de fluxo.

Em lâminas delgadas caracterizam-se pela presenga de plagioclásio (50%)' clinopiroxênio (30%)'

opaoos (15%) e acessórios (5%o). A textura predomina¡te é subofitica e seor¡ndariamente a

tfaquítioa. O plagioolásio tipo oligoclásio (An'o-¡o), apresentâ-se geralmente em cristais

idiomórfioos (0,05mm), na forma de ripas associadâs aos clinopioxêtrios. Os clinopiroxênios são

augita ( lmm) e rafamente titano-augita. Os fenocristais destes minerais são raros quando

con4rarados aos da Raizhha (Atvo PX). Os opacos predominântes são do tipo m¡gnetita, muitos

em elevado estágio de âlteração, transformando-se em óxidos de feno que prodr¡zem alterações

nos cristais de plágioclásio e de clinopiroxênio. Q5 minerais aoessórios predominantes são formas

secundárias de sílica (lussatita) que formam mosaicos geralmente envolvendo o quârtzo

microoristalino (daumoritização). Na conoepção de Roubalt ( 1982), dar¡moritlzaqio é rrm tipo de

âlteração de plagioclásio que permite a geração de quartzo, epidoto, clorita e oalcita. Os demais
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Fotomicrografia 3 - Características microscópicas dos diques de Paredão Grande e Colônia lndígena Meruri (Formaçäo Paredão Grande),

com aumento de 40x. Em (a), fenocristalde oi¡u¡na; em (b), vidro vulcânico sob nicóis paralelos; em (c), ídem com nióis cruzados; e em (d),

cristais de magnetita.



minerais acessórios foram descritos como calcita. epi<loto e mais raramente apatita.

A partir das descrições petrográficas realizadas. foi possivel definir-se duas associações

mineralógicas para os fenocnstais presentes na Formação Paredão Grande. A primeira, descrita

para as vulcânicås máficas da Raizinha é caracterÞada por olivina + cünopiroxênio + plagioolásio

(labradorita): a segunda. oom clinopiroxèai6 * plagioclásio (andesina. oligoclásio) descrita nos

diques de modo gcral e Itos Derrames da Lajinha e Cónego Preto. Nos diques em particular.

ocoüem freqüentemente xenocristais de quartzo o que permite canc¡enzar a associação de

fenocristais como clinopirox$al6 + plagioclá5i6 + quartzo.

Com base nas associações descritas de fenooristais em conjunto com o resfante das

caraoterísticas mineralógioas dessas rochas e. considerando-se ainda as diferenças petrográficas

entre basaltos toleíticos e alcalinos propostas por Hughes (1982, In: Wilson, 1994) (Tabela 5), as

roohas pertenoentes à Formação Paredão Grande enquadram-se na categoria de basaltos alcalinos.

O termo mais primitivo é caracterizado por olivina basalto o qual, por diferenoiagão maemática,

produziu rochas de composição álcali feldspato riolito encontr¡dos como seixos e måtacões nos

conglomerados do Grupo Bauru (Weska, 1987). A difetenciação magmátioa em questão, pode ter

sido resultado da intensa oontaminação crustal e da assimilação pelo magma primitivo, sendo

facilmente observável desde a escala de afloramentos até lâminas delgadas, traduzindo-se por

xenólitos a microxenólitos das Formações Aquidauana e Botuoatu, principalmente, além de

xenocristais de quartzo (Fotomicrografias 3b e 3c).

5.1.5.4 - Posicionamento estratigráficor contatos e idades

O posicionamento estratigráfico dos Derrames da Raizinha é duvidoso quando

utilizados os métodos de mapeamento geológico tradicionais, urna vez que os contatos inferiores

não são aflorantes, apesar de se comportarem como altos topográficos; todavia, depósitos

coluviona¡es recentes recobrem as porções onde poderiam estar localizados tais contatos.

Trabalhos de pesquisa com sondagem realizados pela Mineração Noroeste Ltda. (1984),

consideraram esses corpos como sendo pós-Grupo Bauru e de provável idade Teroiária. Um ñ¡ro

de sondagem para água realizado pela Empresa Geoeste Ltda. sobre o corpo 2 (Tabela l) a cujos

dados tivemos acesso, permitiram confrmar que na realidade os Derames da R¿izinha (espessura

de 17,5m) estão intercalados nas rochas da Formação Quilombinho (base do Grupo Bauru,

segundo Weska et a1., 1993), Os cortatos entre os dþes 5 a 15 (Tabela 2), assim como o dique



Primavera. sào feitos com â Formâção Aquidauana (Figura 8) Nos diques de Paredão Grande os

contatos ruosrram rnetamorfismo térmioo, exposto por intensa silicificação. Já os f)errames da

Lajinha e do cómego Preto, ocorrem intercalados e cíclicos. desde a base até a pofção

intermediária na Formação cachoefa do Bom Jardim (ruridade intermediária do Grupo Bauru,

segrrndo weska, 1987 e weska et al., 1993), ocorrendo provavelmente em 3 oiolos. Dois desses

ciclos são claramenre observadas na região da Lajinha ( Figu¡a l0), e um terceiro é provável

(Derrames do córrego Preto), pois os oontatos de topo desses ultimos derrames não foram

observados em campo. eûquanto que o basal é feito com a Formação Cacboeira do Bom Jardi¡¡1.

mostrado na Þ'igura 14. Esse terceiro ciclo é admitido em frrnção da proximidade entre esses

derrames e espessos afloramentos da Formação Cambambe (topo do Grupo Bauru)' Os contatos

entre os Derrames da Lajinha e a Formação Cachoeira do Bom Ja¡dim, são discordantes, dos

tipos litológico e erosivo, sendo o ultimo evidenciado por oonglomerados possantes sobrepostos

às lavas (Figura I l). A espessura do derrame inferior da Lajinha foi rnedida em 20m e a de topo

em 7,5n1 ambos em méclia. A espessufa de - 9m de r¡m dos derrames do córrego Preto. é

mostrada na Figura 15 em contato com com rochas da Formação Cachoeira ¿6 96¡ J¿¡dìm

sobreposto em disoordânoia erosiva por cascalhos da Unidade Terciário-Quaternário Indiviso.

A irlacle obtida por Gibson et al. (no prelo) pafa o corpo 3 (Tabela l), sugere que o

resfriamerto magrrático dos Derrames da R¿izinha ooolreu a 83'9 + 0,4Ma., conforme dados

obtidos através do método Ar40/Ar3e a laser. Os diques Primavera e Tooa da Onça, datados pelo

método IgAr em rooha total, forneceram idades de 83 e 66 Ma., respectivamente' A despeito das

limitações de aplicação do método (contaminação crus'tal), é possivel admitir que a de id¡de de

resfriamento desses corpos é Cretácea Superior. Os Derrames da Lajinha e do Córrego Preto não

foram datados; entretanto, com base no posicionamento estfatigráfico dos mesmos, inte¡calados

ciclicamente desde a porção intermediária para topo da Formação caohoei¡a do Bom Jafdiñ, em

relação aos Derrames da Raizinha. eles são mais jovens, porém, com idade de oolocação Cretácea

Superior.

5.1.5.5 - Características geoquÍmicas e isotópicas.

Estudos introdutórios a res?eito das ca¡acterísticas geoquímioas destas rochas foram

apresentados por weska ( 1987), para os diques da Mata e da Matinha e os Derrames da

passagem do Mamão (chapada dos GuimÂfães), assim oomo pafa os diques de Pa¡edão Grande



Tabela 5 - Diferenças petrográficas entre basaltos toleíticos e alcalinos (Hughes. 1982; In

lVilson 1994)

BASALTOS
TOLEITICOS

a) Fenocristais
- fenocristais grandes de olivina pouco

freqüentes, sem zoneamento. podendo

mostrâr ânéis de reagão de ortopiroxênio.
- podem ocorrer fenocristais de ortopiroxênio.
- fenocristais de plagioclásio muitas vezes

aparecem uos es'tágios inioiais da cristalização.

- olivina < plagioclásio < augita
- fenocristais de augita cast¡nho claro.

b) Matriz
- granulação relativamente fina.

intergranular.
- olivina ausente.
- o piroxênio varia entre augita

augita + pigeonita.
- feldspatos alcalinos ou analcita ausentes.

- vidro intersticial relativamente comuüL

c) Rochas Associad¡s
- xe,nólitos r¡ltramáficos muito raros

- roohas acumulativas,associadas são pioritos

(oceanitos), rioos em fenooristais de olivina.

ALCALINOS

- lenocristais de olivina de tamnnho médio

comuns. muitas vezes fortemente zonados com

anéis mais ricos em ferro.
- ortopiroxêtrio susente.

- fenocristais de plagioclásio menos coml¡ns,

sendo tardios na seqüênoia de cristalização.
- olivina < augita < plagioclásio

- fenocristais de augita titanífera, fortemente
zonados com bordas de reação roxa a castanha.

com texnua - relativamente grossa, com texturâ varisÍdo
entre intergranular a ofitica.
- olivina na matrz.

subcálcica ou - somente espéoies de clinopiroxênios ricos em

Ca (salita titanífera).
- feldspato alcalino e analcita podem ocorÍer nâ

fratf1¿.
- vidro intersticial é raro ou ausente.

- xe,nólitos ultramáficos muito oomtmq
composições dunítioas ou wehrlíticas
predominam"
- rochas acr¡mulâtivas associadas são

ankaramitos, ricos em fenocristais de olivina e

augita.

(Weska et al., 1992), ooncluindo-se que essas roohas seriam de composigão basalto'andesítica

derivadas ds um m¡tgm¡ parertal toleítico.

fh¡¡ante os trabolhos de caryo para essa Tese houve a necessidade de desenvolver

estudos a respeito do magmatismo da Fonnação Paredão Ctrarr;de, cuactaizado por rochas

piroclásticas gtossas (aglomerados e rr¡lcanoclásticas epiclásticas) a finas (tufos), derrames e

diques associados. Entretanto, só conseguimos ¡ealiza¡ coletas de materiais para análises em

derrames e diques, porque as demais roohas estão oompletamente alte¡adas. Simtrltaneamente,

participamos de um projeto de pesquisa internacional cujos objetivos foram estudos geoquimicos

e isotópicos dessas rochas e que onlminaram com o trabalho de Gibson et aL (no prelo). Nesse



lÚß
d
.r{.n
il
r¡

Superflcíe residual com clastos de ba-
saltos (1 a 20cm), alterados, cinza
escuro,arredondamento ruim e esferíci-
dade baixa.

Basalto alcaLino, cinza
tensamente fraturado, com
nltica e tragultica.

escuro, tn-
texturas afa-

l{
o.t
¡t
oÀ
ao
o
o(,

r(
¡,
o
t{(,

Ê
â
d
E É.r{

6
H
d
¡')

á
oo
ort
rl
t{

.i{

o
o
.ao
(!
o

Arenito, rosa esbranquiçado, conglome-
rático, interdigitado por lentes de
conglomerados, polímlticos, com clas-
tos (0,1 a 40cm) de basalto, quartzo e
quartzo-arenitos, mul-ticoloridos. Arca-
bouço aberto, sem gradação e imbricação
Estratificações paralela, cruzada e
cruzada acanaLada de pequeno a médio
porte e lentes de argila.

Arenito fino, branco avermelhado, ma-
triz arenosa e argiJ-osa (rara), cimen-
to sil-icoso e tubos de silica.

I n lsl arl c I Ba I
À - Argila
S - Si].te
Àr- Àreia
C - Conglomerado
Ba- Basalto

Figura 14 - Coluna estrat¡gráfica mostrando o contato entre a Paredäo Grande e a Formação Ca-
choe¡ra do Bom Jardim, reg¡äo da Lajinha, Alvo DA.
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Superficie residua.l com
15cm) de basaltos, com
baixa e arredondamento

cfastos (2 a
es fericidade

ruim.

Basalto afca.lino, c.i¡iza escLl-Lo' mac-r-
Ço, constituido de plagioclásios (oli-
goclásio) e cfinopiroxênios (augita),
textura afanítica e traquitica.

Arenito argiloso conglomerático, verme
Ìho, com clastos (2 a 4cm) de quartz
e quartzo-arenitos; intercalado po
l-entes de congJ-omerados polimitico
(5 a 15cm) de quartzo, guartzo-areni
tos e basal-tos, esfericidade média, ar
redondamento regu.lar, arcabouço fecha
do, sem imbricação e gradação, matri
areno-argilosa vermelha.

I e ls lar I c lB" I A - Argila
S - Silte
Ar- Àreia
C - Conglomerado
Ba- Baealto

Figura 15 - Coluna estrat¡gráf¡ca da Formaçäo Paredäo Grande no Córrego Preto - Alvo DA.



projeto. foram estudadâs rochas sob a forma de derrames que incluíram Raizinha (PX)' Lajinha e

Córrego Preto (DA) e Passagem do Marn'ão, Chapada dos Guimarães (Weska' 1987); bem como

os diques de Paredão Grande, Meruri. da Mata e da Matinha. Chapada dos Guim¿rães (Weska,

l ggT) e a intrusão aloalina da Ponta do Mono (Mimoso) que foram englobadas na Província

ipea de poxoréu (PIP), contemporânea as de Iporá e do Alto Paranaíba (Figura l6)' porém com

características petrográfi cas e geoquimicas particulares'

Não é objetivo desta Tese o detalhamento do magmatismo da PIP, por essa razão

utilizaremos apenas parte dos dados geoquimicos e isotópicos, como pof exemplo as análises de

elementos maiofes, trâços e as razões de 5187/5186 e NdI43/Ndl44 A caracterizagão do

magmâtismo em apreço introdr¡z dados para futuras discussões nessa Tese a respeito de questões,

como pof exemplo: a) o magmatismo no contexto da baoia do Grupo Bauru no Estado de Mato

Grosso; b) sedimentos dele derivados (áreas fontes); e c) discriminações de associações de

minerais pesados (satélites do diamante), pontos que se constituem nos objetivos principais dessa

pesquisa.

Nas Tal¡elas 6 e 7a estão plotados os resultados das análises litogeoquímicas e de

CIPW de rochas da Formação Paredão Gratrde. Além das caracteristicas rlmefalógicas

anteriormente descritas. os Derrames da Raizinha possuem em peso - 48o/o de SiOz e 5olo de

NazO + KzO, enquaüto que os da Lajinha e do Cónego Preto possuem valores que variam de 54

a - 610/o para a SiO2 e - 4o/o para Na2O + llro . Os diques de Paredão Grande, Menrri e

Primavera são câracterizados por valores de SiOz entre 53-560/o e Na2O + K:O da ordem de 5 a

77o em peso. Esses dados plotados ro gfáLûco álcalis versus sílioa (Le Bas et aL, 1986) são

mostrados na Figura 17, onde se pode observar, ainda que de forma inoipiente, a presença de dois

trendes. O primeiro de natureza âlcalinâ, representa um mtgtna mais primitivo (basalto alcalino)

setrdo exemplificado pelos Derrames da Raizinha. Os termos intermediários desse maema

poss'1em coqosições desde basalto traquiandesito âté traquiandesito, sendo representado pelos

diques Primavera, Paredão Grande e Meruri. o segundo trende, corresponde a um m¡ma

pûental de coryosþão toleítica vâriando entre basalto aÍdesítico nos Dertames da Passagem do

Mamão e da Lajinha e o dique da Matinha; å daoito, como nos Derrames do Córrego Preto.

segundo Gibson et al. (no prelo), os rnapâs máûoos da PIP contêm < 67o em peso

¿e MgO, que associado à assembléia de fenocristais indica evolução do magma por cristali"¿ção

fracionada. Para estimar o gtau desse fracionamento. os estudos experimentais de coqosição

notflåtiva (CIPW) mostram que os de¡rames e os diques da PIP eúbem variação arylâ no glâu



de saruração em silica. com basalto desde neÍèlina (Derrames da Raizinha)' até quartzo-[ormativo

nas demais intrusões e extrusões. Äs amostras analisadas dos Detrames da Raizinha (basalto

alcalino) comportam-se desde nefelina até hiperstênio nolmâtivas e variam através do plano

crítico de sâruração em sílica. Elas também situam-sc próximas à curva cotética parâ líquidos

basálticos em equilrtrio com olivina, plagioclásio e clinopiroxênio a 9 kbar, comportando-se de

modo similar às séries de lavas de Skve Main e o Grupo Mull Plateau que foram equilibradas na

base da crosta ('fhompson et al., 1983). Em contraste, os basaltos traquiandesíticos da PIP são

todos quartzo nonnativos e quando plotâdos situam-se proximos ao cotético anidro de I

âtmosfera. definitlo por líquidos basálticos e toleíticos andesítioos em equilíbrio com olivina,

plagiooásio e clinopiroxênio (Thompson et al.' 1983)'

Estudos de contaminação orustal realizados por Dungan et al. ( 198ó), 1n: Wilson

(1994), no Taos Plateau volcanic Field (Rift Rio Grande), a partir da utilizâção de razões de

elementos traços incompatÍveis (Tabela 6) tais como Y,t'{b versus Zr,¡l''lb coincidem oom o trende

obtido para as roohas da Formação Paredão Grande que foram plotadas na Figura 18,

caracterizando qe¡1¿min¿gfl6 crustal dessas roohas em direção crescente para os termos m¿is

primitivos (Derrames da Raizinha) '

O grau de contaminação crustal dos mâ Eglâs máficos da PIP, de aoordo com Gibson et

al. (no preto), são evidentes a partir das razões isotópicas de Sr e Nd' Segundo esse trabalho, as

rochas de coryosþão traquiandesito basalto são caraoterizadas por razões ¡aiçi¿15 mqis altas de

Srtt/Sr8u (0,7060-0,7101) e baixas razões iniciais de Ndt43,Nd'4n (0,51252-0,51236) (Tabela 7b e

Figufa 19), quando coryaradas as de basalto alcalino, que possuem razões iniciais baixas

SrsT/Sr86 (0,7040) e altas de Ndr43/ìJdr44 @,51274), Tais dados isotópioos projetam-se ro mesmo

caryo de magmâtismo tipo OIB (ooean island basaits) convencional para isótopos de Sr e Nd.

para estimlr o grau de contaminagão crustal dos traquiandesitos basaltioos, foram determinadas

as razões isotópioas de Sr e Nd de um¡ das rochas encsixântes desses corpos (Formagão

Botucatu). A Figura 19 mostra que as roohas traquibasálticas câem no caryo da cuwa

coqreendida entre uma rocha pouco contaminada da PIP (Derramss d¿ Râi?inha) e a Formagão

Botucatu. Nestas condições, a assinatura isotópica dos traquibasaltos pode ser explioada por um

modelo que envolve a assimilação de 50o/o de sedimentos das rochas encaixantes (Botuoatu ou

Aquidauana). para Gibson et al. (no prelo) a estimativa parece uma taxa alta quando coryarada à

soma modal de xenocristais de quartzo nas amostras da rocha, pois se a contaminação crustal

ocorreu durante o fraoionamento magmátioo a soma deverá ser significativamente me¡ror.



Figura 16 - O posicionamento da Provlncia lgnea de Poxoréu (PlP) , na Bacia Bauru,

no n¡ne Rio dàs Mortes, no Estado de Mato Grosso, em relaçäo às Provincias lporá
e Alto Paranalba, além de outras provincias no Barasile no Paraguai e suas respec-
tivas idades. Modificado de Gibson et al. (1995).
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Tabela ó - Elementos maiores e traços da Formação Paredão G¡ande (PIP); dos Derrames da Raizinha (PX); Passsagern do Ma¡não (Chapada dos

Guimarães); da Lajinha e do Córregå heto (DA)je Diques himavera, Pa.ádão Gt.od. e Meruri (PG); e da Matinha (Chapada dos Guimarães) (*)

Fe total expresso como FezO:. Os elementos maiores são apreseûtados eú bases voláteis liwes. Amostras SOB, fonte (Gibson et al , 1 996 - no prelo)

e a24aU

Amostl'e 9zsoB46b 92soB4E 9zsoB49 g2soBsl 92soBs2 92soB53 92soB55b 92soB37 92soB43 92soB2l5 92so8216 92soB2l7 24a

corpo primavcrâ p.Grandc p,Grande p.G¡ande Raizinha Raiz¡nha Merur¡ P'Mâmão Matinha Lâjinha c'Prèto P'Grande P'Grande

Dique D¡que Dique Dique Derrame Derramê D¡que Derramê Dique Dêrrame Derrame Dique Dique

SiO253,0654,9853,4953,947,8341,7655'8454'4953'1054'2360'8756'5153'30
TiOz 2,35 2,32 2'34 2,47 2,63 2,63 1'96 2'73 2'84 3'00 2'65 1'6E 2'3o

AhO¡15,0114'9114,6916,t41Ê'9917'04f5'6913'5913'Ol13'2513'4715'5916'30
Fe2O¡. ll,61 10,46 10'60 lo'83 13,73 13'74 10,8? l3,lo 15'08 13,51 9'18 9'47 10'80

MnO 0,20 O,17 O,17 O'17 O,l8 O,l8 O,23 O'2O O'2O 0'28 0'14 0'15 o'21

MgO 2,E4 2,82 2,g2 3,08 5,53 5,¿15 2'54 4'03 4'41 3'99 2'42 I '98 3'00

CaO 6,30 6,EZ 6,E6 7 '43 E,zO 8,05 5,68 7'09 7'65 7'67 5'55 5'27 7 
'3o

Ne2O 4,34 3,2A 3'42 3'46 3,35 3,63 4,ß 2',71 2'27 2',23 1'71 3',93 3'00

KzO 2,60 2,54 2,4O ?,16 1,47 1,46 2,89 l',EE 1',55 1',99 2',31 3',46 2',10

PzO¡ 0,62 0,4E O,4E 0,45 O,3E O'39 O'73 0'28 O'22 O'29 0'25 0'60 0'40

ToTAL 9E,93 98,78 97,39 l0o,1o 100,29 loo,33 loo'91 100,10 100,33 100,¿¡4 98,55 98,G4 98'71

LOt o,4o l,3E 1,59 1,14 1'70 l'38 1'56 1'24 0'61 0'60 0'31 0',64 0'08

& Costa, 1992.

Ba
Cr
Nb
N¡

Rb
Sc
Sr
v

Zn
Zl
Ga

602 4SS 49E 47g 321 323 674 338 256 316 398 720

298 253 31 178 2E5 29 5 9 207 e s 0

46 3E 3E 35 28 27 49 26 21 23 20 /15

5 5 5133740 52224 18 6 5

76 70 EE 84 71 69 95 71 84 98 94 208

2E 2a 31 28 2È 24 22 37 35

386 401 401 468 628 716 385 3oo 3ll 286 263 360

132 l5o ls8 184 242 212 a2 338 392 325 2U 68

65 51 52 49 32 33 71 u 35 463468
113 97 lof 97 78 79 111 ll3 128 126 87 107

¡158 387 381 331 222 21O 504 2E1 215 2'n n0 486

23 22 22 20 16 13 23 25 23

430

22

410

53



Tabela 7 - CIPW (a) e análises isotópicas (b) de Ndta3/Ndrs e Sr8?/Sre em valores medidos (m) e com valores iniciais (i) corrigidos para 85 Ma. de

parte fla Formação Paredão Grande (Þn); aos Derrames da Raizinha (PX); Passsagem do Mamão (Chapada dos Guimarães); da Lajinha e do
-Córrego 

Preto þA); e Diques himavera, Paredão Grande e Meruri (PG); e da Matinha (Chapada dos Guimarães)- Amostras SOB, fonte Gbson et

al. (1996 - no prelo) e a 24a lJggeÅ & Co$a, 1992.

Àmostfe 92SOB46b 92SOA4E 92SOB49 92SOB5I 92SOB52 92SOB53 92SOB55b 92SOB37 92SOB43 92508215 92508216 92SOB2I7 24a

Corpo primavcra P.Gr¡nde P.GrandG P.Grânde Râ¡ánha Raizinha Me¡u¡i P.Mamão Matinhâ La¡inhe c.Preto P.Grandê P'Grande

a
Or
Ab
An
D¡

Hy
ol
Ne

Mt
I

D¡que Dique
l,0l E,52

15,37 15,01

36,72 27,75

13,80 t8,46
11,15 10,09

9,79 6,27

Ap 1,4 1,11

Tot¡l 99,32 99,t0

Dique Dique
6,64 5,96

14,1E 12,77

28,94 29,28

17,65 22,13

11,00 9,64

6,U 9,21

5,57 6,76

4,4 4,69

1,11 I,07
s7,77 100,51

5,6E 6,54
4.46 4,11

AMOSTRA 92SOB46b
87sr/86srm 0,7æ070
1¡*tNd/l¡l4Ndm 0,512600
875r/865r¡ 0,705981
l¿t3Ndrl¡l4Nd¡ 0,512523

Dea¡ame Deraamè

8,69
28,35

26,98

9,21

3,03
12,5!¡

5,99
5,00

E,63

29,41

25,E9

9,45

I ¡1,59

0,49
5,99
5,00

D¡que De¡¡ame D¡quê De¡¡ame

2,91 9.84 9,28 9,91

17,08 11,11 9,16 11,76

37,91 22,93 79,21 18,87

14,11 19,37 20,73 20,27

7,73 11,54 13,12 ',t3,01

fi,03 13,?6 17,07 12,57

0,88 0,90

100,72 100,75

92SOB52
o,704426
0,512815
0,704033
0,512735

5,02 6,13 6,29 6,63

3,72 5,18 5,39 5,70

1,69 0,85 0,51 0,67

101,26 100,51 100,76 99,59

92SOB49
0,76750
o,512584
0,705983
o,512491

Derrame O¡que D¡que

25,94 9,8 8,81

13,65 20,ß 12,41

14,47 33,25 25,39

22,26 14,68 24,81

2,97 6,09 7,2

8,40 3,91 9'54

92SOB51
0,706755
0,512589
0,706130
o.512514

6,1E 7,83

5,03 3,19

92SOB43 92SOB55b
0,711008 a,707078
0,512445 0,s12581
0,710068 0,706220
0,512363 0,512473

E'?

0,58

99,48

1,39 0,93

100.5 99,35

5,74
4,37



NazO +

S¡O,

F¡gura l7 - Gráfico Na2O + K2O, em % em peso, extraído de Le Bas et al. 1986, com da-

dos plotados dos Derrames da Ra¡zinha, PX ( a )' da Passagem do Mamão. - 
-Chapa-dadosGuimaräe,s-(O),Lajinha e CórregoPreto, DA(A)e os Piq999 d9 Paredåo

Grande, PG ( tr ), Piimavera, - PG ( Z ), Meruri ( Z ) e da Mata e da Matinha (I )' cha-
pada dos Guimaráes. Fonte: Gibson et al. (1996,,n press). O limite toleítico-alcalino extraí-

do de MacDonald & Katsura (1964).
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ZrlNb

0 5 l0 l5 20

F¡gura 18 - Variaçåo de Y/Nb versus ZlNb para basaltos transicionais da Formaçåo Pare-

däó Grande.Extraído de Dungan et al., 1986; ln: Wilson, 1994'
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Figura l9 - RazÕes isotópicas Nd'o'/Nd'* versus Sr"/Sr'u da Formaçäo Paredäo Grande em comparação com Alto Paranaíba, magmas tipo
OIB e basaltos de alto e ba¡xo Ti. ( r ) Derrames da Raizinha; (u ) Diques de Paredão Grande; e ( r ) Formação Botucatu.
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5.1.6 - Formação Quilombinho, Grupo Bauru

A Formação Quilombinho aflora somente no Alvo PX' rlas porções SW e NW do

mapa geológioo (Figuras 6 e ll), I{á um predomínio de afloramentot ¿sst¡ rrnidade

litoestratigráfica no entomo do perímetro urbano do Município de Poxoréu e ao longo da porção

SW do plano de falha de mesmo nome. Na porção NW, envolvendo os garimpos da região do

Buritizal, a unidade Quilombinho foi descrita em afloramentos e como "bedrock" nas frentes de

lavra dos garimpos. Da base para o topo. fo¡am identificados os seguintes litotipos na unidade

litoestratigráfioa em questão: conglomerados, argilitos e arenitos conglomeráticos' argilitos e

arenitos (Figura I l).

'frês tipos de conglomerados podem ser descritos na Formagão Quilombinho, sendo o

primeiro monomítioo (Fotografia 12) e os demais polimíticos (Figura 20. Fotografias 13 e l4). Os

conglomerados basais da Formação Quilombinho possuem predominantemente seixos e matacões

de roohas de coryosþão basáltica (>90%). Os clastos pos$rem esfericidade médi¿ a alta,

a|Tedondameûto bom a muito bom e tamanho médio entre 2 a locml eûtretanto, matacões de

tamÂnho superior a 50cm podem set encontrados (Fotografia l5). A espessura desse tipo de

oonglomerado varia desde 0,20 até 1,50m-

Os conglomerados intermediários são polimíticos e constituídos de seixos e mâtacões

(>40om) de roohas basálticas, arenitos e silexitos. Esses conglomerados já evidenoiam a

incorporação das Formações Aquidauana e Palermo como inportantes áreas fontes, contudo há

predomÍnio de até 90o/o de olastos de composições basálticas variadas. Os clastos de rochas ígneas

apresentam esferioidade média a alta, arredondamento bom a muito bom e tamanho entre I a

20cm em média. Os clastos de origem sedimentar (arenitos e quartzo-arenitos), por sua ve4

âpresentam tamanho entre de 3 a 40cm e os de silexitos dimensões entre 4 a l5cm- A esfericidade

dos clastos sedimentares vâria entre baixa a alta, o arredondamento de regular a muito bom,

enquanto as espessuras situam-se entre 20om até 5n Os conglomerados de topo da Formação

euilombinho (Figura 21) são similares aos intermediários, no entanto, o tamânho dos seixos e

mâtaoões em média é me,nor. Os clastos de rochas ltloânicas básicas possuem dimensões de 2 a

6cm em média, algrrns alcançam até 30cm e, os de origem sedimentar, de 2 a lSom' segundo o

eixo m¡ior. A espessura dessas lentes de conglomerados situa-se no intervalo de 5 a 50om-



Fotografia 12 - Detalhe de oonglomerados tipo basal da Formação Quilombinho, interdigitados

por lentes de argilito oonglomerático. O conglomerado possre mais que 90olo de clastos

inversa.
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Fotografia 14 - Conglomerados intermediários da Formaçäo Qui-
lombinho interdigitados por lentes de argilito conglomerático-

Fotografia 15 - Matacäo de basalto alterado com diâmetro maior
que 507o, segundo o eixo maior, em conglomerados intermediári-
os da Formaçäo Quilombinho.
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Cascalhos com clastos (0,5 a 15cm) de quar-
Lzo, quartzo-arenitos, silexitos e rochas
vu.l-cânicas básicas, matri-z areno-argil-osa.
Lente de arenito argiJ-oso, cor verme-Lha
sangue e estratificações planas lncipientes.

0,
Conglomerado (2 a 30cm) "oligomitico" (base)
e polimítico (topo) ' com clastos de basal--
tos, arenitos, quartzo e quartzo-arenitos,
esfericidade média a al-ta, arredondamento
bom a muiLo bom, gradação incipiente, sem
imbricação, arbouço aberto e matriz argilo-
arenosa. Cores branca, verde e vermel-ha.

Arenito fino, vermelho tiiolo e estratifi-
cações cruzadas de grande Porte.

ffi

A - Argila
S - Silte
Àr- Àreia
C - Conglouerado

Figura 20 - Conglomerados intermediários da Formaçåo Quilombinho, sotoposto pela Forma-

çaó eotucatu (?) e sobreposto pela Unidade Terciário-Quaternário lndiviso, em discordância ero-

siva, MT-309 (Alvo PX).
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cas, lnterdrgitada Por lente
do (2 a 8cm) com c.l astos de
tza e quartzo-arenitos.

manchas b¡an-
de conglomera-
basaltos, quar-

o
o
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Conglomeraclo (2 a
saltos, quart-zo e
ci.dade média a al
mui. i.<r bottr e lna i r i

20cm) com clastos de ba-
quartzo-arenitos, esferi-

ta, arredondamento bom a
z ¿rr gi.losa .

rú
Ê
t{
o
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Arenito fino, cor vermellta, roxa com man-
chas brancas, estratrficações planas no to-
po e interdrgitado por Ìentes de conglome-
rados (1 a 2Ocm) com clastos de basaltos,
esferjcj.dade médja a a-lta, arreclondamento
bom a muito bom e matriz argi-Ìosa. Lente de
arenito argiloso interdlgil-a-se ao congì-c.r-
merado.

ffi

A-
s-
Ar-
c-

Argila
Silte
À¡eia
Conglornerado

f-gura 2l- lnterdigitaçÕes cíclicas de conglomerados em lentes de arenitos (base) e

sillosos (topo) da Formaçäo Quilombinho, Grupo Bauru, Fazenda Jataí.
argil¡tos



NostrêstiposdecouglomeradosdescritosnaFormaçãoQuilombinho.amatrizvaria

desde argilosa até areuo-argilosa- sendo a granulação da areia fina a grossa' A matriz argilosa

predomina junto âos conglomerados basais' enquanto que a areno-argilosa ooo¡fe nos

conglomerados intermediários e de topo. O arcabouço varia desde fechado (clastos suportados)

atéaberto(matrizsuportarldoclastos),segundoaclassifrcaçãodeWalker(1975)'Agradação'

quando observado o oonjunto de lentes de conglomeraclos é do tipo invefsa entre o conglomerado

basaleointermediátio(Fotografia l3) e, normal entre o oonglomerado intermediário e o de topo'

Os paootes conglomeráticos possuem forma lenticular, são cíolioos e âs cores

predominantes são vermelha, roxa, branca, ci¡za e rosa. Quando observada a distribuição espaoial

desses conglomerados, o tipo monomítioo ocolÎe muito próxìmo à área fonte; aqueles mais

próximos à falha de Poxoréu são m¡is grossos, enquanto que os que ocofi.em m¡is distantes à

NW dessa falha, são m¡is finos (garimpos do Buritizat) Esses conglomerados' como de resto o

conjunto da unidade litoestratigráfica ora desorita estão muito alterados e por essa razão é com¡m

observar-se disjunção esferoidal nos clastos das rochas vulcânicas básicas'

Lentes de argilitos conglomeráticos (Fotografia 13) e de argilitos (raros), friáveis,

interdigitam-se aos conglomerados descritos da base ao topo da Formação Quilombinho. Os

clastos englobados nas lentes argilosas basais são predominantemente de rochas vulcânicas

básicas, com tâmatrhos que podem variar desde I até 50cm, segundo o eixo maior. A espessura

dessas lentes varia de 5cm próximas a base, a 2m no topo.

Lentes de arenitos e arenitos argilosos (Fotografias 16 e 17), mioroconglomeráticos a

conglomeráticos, bem como raras lentes de arenitos, oconem entre ¡ pofção intermediária e de

topo da Formagão Quilombinho estando intemperiz¡das. Nestes pacotes ocorrem estratificações

plana e cruzada acanalada (rara). As cores predominantes são vermelha, rosa e por vezes branca;

a espessura dessas lentes cíclicas, por sua vez, situa-se dentro do intervalo de 0,30 a 2m. com

espessamento em direção ao topo.

A espessura total estimada para a Formação Quilombinho no Afuo PX é de 2lm- O

cortato hferior é do tipo discordante erosivo com a Formação Botuoatu (Fotografia 5) e por

f¿lha com a Formação Aquidauana; oom a Formação Paredão Grande que lhe é inte¡calada, o

oontato é do tipo litológico e/ou erosivo. O contato zuperior foi observado com a Formação

Cambambe (Fieufa 6), Unidades Terciário-Quaternário Indiviso (Figuras 20 e 2I) e a Fácies

Coité. Com essas duas ultimas unidades o contato é por discordância erosiva, sendo que com a

primeira a Quilombinho faz contato tipo transgressivo.



Fotografie 16 - Iænte de arenito argiloso com estratificação phna, interdigitada
conglomerados monomíticos da Formação Quilombinho.

Fotografia l7 -Lente de arenito argiloso oom estratificagõo oruzada interdigitada em

oonglomerados monomlticos d¡ Formação Quilombinho



Datação de um dos Derrames d¿ ft¿izinha efetuada por Gibson et al. (no prelo) pelo

método Ar{o/Ar'0, revelaram idade de resfriamento de 83.9 + 0.4Ma. Levando-se em contâ a

intercalação dos Derrames da R;¡izi¡ha na Formação Quilombinho. conclui-se que a pofção

basal da ulidade Quilombinlo é m¡is artigâ do que esses corpos vulcânicos e que o topo é

rnais jovem- O conjunto enquadra-se no Cretáceo Superior'

5.1.7. Formação Cachoeira do Bom Jardim, Grupo Bauru

A Formação cachoeira do Bom Jarrtim (FCBJ) foi mapeada nos Alvos PX e DA- Na

região de Poxoréu (Alvo PX, Figura ó), ela aflora à NW-SW da cidade de Poxorérl no local

Caiei¡a Rocha (Figura 22), à NE no entorno da Estrutu¡a de Alto Coité e à NW nas proximidades

dô Distrito de Alto Coité (Figura 6). No Alvo DA (Figura l0), a unidade litoestratþáfica em

questão aflora nas Fazendas Santa Mada (Figura 23), Lajinha, Lavri¡ha Verde, Primavera (Figura

24), Velha, Aroeira, bem oomo nas proximidades dos Córregos São José e Preto' ocupando

principaÛnente as porções centro-sul (Figura l0). Da base pâra o topo, oaracteriza-se pelos

seguintes litotþos: conglomerados, arenitos argilosos, arenitos, arenitos conglomerâticos a

microoonglomeráticos, argilas conglomerátioas e argilas, friáveis, calcretes e silcretes raros

(Figura 22).

A porção basal da Formação cachoeira do Bom Jafrlim nas regiões abrangidas pelos

dois alvos é caracterizada por arenitos argilosos conglomeráticos com olastos (2 a 4om) de rochas

vulcânioas básioas, quartzo-arenitos e quartzo. A esfericidade dos claslos é média a baixa e o

arredondanento é regUlar a bom em média. A cor dos clastos vulcânicos é roxa, e dos demais

tipos litológicos a cor é branca e amarela, apresentando-se muito alterados' em especial os

primeiros.

Os pacotes basais até o topo dessa unidade litoestratigráûca são interdigitados por

oonglomerados, cíclicos e lenticulares. Os oonglomerados são petromíticos, coryostos por

seixos e m¡tacões de arenitos, quartzo. quartzo-arenitos e rochas de naturez¿ básica (Fotografia

lg). o tamnnho dos clastos varia em média de 4 a l5cm (base), e de 5 a l0cm (topo). As

espessüas das leltes situam-se entre 0,10 a 1,5m; o arIedondamento é bom a muito bom e a

esfericidade é média a alta (olastos vulcanogênicos). Em contrapartida, o arredondamEnto pode

ser regular e com esfericidade baixa nos clastos sedimentares. A proporção de clas'tos ípeos
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Areias e areias argilosas (topo) e cascalho (ba-
se) com clastos (1 a 10cm) de quarLzo e quartzo-
arenitos, esfericidade média, arredondamento bom,
matriz areno-argil-osa e cor vermelha a marrom.

Arenito argiloso conglomerático a microconglome-
rático com clastos (0,5 a 3cm) quartzo e quartzo-
arenitos, esfericidade média a alta e arredonda-
mento bom a muito bom. Interdigitado por lentes
de conglomerados e cal cretes. Os conglomera
são constituídos de cfastos (0,5 a 14cm) de quar-
Lzo, quartzo-arenitos e rochas vufcânicas básicas
e ácidas, esfericidade médj-a, arredondamento bom,
matriz arenosa e cimento carbonático.
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com arenito fino e a-
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A - ArgiJ.a
S - Silte
A¡- Areia
C - Conglomerado
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Figura 22 - Coluna Estratigráfica da Formaçäo Cachoeira do Bom Jardim, Grupo Bauru, Caieira
Rocha.
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Areias (topo) e cascalhos (base) com clas-
tos (]-a 10cm) de quartzo, quartzo-areni-
tos,esfericidade média, arredondamento bom
e matriz arenosa fina a nédia.
Congfomerado petromítico, com calstos (2
a 20crn) de basaltos e quartzo, esferícida-
de baixa e arredondamento regular a ruim,
sem gradação e imbricação. A matriz é are-
nosa fina a grossa.

Arenito fino a médio, cores branca e ver-
melha.

Arenito fino argiloso vermelho

Arenito fino a
Iha, intercafado
lha.

médio, cores branca e verme-
por lente de argila verme-

ffi

Arenito congJ.omerático, com clastos (1 a
3cm) de basaltos, bolas de argila e quar-
Lzo, esfericidade média e arredondamento
bom.

Conglomerado polimitico com cfastos (0r 1 a
25cm) de quartzo e basaftos, esfericidade
média a alta, arredondamento regular a bom
e matriz areno-argilosa.

À - Argila
S - Si].te
Ar- À¡eia
C - Conglomerado

Figura 23 - Coluna estratigráfica da Formação Cachoeira do Bom Jardim, Grupo Bauru (Fa-

zenda Santa Maria).
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Areias (topo) e cascalhos com cLast
(l- a 20cn) de quartzo e quartzo-areni-
tos, esfericidade média, arredondamentc
bom e matriz areno-argiÌosa.

Arenito fino a médio, congÌomerático,
com c.Lastos (L a 10cm) de quartzo,
quartzo-arenitos e basaltos, esferici-
dade média, arredondamento bomi estra-
tificaçöes plano paralelas e cor amare-
La. Interdigitado por l-ente de argila e
cor vermefha.
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Arenito conglomerático, argiloso, c
vermelhai interdigitado por lentes
congJ-omerados petromíticos, com clast
(1 a 15cm) de basaltos, quartzo e sile-
xitos, esfericidade médía a baixa, ar-
redondamento bom, sem imbricação e gra-
dação. Matriz arenosa fina.

A - Argila
S - Siltc
Ar- Ar€ia
C - Congloueredo
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Figura 24 - Coluna estrat¡gráfica da Formaçäo Cachoeira do Bom Jardim, Grupo Ba¡ru (Fa-
zenda Primavera).
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para sedimentares apresenta razões de 2:3. l:l a 3:2 com média geral de l:l' enquanto o

arcabouço pode se aberto a fechado. A matriz é arenosa. grossa a fina e o cimento quando

existente é de cacor. Na região de Dom Aquino foram descritos conglomerados com mais rle

90o/o de clastos clerivados de rochas rrulcanogênicas até então desconltecidos nessa formação

(Figura I l). Esses conslomerados situam-se próximos e sobre os Derrames da Lajinha e córrego

preto. tendo como área fonte esses derrames. os conglomeradtls em questão. constituem-se de

clastos (3 a 60cm) de basaltos. de arredondamento bom a regular e esfericidade média a bai'xa'

matnzargilo-arenosa. arcabouço fechado, espessura de I a 3m e cores vermelha ewerdeada a

vermelha. os conglomerados de topo da FCBJ são de composição e caracteristicas similares aos

inferiores dessa uridade, cujas cores variam entre o vermelho claro a rosa (Fotografia l9)' No

conjunto cíclico ¡a unidade , até a porção intermediária a gradação é inversa (granocresceute),

porém, da base ao topo, o conjunto cíclico das lentes conglomeráticas são granodecrescentes.

conforme anteriormente observado por Weska ( 19S7) na Chapada dos Guimarães' O arcabouço é

do tipo matriz suportando clastos a clastos zuportados cle acordo com a classificação de walker

( re75).

Arenitos conglomeráticos a microconglomeráticos com estratificações planas de grande

pofte, cruzadas tabulares de médio pofte e cruzadas acanaladas (raras)' ocupam a porção

intermediária da coluna estratigráfica da Formação Cachoeira do Bom Jardim 1o Alvo DA

(Fotografias 20 e 2l). os clasros são de fontes variadas (polimiticos). sendo constituídos de

quaftzo, silexitos, quartzo-arenitos e rochas de coryosição basáltica, com climensões variando

e,lrtre 0.5 a l5cm, embora alguns cheguem a atingif até 40cm de diâmetro' O arredondame'lrto

tende a bom nos clastos cle natureza ígnea sendo regular nos de origem sedimentar. A esfericidade

pof outfo lado, varia de média a baira, respectivament e. A' mattn é constituída de are'lritos

imaturos, com granulometria gtossa a fina e cimento carbonático. As cores dessas rochas são

vermelha, rosa, arnafela e branca, sendo a espessufa de aproximadamente 50m nas proximidedes

da Caieira Rocha e, de 70m no entotno do Alto Coité'

Arenitos argilosos de cores avermelhadas intensas, e arenitos finos por vezes imaturos,

de tonalidade rosa ocorrem interdigitados aos arenitos conglomeráticos em lentes que variam

entre 0,5 a 8m, ocupando o topo da coluna da formação em questão (FigUras 23 e 24'¡'

As crostas duras carbonáticas (Fotografias 22t, b, c e d) foram mapeadas na Formação

cachoeira do Bom Jardim em bancos espessos interdigitados aos conglomerados basais, arenitos,

arenitos argilosos e arenitos conglomeráticos. Nas frentes de lawa de calcário calcítico da Caieira

t0l



Fotografia 18 - Conglomerados da Formrção Cachoeira do Bom Jardim sobrepostos a arenitos

argilosos conglomerátioos.

Fotogrrfia 19 - Lentes de arenitos argilosos da Formação Cachoeira do Bom Jardim

interdigitados por lelrtes de conglomerados.
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Fotografia 20 - Arenito conglomerático da Formação Cachoeira
do Bom Jardim, Lajinha, Alvo DA, com estratificaçäo cruzada e
o Derrame da Laiinha no topo.

Fotografia 21 - Detalhe da estratificação plana e cruzada acana-
lada da Fotografia 20.



Rocha (Alvo PX), ocoffem as melhores exposições de caloretes (Fotogralia 22a). Foram

descriros quatro tipos textr¡rais distintos. quais sejam: nodular (!-otog¡afra 221¡ e 22d), maciço,

favo de mel. laminar (Fotografra 22c\. de acordo com classi.ficação pfoposta por Goudie (1973).

Da base para o topo, consistem de carbonatos nodulares. nas cores rosa e branca, com espesswa

média cle 2Ocrn- e com pelotas de argila (Fotografia 22d). As crostas carbonáticas são cíolicas,

interdigitadas lros arenitos e congiomerados. onde podem ser observadas inúmeras fases de

dissoluções, precipitações e recristalizâções de carbonâtos (Fotografia 22b). Calcretes maciças

ocorïem oom espessuras variando eutre 20 a 50crn podendo estar âssociadas às caloretes

nodulares ou aos do tipo favo de mel, que siruam-se nos arenitos couglomeráticos de topo. A

maior espessura descrita das calcretes pode âtitrgif - l9m, em oonjuntos cíclicos de I lm-

As espessuras totåis obtidas para a Formação cachoeira do Bom Jardim, foram de

60mna caiei¡a Rocha (Alvo PX), de llOmno entomo da Estrutura de Alto coité (Alvo PX) e de

58m (A.¡¡uo DA) incluindo os Dênames da Lajinha.

Os contatos inferior e zuperior, respectivamente com as Fonnações Quilombinho e

cambambe, ambas do Grupo Bauru, não foram possÍveis de serem observados. weska (1987),

descrweu esses contatos como disoordântes erosivos na Chapada dos Guim¡rães em ambas

situações. Entretanto, o co¡rtato da FCBJ com os Derrames da Lajinha, é por discordância

litológica e erosiva (Figuras 14 e I5). Já o contato eûtre a FCBJ e as unidades Terciáúo-

Quaternário e com a Fácies Coité é por discordância erosiva. A forma geral dos pacotes cíclicos

dos variados tipos litológicos é lenticular ou tabular (calcretes). Segundo Oliveira et al. (1992), o

metamorÊsmo de contato piovocado pelos Derfames da Lajinha em roohas da Formação

Cachoeira do Bom Jarrlim é inexpressivo.

A idade da Formação Cachoeira do Bom Jardinr, levando em conta a idade de 83,9 +

0,4Ma. (Gibson et al., no prelo) dos Derrames da R¿izinha, bem como a existência de fósseis de

re,pteis do Cretáceo Superior (Roxo, 1937\, é C¡etáoea Superior.

5.1.8 - Formação Cambambe, Grupo Bauru

No Afuo PX a t¡nidade litoestratigráfica em questão ooorre prefere,ncialmente nas

porções extremo NE, N e NW em relação a Poxoréu (Figura ó), måntendo o mesmo

comportâmento no Alvo Dd iocalizando-se ms porções à norte (Figura l0). Contudo, existem

afloramentos localizados meis a sd, como aqueles à N-NW de Poxoréu, ou aqueles mapeados nas



Fotografia 22 - Aspectos das catcretes da Formaçäo Cachoeira do Bom Jardim. Em (a), frente de lavra da Caieira Rocha; em (b), calcrete

nodui-ar com recrisializago de calcitas em geôdos; em (c), calcrete laminar e favo de mel; e em (d), calcrete nodular com pelotas de argilas.



pofções s do Alvo DA, como podem ser observados nas Figuras 6 e 10. Em relação ao nivel do

mar, a Fonûtção Cambambe ocupa cotas topográficas entre 620 a 500m'

Da base pafâ o ropo_ a urúdade litoestratigráfica que ocupa o topo da coluna para o

Grupo Bauru no Estado de Mato Grosso (Figura I l), constitui-se de arenitos e arenitos argilosos

microconglomeráticos a conglomeráticos. interdigitados por leutes de conglomerados e

microconglomerados. brechas intrafonnacionais, arenitos de granulometria fina a média a

mioroconglomeráticos, si.lcretes e raros siltitos argilosos. As Figuras 25 a 28 mostram partes

dessa ooluna.

Os pacotes de arenitos conglomeráticos (Fotografia 23) caractetizam-se como o tipo

litológico predominante na ooluna estratigráfica da Formação Cambambe. Os arenitos são fnos a

grossos e os clastos presertes são de quartzo, quartzo arenitos e pelotas de argila. A

granulometria dos clastos varia entre 0,5 a l5cm. o aredondamento é bom e a esfericidade é

média. Os a¡enitos conglomeráticos constituem as lentes também mais espessas chegando a medir

até 30n

As lentes de conglomerados ocorrem desde a porção intermediária das colunas

desoritas até o topo, onde predominam (Figuras 25 e 26, Fotografias 23 e 24). Os conglomerados

são oonstituídos por mais de 95Vo de clastos de quBrtzo e quartzo arenitos, além dos seixos de

composição basáltica (<2o/o\, de silexitos e de form¡s secundárias de quartzo. O arredondamento

é regular a muito bor¡" a esfericidade brixa a média, enquanto o tamanho varia de I até l5cn

segrrndo o eixo maior. A m¡triz é arenosa im¿tura, rafamente argilosa e o oimento silicoso. No

contato entre essa r¡nidade e â Cachoeira do Bom Jardim (inferior), pode ocorrer oimento

cârbonático, conforme descrito por Weska (1987) na região da Chapada dos Guimarães. A

espessura dos conglomerados de forma lenticular varia entre lOcm a 2m- Seu arcabouço inclui os

tipos clastos suportados a mafrìz suportâûdo os clastos, segundo a classiûcação de Walker

(1975). Na região do Aþo PX não foi possÍvel mapear os pacotes basais dessa r¡nidade, assim

como no Afuo DA em razão do recobrime¡rto das coberturas terciárias e quaternárias. Gradações

inversas entre leÍtes de oonglomerados são coml¡ns, contudo, no cotrjunto cíclico dos variados

tþos de cotrglomerados ocone granodeorescência em diregão ao topo. Os conglomerados

também apresertam-se sem g¡âdação e imbricação.

Lentes de arenitos rråturos. de siltitos e de argilitos (Fotografia 24), com pelotas de

argila interdigitam-se aos tipos litológicos anteriores, podendo rnedir até lOm de espessura.
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Cascal-ho de quartzo, quartzo-arenito e si-
lexito (1 a 15cm), esfericidade média, ar-
redondamento bom e matriz arenosa.

Lentes de conglomerados, petromiticos, cor
branca e amarela, com clastos de quartzo,
guartzo-arenito e sllexito (1 a 2Ocm)r ês-
fericidade média e arredondamento bom. Ar-
cabouço fechado, imbricação incipj-ente e
matriz arenosa.

Arenitos conglomeráticos' petromiticos,
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cor vermelha e J-aranja, com clastos de
quartzo, quartzo-arenito, silexitos e argi-
Iitos (0,1- a 10cm), esfericidade média a
baixa e arredondamento bom. Siliciflcados
(silcretes).

Arenito, cor vermelha e amarela, fino a mé-
dio, microconglomerátlco, com grânul-os e
selxos de quartzo e silicificados.

A - A¡gila
S - SiIÈe
Ar - Areia
C - Conglomerado

I a l'l Ar lcl

Figura 25 - Coluna estrat¡gráfica da Formaçäo Cambambe, Grupo Bauru, Morro do Quati.



Areias e cascalhos (5 a 10cm), com clastos
de quartzo e quartzo-arenito, esfericidade
média, arredondamento bom, cores vermelha,
amareLa e ci.nza.
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Arenito médio, conglomerártico, interdigi-
tado no topo por finas Lentes de conglome-
rados. com clastos de quartzo e quartzo-
arenitos (1 a 7cm), esfericidade média a
alta, arredondamento bom, matriz arenosa
muito fina, cimento silicoso e as cores
são vermelha clara a amarela.

Arenito,
cor rosa
cificado.

fino a médj.o,
esbranquíçada

microconglomerát ico,
e intensamente sili

I a lsle" lc I A - Argila
S - Siltc
Ar- Arcia
C - ConElo¡¡orado

Figura 26 - Coluna estrat¡gráfica do topo da Formaçäo Cambambe, Grupo Bauru, Moro
Carvão, Alvo DA.
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Superficie resj.dual com clastos (até 2Ocm) de
quartzo, quartzo-arenito, esfericidade média,
arredondamento bom.

Arenito conglomerático, branco avermeJ-hado,
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com seixos de quartzo e quartzo-arenitos (1 a
3cm), intercalado por lentes de conglomerados
polimiticos, com clastos (10 a 15cm) de quar-
lzo e quartzo-arenitos. Esfericidade média,
arredondamento bom, arcabouço aberto, sem
gradação e imbricação. A matriz é arenosa fi-
na a grossa e o cimento é silicoso.

Brecha Intraformacional

Arenito argiloso, conglomerático (2 a 10 cm) r
com clastos de quartzo e quartzo-arenitos¡ €s-
fericidade média e arredondamento bom a rnuito
bom. Amatriz é areno-argilosa e o
silicoso.

ci"mento é

A - Argita
S - 9ilte
Àr- À¡cia
C - Congl

ffi

Flgura 27 - Coluna estrat¡gráfica da Formaçåo Cambambe, Grupo Bauru, Fazenda
Nunes.
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0 Cascalhos (2 a 15cm), petromiticos, com clas-
tos de quartzo, quartzo-arenitos e silexitos,
esfericidade média, arredondamento bom e ma-
triz arenosa fina a grossa.

Arenito conglomeráticor vermelho claro, pe-
tromitico, com clastos (0,1 a 35cm) de quar-
lzo, quartzo-arenitos e sil-exitos. Esferici-
dade média a baixa, arredondamento bom. rn-
terdigitados por lentes de conglomerados (2
a 20cm) polimlticos com clastos de quartzo,
quartzo-arenitos e silexitos. Esfericidade
rnédia a baixa, arredondamento regular a bom,
sem gradação e imbricação. Arcabouço fecha-
do, matriz arenosar cor vermelha amarelada e
cimento s1licoso.

Brecha intraformacional

Arenito médio a fino, vermelho e argiloso.

fÃTsT ArTcl
A - Àrgila
S - 9ilte
Ar- Areia
C - Cong

Figura 28 - Coluna estrat¡gráfica da Formação Cambambe, Grupo Bauru, 3km
Fazenda Primavera.
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Fotografia 23 - Arenito conglomerátiæ da Formaçåo Cam-
bambe, Alvos DA e PX.

Fotografia 24 - Siltito argiloso silicificado, interdigitado em con-
glomerados intermediários da Formaçäo Cambambe, Mono do
Quati.



As silcretes caracterizam-se por constitutem pacotes èspessos de carapaças silicosas

de até 6m, de aspecto rugoso, onde destaçam-se tubos de sílica características da Formação

Cambambe. AIém dos tubos, outras formas bizanas resultantes da cristalização da sílica também

são comr¡ns. Os pacotes de silcretes são tabulares, cíclicos e suas oores predomina[tes são branca.

vermelha clara e amarela (Fotografias 25 e 26).

As rochas da Formação Cambambe geralmente são destituidas de estruturas primárias,

e com rafas exceções podem ser vistas laminações planas nos tipos litológicos mais finos'

Todavia, a existênoia das siloretes cíclicas intercaladas à seqüênoia, por serem resistentes aos

processos intempéricos, facilitam a observaçõo de uma estratificação plano-pâralela decamétrica

no conjutrto da r¡nidade em ques'tão.

O contato basal da Formação Cambambe não foi possível de ser observado na presente

área: entretanto, na região da Chapada dos Guimarães essa feição foi desorita por Weska (1987)

como sendo por discordância erosiva com a Formação cachoeira do Bom Jardim- No Alvo PX, o

oontâto enûe a Formação Cambambe (topo) e Quilombi¡ho (basal), foi oarâcteriz¡do como sendo

do tipo transgfessivo. Esse tipo de contato não é restrito a Poxoréu, tendo sido observado

também na Chapada dos Guimarães sobre os Denames da Passagem do Mamão, onde também é

do tipo litotógico (Weska, 198?). Na região de Paranatinga a Formação Cambambe possue

contato transgfessivo, e¡osivo e angular sobre rochas da Formação Raizama do Grupo Alto

paraguai Os contatos de topo da Formação Cambambe são também por discordância erosiva

com a Formação Cachoeirinha (Fotografia 27), as Cobernras Teroiário-Quatemá¡io Indiviso e a

Fácies Coité.

A partir das várias colunas descritas, â espessura da Formação cambambe no Afuo PX

é de l20m e no Alvo DA de 94n Deve-se considerar que somente parte dessa unidade

litoestratigráfica foi mapeada, ulna vez que a cobernua terciário-quatemária târyona a porção

basal da mesm¡. Para a região da Chapada dos Guimarães, Weska (1987) registrou uma espessua

de 300mpara essa unidade litoestratigráûca

O conteúdo fossilífero constituído por represeotaûtes das orde,ns Crocodilia,

Dinossauria e Chelonia, permitiram a Roxo (1937) propor runa idade oretácea superior pala as

¡ochas da então unidade cr:etâaea na região da Chapada dos G\rim¿rães. Hoje, a partir dos

trabalhos de subdi*isão estratigáfica do Grupo Bauru no Estado de Mato Grosso propostos pol

weska (1987) e Weska et al. (1993), tais jazigos fossilíferos ocoÍem ua Formação Cambambe,

unidade de topo do Grupo Baruu, conferindo, portanto, idade c¡etácea superior à esta r¡nidade.
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Fotografia 25 - Tubos de sílica, características nas silcretes da Formaçäo Cambambe.
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Fotografia 26 - Formas bizarras de
s¡lcretes na Formação Cambambe.
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5.1.9 - Formação Cachoeirinha

A Formação Cachoeirinha ( Figura I I ) situa-se nas porções topograficamente mais

elevadas, entre 650 e 600rn em reiação ao nível do mar. desde a cidade de Primavera do Leste

até a Sena de São Vicente (Cuiabá), coincidindo com o alinhamento da BR'070, ocupando

preferenciahnente as pofções N dos Alvos PX e DA (Figuras 6 e l0) Ocor¡e também em cotas

topográficas mais altas no entomo das áreas mapeadas no Alvo PG'

A seção tipo da Formagão caohoeirinha descrita por Gonçalves e sohneider (1970),

localiza-se a aproximadamente 30km à N da oidade de Poxoréu, região norte-noroeste do Aþo

pX. Seu conteúdo titotógico é composto de sedimentos inconsolidados a consolidados,

caracterizados por aÍeias argilosas, argilas e areias casoalhosas, parciâlmente laterizadas'

No Alvo pX a Formação Caohoeirinha, da base para o topo é constituída de cascalhos,

areias casoalhosas e crostâs laterficas (ferricretes). No Alvo DA" além desses tipos litológicos

me¡roionados no Alvo PX, também ocorrem areias argilosas e areias (Figura 29). Os cascalhos são

basais e oompostos por clastos de lateritas, de tamanho entre 0.5 a 5om segundo o eixo maior,

com ârredondamento ruim e esfericidade baixa. O âroabouço desses casoalhos é do tipo matriz

suportâ¡rdo clastos, de acordo com a classificação de Walker ( 1975), sem gradação e imbricação.

A møtiø é arenosa, imrtura e o cimrcnto de óxido de ferro. Os cascalhos interdigitados próximos

ao topo são polimíticos, sendo cotl[lostos por seixos e måtacões de quartzo. quartzo-arenitos e

frap.entos lateríticos. O t¡manho dos clastos Situa-se no inten¿alo de 2 a l8ono, o

arredondamento varia de bom a regular e a esfericidade de média a baixa. A pres€nçâ de olastos

lateríticos condiciona o arredondamento como regular e a esferioidade baixa. A matriz é arenosa,

imatula, e o cimento quândo presetrte é de óxidos de ferro. Os cascalhos de topo, oaracteriz^m-

se por seixos <le quartzo (2cm em média) e ratos m¡tacões de quartzo arenitos de até l2cm- O

ar¡edondamentoémritobomeaesfericidadeéak4amatÅzéarenosaaareno-argilosa'eo

oimento quando ocorre é de óxido de ferro. Esses oascalhos são denominados pelos gari4eiros

no Estado de Mato Grosso como do tþo "ovos de pombas".

Areias a argilas cascalhosas, com olastos de I a 8cm de quafzo, quartzo areNritos e

frapentos lateríticos interdigitam-se aos casoalhos da base ao topo da coluna descrita na

Formação Cachoeirinha. O ar¡edondamento dos clastos varia de bom a regular, a esfericidade de

média a baixa, sendo a matriz arenosa im¡tura. Lentes de areias e areias argilosas interdigitam-se

aos tipos litológicos ånteriores. Pacotes litológicos maturos, de outro lado constituem exceções.
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Superficie residual. de clastos (0,5 a 10cm)de
quartzo e fragmentos lateríticos.

Areias cascalhosas, com cl-astos (2 a Bcm) de
quartzo e fragmentos lateríticos, esfericidade
lrédia a baixa, arredondameììLo bont a regular e
cor vermefha.

Cascafho (5 a 10cm) com cl-astos de quartzo-
arenitos, quartzo e lateritas, esfericidade mé-
dia a baixa,arredondamento bom a reguJ-ar, ma-
t.ríz arenosa fj,na a grossa e cor vermelha.
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Cascalho (0,5 a 5cm) de fragmentos lal-eríticos,
esfericidade baixa, arredondamento ruim, arca-
bouço aberto, sem inbrj-cação e gradação, matriz
arenosa flna a grossa e cores branca e amarela.

Conglomerado (2 a ?cm) com clastos de quartzo
e quartzo-arenitos, esfericidade média, ar-
redondamento regular e matriz arenosa fina a
média.

A - Argila
S - SiIÈe
Àr- A¡eia
C - Congl

ffi

Figura 29 - Coluna estratigráfica mostrando o contato basalda Formaçäo Cachoeirinha com
a Formaçäo Cambambe, Grupo Bauru. No topo, o contato da Formaçäo Cachoeirinha com a

Unidade Terciário Quaternário lndiviso, próximo ao entroncamento entre a BR-070 e a MT
130, Alvo PX.
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Fotogrefir 27 - Contæo €nüe as Formrções Crmbambe e C¡c,hoeirinha.

Fotografia 28 - Crost¡s laterftiaas da Formação C¡ohoeirinha.



As crostas lateriticas (Fotografia 28) ocorrem sob as rnais variadas formas'

individualizando-se em camadas definidas e até permeando como cimento os tipos litológicos que

constituem a unidade litoestratigráfica em questão. uma vez que a deposição do óxido de ferro foi

condicionada pela flutuâçào do lençol freático. As ferricretes mais comuns são maoigas, todavia'

ooorrem também com texlura nodular e diversas outras formas bizarras'

Os paootes são ciclioos. de formaro lenticuiar e com granodecrescência para o topo. As

espessuras medidas das camadas de casoalhos variam de 0,2 a lrn as de a¡eias e argilas

cascalhosas variam de 0,5 a lom e as das ferricretes de 0,5 a 3rn As cores predominantes são

vermelha e arnarela, s5s¡ última pela introdução de HzO nâ estrutura do óxido de ferro

transformando-o em limonita (goethita), e consequentemente a cor vermelha passa a amarela'

O conrato l¡asai e de topo da Formação Cachoeirinha ocoffe por discordância erosiva,

respectivamente com as Formagões Aquidauana e Cambambe (principalmente), bem como oom as

unidades i¡fbrmais Terciário-Quaternário Indiviso e a Fácies coité (Aluviões Atuais).

A idade dessa unidade litoestratigráfica, de aoordo com o proposto por Gonçalves e

Schneider ( 1970) é terciária.

5.1.10 - Unidade Terciário-Quaternário Indiviso

A unidade informal em apreço, sirua-se nos tenaços das porções laterais e de

interflúvios das bacias de drenagens do Rio Poxoréu (Afuo PX, Figura 6) e Ribeirão Parnaíba

(Afuo Dd Figura l0), ocupando cotas topográficas que variam entre 600 a 400m- Nas baoias de

drenagem dos Rios Paraíso, Batovi e das Garças (Atvo PG Figuras 7,8 e 9), ocupam cotas

topográficas ent¡e 720 a 450m em relação ao nivel do mar.

Da base para o topo (Figuras 30 e 3l), as Cobertu¡as Terciário-Quaternário Indiviso

coryõem-se de cascalhos grossos a finos, com tamanhos coqreenditlos no intervalo de I a

50cn, exibindo aredondam€nto bom a mr¡ito bom e esfericidade média a alta. Os tþos litológicos

identjficados nos seixos e m¡tacões constituintes dos casoalhos são: quartzo (l a 7cm), qualtzo-

afenitos (3-8cm), arenitos (4 a 50om), silexitos (3 a 18cm), fraeÐ.entos lateriticos (5 a 30cm) e

ra¡os olastos de rochas de composigão basáltica. Contudo, alguns clastos da Fácies Estiva chegam

a alcançar 7m de diâmet¡o segrmdo o eixo maior (Weska, 1987). O arredondamento é bom, com

exoeção dos lateríticos e silexíticos onde é regular a ruim A esferioidade é média na maioria dos

tipos de clastos sendo baixa nos clastos lateríticos e silexíticos. A espessura dos cascalhos varia de

Û7



(m)

Areias finas argilosas, cor amarela

Cascalho ( 0,1- a 0,5cm) com clastos de quartzo e ma-
triz arenosa.

Cascalho ( 0,2 a 10cm) r com cLastos de
quartzo-arenitos e matriz arenosa,

quartzo e

o
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Arenito fino argiloso, cor amarela e estratificações
planas.

A - Àrgila
I - Silte
Ar- Àreia
C - Conglomer
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Figura 30 - Coluna estrat¡gráfica mostrando o contato da Unidade Terciário Quatenário Indivi-
so com aren¡tos arg¡losos da Formação Cachoeira do Bom Jardim. Fazenda Juraci Macedo
Alvo DA.
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Areias argr".l.jsas, ,::ti-es brenca, arnarel-a e verme-
,ha.

Casca.lhos (5 a 30cm) com cLastos de basaltos,
quartzo e quartzo-arenltos, esfeij.cidade rnédia.
a¡rredondamento bom, sen gradaÇão ou irLbricação,
arcabouço fechado a aberto, co):es amareÌa e ver-
mel-ha e matr:i z âreno-argj-losa.

f A Ts--T_A. T-

A - Àrgí].a
S - Silte
À¡- À¡eia

Figura 3l - Coluna estratigráf¡ca da Unidade Terciário Quaternário lnd¡viso no Alvo DA.



Fotografia 29 - Cascalhos da Unidade Terciário Quaternário Indiviso, com arcabouço aberto e
um canal de corte e preenchimento no topo.

Fotografia 30 - Cascalhos da Unidade Terciário Quatemário Indiviso em superficie residual.
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0.1 a 5m (Fotogrufra 29\, e a do capeâmenro de ausente oDr superficies residuais (Fotografia 30)

de cascalhos a l0m. 0 arcabouço dos cascalhos é do tipo matriz suportando clastos (aberto) até

clastos suponados (fechado), segundo a olassificação de Walker ( 1975). Apresentam-se com ou

sem gradação. quando existente normal ou inversa e com imbrioação incipiente ou inexistente.

A rnatrtz é arenosa imatura (grossa a fina), areno-argilosa e até argilosa, ocorrendo cimento de

óxido de ferro.

os capeamentos estéreis dos cascalhos são compostos por areias gfossas a finas, com

grânulos de quartzo e fragmentos lateríticos (solo transportado); por vezes também os cascalhos

são recobertos por areias argilosas e raramente argilas, sendo o conjunto cimentado por óxidos de

ferro.

Estruturas primárias não foram obsewadas, entretânto, os clastos areníticos mostram

em suas zuperfioies marcas de impacto evidenciando choques entre os olastos resultantes do

ambiente deposicional turbulento, em firngão da alta capacidade de carga do meio transportador,

bem oomo canais de corte e preenohimento.

Os formatos dos pacotes são lenticulares. oom seqùênoias de oascalhos basais capeados

por areias ou até argilas e assim sucessivamente até o terraço mais jovern A medida que o pacote

oasoâlhoso situa-se em terraceamento mais elevado em relação à drenagem atual e, portanto, mais

antigo, a média do tam¡nho de clastos .liminui. Eftretanto, são m¡i5 grossos quanto mâis

próximos às drenagens e topograficamente mais baixos (mais jovens)' As cores predominantes

desses pacotes são vermelha e amarela, sendo raras as cores branoa e cinza' Analisados

individualmente apresentam glanodecresoência para o topo, todavia, quando obsewados no

conjunto dos vários ciclos apresentam gtanocresoência em direção aos casoalhos de topo.

O contato entte os paootes de cascalhos e areias da Unidade Terciário-Quaternário

Indiviso com os demais paootes similares, dispostos em teÍaços, é por útida discordância

erosiva, assim como é também o contato basal dos mesmos quando ocorrem com todos os tþos

litoiógicos desoritos anteriormente nesse capíhrlo. A discordânoia litológica ocorre quando essa

unftlade faz contato sobre litotipos da Formação Paredão Grande. A Fácies Coité (Afuo PX) ou

Aluviões Atuais (Alvos DA e PG) que recobrem essa r¡nidade, possuem também contato

disoordante erosivo.

Dado o posicionamento geográfico desses tenaços intimemente relaoionados à

drenagem que escoa em direção à Bacia do Pantanâl de idade Terciário-Quaternário, a idade

desses cascalhos e areias dispostos em teÌïaços é correlata à própria evolução do Pantanal.



Nessas condições. os oascalhos e areias situados em tenaços mais elevados topog¡aficamente são

os mais a tigos. eûquanto que aqueles mais baixos topograficamente e mais próximos à drenagem

atual são os mais jovens.

5.1.11 - Fácies Coité (Aluviões Atuais)

Neste es¡¡do, propomos informalmente a Fácies Coité que em firnção da existênoia de

inúmeras frentes de garimpos nas circr¡nvizinhanças de Poxoréu (Atvo PX, Figura 6) facilitaram o

empilhamento e a descrigão dos tipos litológicos destas rochas. Nos demais Alvos DA e PG

(Figuras 7, 8. 9 e l0), em ñrnção da reduzida ou inexistente atividade extrâtiva de gariryos,

adotaremos a denominação também informal de Aluviões Atuais, corrente na literatura geológica

regional para as planicies de imrndação e fi¡ndos de canais, predominantemente recobertos por

areias, argilas e ratos afloramentos de cascalhos. As r¡nidades contemporâueas, contudo, de

nomes dlstintos, englobam também depósitos eluviais, oaracterizados por inúmeras superficies

residuais que ocorrem tanto nos terraços mais jovens quaûto nos mtigos e, dçósitos ooluviais,

situados ao longo das escarpas da região de Paredão Grande, no entomo da Intrusão Tamburi

(Figura 7), ciror¡ndando os diques de Paredão Grande (Figura 8), Meruri (Figufa 9) e Primavera

(Tabela 2), bem como ao longo das escarpas à N de Dom Aquino (Figura 10) e no entorno de

morfos testemunhos.

A Fáoies Coité, informalmente denominada Deste trabalho, corresponde aos depósitos

do canal atual das prinoipais drenagens ativas da região. como por exenplo os Rios

Poxoré¡zinho, Coité e Poxoréu, além de seus afluentes, bem como as zuas planícies de inundação

(Figura 6). Engloba também depósitos eluviais caraøerizados por inúmeras superficies residuais,

que ooorrem tânto nos teraços rnais jovens quanto nos antigos, bem como depósitos coh¡viais

situados ao longo da falha de Poxoréu, junto às escarpas da Formação Cambambe à \NE e NW

de Poxoréu, e circr¡ndando morros testemunhos situados nas porções internas à bacia de

drenagem atual (Figura 6). Tais depósitos interdigitam-se aos depósitos de canal (Fotografias 3l e

32) e planicies de inundação. Topografioamente, tal r¡nidatle ooorre entre 640 a 350m em relação

ao nfuel do mrr.

D¿ base para o topo, a Fácies Coité é caracterizadâ por cascalhos, areias, areias

oascalhosas, areias argilosas e argilas (Figura 32). Os cascalhos são constituídos de seixos e



mÂtacões de quartzo. arenitos. quartzo arenitos. sileútos. fragmentos lateríticos e seixos raros de

composiçãobasáltica.comoocolTenasimediaçõesdosgarimposBalaiodeGato(Brrritizal)e

R¿i.ìnha. o tamanho dos clastos situa-se entfe o intervalo de I a 40cm, sendo os maiores de

arenitos e quartzo arenitos e os menores de quartzo e de lateritas. O arredondamento é bom a

muito bom para os seixos e matacões de quartzo. arenitos. quartzo-arenitos e os de origem ignea,

tornando-se regular a ruim para os silexitos e os olastos de ferricretes. A esfericidade é média a

alta para os primeiros e, média a baixa. para os últimos, respectivaúente. A natnz dos cascalhos

varia desde areias grossas a finas. até o extremo argiloso. com composições intermediárias

variávcis. O cimento quando ocorre é rle óxido de ferro. O arcabouço varia entre os exfiemos

aberto a fechado; quanto a gradação, essa pode ser normal inversa ou inexistente e com

imbricação incipiente. A espessura desses pacotes situa-se no intervalo entre 0,1 a 2m

(Fotografias 33 e 34).

o capeamento dos casoalhos é feito por areias cascalhosas até finas. Quando

cascalhosas. a composição dos clastos predominantes coinoide com aqueles desoritos para os

casoalhos. O tamanho dos mesmos em média é menor (0,5 a 3cm) Areias argilosas e argilas

oçofrem capeando os cascalhos em especial nas plürícies de inundações. A espessrrra do

capeame'nto situa-se entre 0 a 5m, sendo raras espessuras maiores'

O formato dos pacotes é lentioular e as cores são predominantemente branca, cinza,

âûrarelâ e raramente vermelha ou ci¡zø az¡¡lada,. Maroas de iryacto ooorrem na superficie dos

clastog não tendo sido observadas estrutüas primárias.

O cortato basal da Fácies Coité com os tipos litológicos de todås as unitlades

anteriormente desoritas nesse capitulo é por discordância erosiva, com exoeção se o 'bedrook" é

da Formação Paredão Grande, quando então a discordância é titológica. A superñcie de contâto

da base do cascalho com o 'bedrock", normalmente é irregular o que em muitas vezes dese,nvolve

âm¡dilhas para o diamante, conforme discutido por Weska et al. (1984)'

Na falta de restos fosseis passÍveis de fornecer "m¡ idade, e considerando o

posicionamento geogfáûco dessas rochas junto aos canais ativos atuais e bordas de

escarpamentoq a idade, mais provável é quatemária'
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Areia, fina a médi.a, cor vermefha a branca

Cascalhos, com seixos e matacões (0, l- a 20cm)
de quartzo, quartzo-arenitos e sil-exitos, esfe-
ricidade média, arredondamenLo bom,matriz are-
nosa fina a grossa e por vezes cimentado por
óxidos de ferro. Arcabouço fechado, gradação
incipiente e sem lmbrricação.

Arenj-to fino argi.l,oso, friáve1 e cor vermelha
mosqueada (?).

ffi Àrgila
Silte
Areía
Conglomerado

Figura 32 - Coluna estratigráfica da Fácies Coité, Alvo PX.
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Fotografia 31 - Casoalhos de canal da Fácies Coité em disoordânoia erosiva sobre rochas do
Grupo Bauru.

ffi
Fotografia 32 - Cascalhos de canal da Fácies Coité recobertos por capeamento areno-argiloso..
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Fotografia 33 - Cascalhos da Fá-
cies Coité depositados sobre "bed-
rock" irregular e recobertos por
areias argilosas.

Fotografia 34 - Cascalhos coluviais da Fácies Coité em armadilha do tipo bolsão.
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5.2 - O ambiente deposicional do Grupo Bauru e da Fácies Coité'

O estudo do ambiente tleposicional refere-se principalnente as rochas do Grupo

Bauru que ooolÏe com a sua coluna estratigfáfica completa (Weska et al., 1996) na região

de poxoréu (Alvo PX), e com parte dela (r¡nidades de topo) à norte de Dom Aquino

(Alvo DA), como já anreriormente exposro no capítulo 5. Além disso. analisaremos

também a Fáoies coité dado a sua importância como hospedeira das principais

mine¡¿þ¿ç5ss diamantíferas na região.

Em relação ao modelo deposicional dessas roohas do Cretáceo Superior nos

Estados de Minas Gerais, são Par¡lo e Mato Grosso, (Pires, 1982; Fernandes & coimbra,

1996; Weska 1987), há um consenso de que a deposição oooneu por leques aiuviaig em

condicionamento climático variando de árido a semi-árido. No Estado de Mato Grosso, na

região da Chapada dos Guima¡ães, coube a Weska (1987) caraotenza¡ o ambiente de

sedimentação dos tipos litológicos do Grupo Bauru.

A bacia deposicional o¡etácea em aprego situâ-se à SE do Arco de São Vicente,

sendo delimitada a sE pela Falha de Poxoréu, fonte principal dos materiais detrÍticos

de,positados nos teryos terciários e quatemários, inoluindo o diamaote

A identifioação dos eventos da Formação Paredão Grande (83'9 + 0'4 Ma.),

posicionados estratigfafioamente tanto na base como intercalados oiclioame,nte nas

Formaçöes Quilombinho e Cachoei¡a do Bom Jarr{im, diferentes portanto do evento

mapático Serra Geral de 125Ma., provooa modificações oonceituais na Bacia Bauru no

Estado de Mâto Gfosso, sem contudo, alterar substancialmente o modelo deposicional

geral conhecido hoje. Entretanto, com base em dados levantados nos mapeamentos de

caqo, discutiremos algumas questões que consideramos importantes.

Além dos derrames, como por exerylo aqueles da Raizinha, Lajinha e Cónego

Pfeto, assim como os diques associados F'rim¿vera, Pafedão Grande e Menrri, destacamos

as ¡ochas piroclásticas grossas a finas e cíolicas, que em frrnção do elevado estágio de

alteração, muitâs vezes foram confi¡ndidas oomo rochas sedimentares gfossas

(oonglomerados) pertencentes à Formação Quilombinho (Weska et al'' 1993). No caryo,

essa rochas lllcanoclásticas podem ser identificadas pelo oaráter quase oligomítico,



contelldo em muitos casos até 100% de fragmentos com composição de rochas máficas.

Nos tipos litológicos finos (tufos), obsewa-se em alguns casos estruturas de fluxo

incipientes. Além disso, os clastos sedimentares quando presentes eúbem silicificação nas

bordas. O contato desses tipos litológicos oom o zubstrato rochoso da Formação

Botucatu. também é em muitos casos caractefizado por silioificação intensa, bem como

por feições similares a ûuroas de onda sugerindo o escorrimento eventual desse evento

explosivo (rios de lavas) sobre supefficies arenosas pouco litificadas, tal como já

observâdo na região da Chapada dos Guimarães (Weska, 1987)'

A Formação Quilombinho é a r¡nidade sedimentar basal do Grupo Bauru

derivad¡ dos eventos magmáticos da Formação Paredão Grande. Situa-se espaoialmente

próxitna aos Derrames da Raizinha (Alvo PX) e a Falha de Poxoréu (Figura 33). A

proximidade da área fonte é denunciada pelo tamâ¡rho dos clastos, podendo aloançar até

50cm de diâmetfo (Fotografia l5). A unidade é constituida por um conjr¡nto de lentes

oíclicas de conglomerados, ârgilitos e afenitos conglomeráticos, argilitos e arenitos. As

lentes de oonglomerados são basais enquanto as de argilitos e de a¡enitos situam'se ¡o

topo. A espessr¡ra e a envergadr¡Îa das lentes de conglomerados são maiores na base e

menores em dheção âo topo, enquanlo que as dos pelitos são metrofes tra base (10 X

500m, Fotogafias 16 e 17) e maiores em difeção âo topo. As estrutu¡as primrárias

existentes são caracterizadâs por estlatificâções planas e oruzadas incipientes (raras). Os

conglomerados de aroaborrço âberto (matriz suportando os clastos, Walker, 1975),

ocofrem em conglomerados posicionados próximos a âltos topogfáficos como a Falha de

Poxoréu, e os de arcabouço fechado (olastos suportados) junto aos paleocanais restritos.

Os conglomerados são gfanoorescentes em direção ao topo (Fotografia l3)' evidenciando

reativações tectônicas sin-deposicionais, bem como pfogladâção do leque alwial em

direção às porções centreis da bacia deposioiona! com características similares às fácies

do tipo "Gms" de Rust (1980). O &umetrto de olastos sedimentares em direção ao topo

denuncia diversificação da ároa fonte, neste oaso caracterizadas como s€ndo as Formações

Aquidauana (arenitos) e Palermo (silexitos oolíticos e pisolíticos). As lentes de lamitos

conglomeráticos sugerem condições deposicionais sujeitas a corridas de lamas



Eslruluro de
Alto Colté

SW

Figura 33 - Diagrama esquemático de paleorelevo e evolução durante o Cretáceo Supe-
rior na regiäo de Poxoréu (Alvo PX). Formaçöes (Aa) - Aquidauana, (BO) - Botucatu, (PG) -
Paredäo Grande, (Q) Quilombinho, (CBJ) Cachoeira do Bom Jardim e (C) Cambambe; re-
giäo de Poxoréu (Alvo PX). Sequência de eventos magmáticos e de sedimentaçäo PG - Q
- PG (Alto da Raizinha ) - CBJ - C ("onlap") e drenagem plano axialà Falha de Poxoréu.
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(movimentos de ruassa), e as lentes de arenitos com estruturas primárias, sugerem

ambiente seletivo e perene (fluvial). O conjunto dos variados tipos litológicos, com

predomínio de grossos na base e de finos em direção ao topo. caracterizam a

granodecrescência em diregão ao topo da unidade. As cores de tonalidades vermelhas, por

outfo lado. evidenciam a influência de óxidos de ferro rcsultantes da alteração dos tipos

litológicos vulcânicos derivados da Formaçào Paredão G¡ande.

A Formação Cachoeira do Bom Jardim é constituída de lentes de

conglomerados, arenitos e argilitos conglomeráticos. arenitos, argilitos e calcretes. Essas

lentes, bem como as oalcretes ¡esultantes da precipitação química de CaCO¡ são cíclicas.

Há predomínio dos pacotes de couglomerados na porção basal da unidade (Weska,1987),

oom arcabouço variando entre matriz suportando os clastos a clastos suportados. OOOrre

ainda, gradação invetsa (Walker, 1975) e g¡aroorescência em direção ûo topo,

pressupondo reativações tectônicas da área fonte sin-deposioionais e com progtadação em

diregão ao depocentro da bacia. No caso da área estudada envolvendo os Alvos PX e DA

os conglomerados próximos à porção basal mostram a instalação de um novo oiolo

erosivo e deposicional diversificação de área fonte, além de incremento dos cl¡stos

sedimentares em detrimento dos de corryosição basáltica, selrdo a relação de clastos

ígneoViedi-entares em média l:1. A intercalação dos Derrames da Lajinha e do Córrego

Preto em arenitos oonglomeráticos próximos ao topo, evidenoiam a recorrência dos

êventos vulcânicos na região de Dom Aquino (Atvo PX), internos à bacia Tais derrames,

apesar de não datados, são mais jovens e como altos vr¡lcânicos proporcionaram a

deposição de conglomerados oligomíticos similares macroscopicamente àqueles da

Formação Quilombinho, embora ooryosicionalnente diferenoiados (traquibasaltos),

conforme observado no Capítulo 5.1.5.5. Esses arenitos conglomeráticos são de

granulometria média a fina, apresentando estratifcações plano'paralelas, cruzadas

tabulares e acanaladas característioas de sistemas fluviais com alternância de regimes de

fluxos aquosos intensos a calmos. Estão interdigitados com argilitos, argilitos

conglomeráticos e argilas em direção ao topo. O oonjunto encerra fácies similares a 'Tm +

C", "Sh" e "St" de Rust (1980). Segundo Goudie (1973), as calcretes (crostas

carbonáticas) são ¡esultantes da deposição seletivâ de CaCO3 que se depositou em



períodos secos rnais sevefos sobre âs areías e argilas do fundo de lagoas antigas,

característica de ambiente evaporítico (sabkhas interioranas) de clima árido. Cimentação

oarbonática intensa manifesta-se também ciclicamente e de f'orma $adacional em diregão

ao predominio das silcretes da Formação Cambambe (topo). A sequência de eventos

deposicionais descrita oaracteriza as porções intermediárias de leques aluviais (Figura 33),

e o conjunto litológico âpresenta granodecrescência em direção ao topo'

O eryilhamento estratigráfico que oaracteriza a Formação Cambambe nas

regiões clos afuos PX e DA é constituído de arenitos finos a conglomeráticos,

interdigitados por lentes de conglomerados, brechas intraformacionais e siloretes. Na

região da chapada rlos Guimarães, weska (1987) descreveu também conglomerados

basais, que na interpretação do referido autor sieoi.fioa umâ impofiânte reativação

tectônioa, com rejuvenesoimento das áreas fontes e urnâ nova progradação dos leques em

direção às porções intemas da bacia. As lentes dos variados tipos litológicos,assim como

âs siloretes rest¡ltantes da precipitação química de SiOz são cíclicas. Ooorre predomínio

dos pacotes de conglomerados na porção basal da unidade (Weska,l987), com o

arcabouço variandO entre m¡triz suportando os clastos a olastos suportados, além de

gradação inversa (Walker, I97 5) e granoorescência em direção âo topo' pressupondo

reativações tectônicas da ri¡ea fonte pré e sin-deposicionais, com progradação do leque

em direção ao depooentro da bacia. O m¡ior espessamento e os cl¡stos maiores eslão

restritos aos pacotes inferiores, unu vez que os conglomerados superiores sãO pOuco

espessos e são constituidos de clastos muito pequ€tlos (Figura 26). No coqiunto cíclico de

oonglomerados há o predomínio de > 90Vo de olastos sedimentares scndo os l07o

restantes de clâstos ígneos (dime,nsões < 5cm), principalmente quanto mais próximos dos

Derrames da Lajinha e do Córrego Preto ( Alvo DA). Na região da presente Tese, nos

aþos PX e DA foram descritos os conglomerados intermediários e os de topo da

Formação Cambambe. Os conglomerados intermediários e de topo possuem gradação

inversa inoþie,nte e o conjunto cíclico de lentes está interdigitado em are,nitos, siltitog

argilitos e arenitos conglomeráticos. Os conglomerados de topo possuem clastos de

dimensões menores (torrentes em le,nçol), são menos espessos sugerindo planação da área

fonte. O arcabouço vatø de matiz suportando os clastos a clastos suportados. Os arelritos



conglomeráticos são depósitos irnaturos originados por movimentações bruscas de massas

sendo destituítlos de estrutufas primárias. As brechas intraformaoionais (Figuras 27 e 28\

demrnoiam reativações tectônicas interuas à Bacia Bauru local- de modo similar à Chapada

dos Guimarães (weska, 1987). As silcfetes ocoffem nâ porção intermediária ressaltando a

morfologia do conjunto de pacotes em estfâtifioâções planas decamétricas, sendo

resrrltantesdloclimaextremâmenteárido.responsávelpelodesenvoMmento<iostubose

es'truturâs exóticas de sílica. No conjunto litológioo pertencente à Formação Cambambe'

predolllina cimento silicoso, porém mais próximo a base o cimento silicoso interdigita-se

com cimento oarbonático cotrstituíndo depósitos distais de leques aluviais (Figura 33).

Com base nos dados anteriomente colocâdos' o Grupo Bauru mapeado na

região de Poxoréu constitue uma sequênoia de eventos intrusivos e extrusivos locali"a¿ot

no alto lateral das porções E-SE de Poxoréu. Na borda da bacia. julto à Falha de Poxo¡éu

temos a F'ormação Quilombinho, intercalada pelos Derrames da R¡izinha, representando

as pofções proximais de leques aluviais. Em direção à N-NW apatecem deposþões

detríticas inte¡oaladas por outros derrames (Lajinha e Córrego Preto), seguidas de

precipitação de CaCO¡ (calcretes), Tal conjunto corresponde às porções intermediá¡ias

dos leques aluviais. As porções internas da bacia, por suâ vea correspondem às porções

distais dos leques alwiais, coryostas de detritos e precþitações de SiOu (silcretes)'

calcretes e silcretes formaram-se em ambiente waporítico, se,ndo a primeira produto de

clim¡ árido e a segunda de extfemo árido. Esse conjunto mostra que a Bacia Bau¡u da

região de Poxoréu é uma baoia vulcano-clasto-químioa, depositada em paleosuperñcie de

meio graben e oujo depooentro situa-se à N-NE sob o vale do Rio das Mortes'

A Fáoies Coité ca¡aoteriza-se por cascalhos basais grossos, com esfericidade

métlia a alta e arrendondamento bom a muito bom, zugerindo tra¡sporte a longas

distâncias em ambiente fluvial. São destituídos totalmente de clâstos de rochas ígneas da

Formação Paredão Grande, exoeto quando o sistem¡ de dre,nagem caPturâ algum derrame

ou dique, tal como observado no entomo dos Derrames da R¿izinha, Lajinha e Córrego

Pfeto e os Dþes de Paredão Grande. Os cascalhos variam entre arcabouço aberto a

fechado, alguns sem gradagão e outros com gradação inversa, ambos sem imbricação. O

capeâmeßto areno-argiloso que se sobrepõe aos cascalhos em conjunto oom o casoalho



basal encerra o ciclo deposicional atual. Argilas predominam nas planícies de inundação'

enquanto nos oanais ativos predominam os cascalhos. Junto às bordas das escarpas de

falha ou de erosão. assim como no entomo de morros testemunhos, desenvolvem-se

depósitos de talus. Nesses depósitos. o ambiente é de baixa selitividade quando

comparado aos depósitos de canais atuais'



6. ASPECTOS ESTRUTURAIS,

TECTôNICOS

GEOMORFOLÓGICOS E

No presente capítrfo, como suporte para questões relativas às evoluções

geomorfológioas e tectônioas, discutiremos inicial¡nente os principais elementos estrutu¡ais

identificados nos alvos PX, PG e DA. No final, tentaremos integlar esses elementos com aqueles

relativos às sequências litológicas apresentadas no Capíhrlo 5, a fim de elaborar um modelo das

evoluções geomorfológica e tectônica da área estudada, oom ênfase a partir tlo Cretáceo

Superior.

6.1. O Condicionamento estrutural

A região estudada situâ-se lro truncamento do Lineameoto Transbrasiliano

(schobbenhaus et al, 1975b) com o Lineament o 125u Az (Bardet, 1977). Com relação ao

Lineamento Transbrasiliano, trata-se de um¡ ext€nsa faixa intensamente falhada do território

b¡asilei¡o com diregão em tomo de N45" E, que atravessa os Estados de Mato Grosso, Goiás,

Piauí e Ceará. O Lineamento 125' A4 também de expressão cotrtinentâ|, corta os Estados do Rio

de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Rondônia.

A regiäo da Tese em apreço, apresenta etronnes dificuldades para esh¡dos de geologia

estrutural em fi¡nção da espessa e extensa cobertura terciário-quatennário. Po¡ outro lado, trata-se

de um arcabouço geológioo da borda extremo noroeste da Bacia do Paraná onde os registros

tectônioos estão iryressos em pârte dos dos tipos titológicos desta bacia intracratônioa

(Formações Furnas. Ponta Grossa, Aquidauana, Palermo e Botucatu). Esse contexto geológico

representou o substrato geológico regional para a deposþão das roohas do Grupo Bau¡u durante

o Cretáceo Superior, tendo sido afetado posteriormente por eventos tectônicos rel¡tivos ao

desenvoþimento da Bacia do Pantanal durante o Terciário e o Quatemário. Pol esta razão, ainda



não dispomos de elementos estrufirrais que permitam elucidar o seu condicionamento estrutural

em detalhe. Entretanro. a distribuição e o posicionamento geográfico dos tipos litológioos

cretáceos e do maguratismo basáltico assooiado, permitiram a individualização do Rifte Rio das

Mortes, a ser proposto neste capitulo.

6"2. Os elementos estruturais

os priloipais elementos estn¡tuais estudados nos mâpeamentos geológioos são

falhamentos e fraturamentos. Parte dos falhamentos são preenchidos pela Intrusão Tamburi e por

diques, como por exeryIo o da Mata " 
¿¿ ¡4¿1inha (weska, 1987), além daqueles inseridos na

área ora relatada, como os diques Primavera, Paredão Grande e Meruri ( Fotografia lOb e FigUras

g e g) . como visto no capítulo 5, esses diques foram englobados na Formação Paredão Grande.

Secundariamente, temos feições estruturais regionais e locais como o Arco de São Vicente

(Oliveira & Muhlma¡n, 1967), a Antéclise de Rondonópolis (Coimbra, 1991), a Estrutura de Alto

Coité (Afuo PX), e os Altos da Raizinha (Alvo PX) e da Passagem do Mamão na Chapada dos

Guimarães (Figura 33 e 34). Tais elementos estruturais além de registrarem a históri¡ tectônioa d¿

região, constituem também feições iryortantes no desenvofuimento de armadilh¿5 ds diemenfs,

que serão trâtada no capíhrlo segu.inte.

Nas áreas dos Alvos PX, DA e PG há predomínio de falhamentos de direção NE-sw,

paralelos a zub-paralelos entre si e com o.A¡co de São Vicente. De forma menos evidente, temos

fathamentos perpendiculares (NW) ou obfquos (N-S) às falhas de direção NE. Os falhame'ntos

NE mais e4rressivos são a Falha de Poxo¡éu (Atvo PX) e, secundariamente, as falhas

denominadas de Jaciara-Sena Grande (Afuos DA e PX) e a região falhada das Pamaibas (Alvo

DA), conforme dsn6min¡çgs5 de Barros et al. (1982). Tais falhamentos, associâdos a outros de

menor envergadura, condicionam a rede de drenagem da região.

A Falha de Poxoréu (Figrras 6 e 33), é r¡ma falha normal que coloca os sedimentos da

Baoia do Paranri (Formações Aquidauana e Palermo) topog¡añcametrte elwados em relação aos

litotipos do Grupo Baunr, cuja linha de ûaqueza looaliza-se junto à cidade que lhe eryrestou o

nome. Essa falha poszue rejeito de 250mna porção sul e de 30mna porção norte. Tal situação de

rejeitos distintos, muito provavelmente, foi
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Figura 34 - Localizaçâo da bacia do Grupo Bauru situada entre o Cráton Amazônico à NW-NE e a Bac¡a do Paraná à S-SE.
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provocadâ pof iûterferência do que hoje identifioa-se como Estrutura de Alto Coité. que

condicionou também a deposição da Formação Quilombinho, pois onde o rejeito é menor tal

unidade litoestratigráfioa ineúste, passando â ocolÏer em dheção ao sul onde o rejeito aumentâ.

Os esforços direcionais desse fblhamento foram registrados através de dobras de arasto (drag

folds); além d.isso, zonas brechâdas e diáclases sub-perpendiculares à falha são com¡rns.

A Estnrturâ de Alto Coité (Figu¡a 6 e 33) está assooiada ao bloco baixo da Falha de

poxoréu, situada a lOkm a NE da localidade de Alto Coité. As falhas nessa estrutura são norm¡is,

de envergadura pequena e rejeito considerável, e suas cristas alinhadas obedecem a diregão

preferencial E-W, estando suportadas por silioifioação intensa la Formação Palermo. No

conjunto, a Estrutura de Alto Coité possue o form¿to semi-circular srgerindo uma provável

intrusão.

As falhas das Pa¡raibas (Figura l0), segundo Barros et al. (1982), oonstituem um

conjunto de falhas normais e sub-paralelas, situadas a l5km à norte de Dorn Aquino. Possuem

direção NE e segundo os referidos autores, essas falh¡s seriam testemunhos da intensa fase de

ativação relacionadas e contemporâneas em idade às Falhas de Poxoréu e Jaciara-Ser¡a Grande.

A Falha Jaciara-Serra Grande situa-se à SE entre a região falhada d¡s Pamaíbas e a Falha de

poxorér¡, com direção concordante às mesm¿s. Em frrnção da proximidade e paralelismo às ålhas

anteriormente descritag BaÍos et al. (19S2) considerou essa falha evoluída a partir de reflexos

do Lineame¡rto Transbrasiliano.

Na região do Afuo PG (Figura 8), eústem inúmeros alinhamentos observÁveis em

imaggns de fotograûas aéreas e de radar, que são coincidentes com o Lineamento Transbrasili¡no.

Entretanto, os diques de Paredão Grande estão encaixados segUndo as direções N40''50'\M

proporcionando no conjunto ¡m padrão "en echelon" (Weska et tl,, 1992). O encaixamento l.IW

também foi observado no Dique Primavera (Fotografia l0b). Segundo Milani (1988' In: Gabaglia

& Mlâni, 1990) delrtre os eleme,lrtos ohave para o diapóstico do estilo estrutural o arranjo

espaoial das estruturas é de panicular irryortânoia. No caso, r'm¡ distribuição "e,n echelon"

consis.te numa otganutção de elementos paralelos uns aos outfos' nras pOSiOiOnados

obliquamente em relação à zona de deformação. Já os diques da Mata e d¿ Matinha na região da

Chapada dos Guimarães, estão encaixâdos segrrndo a direção NE (Weska, 1987). Na região do

Alvo PG Uggeri & Costa (1992) registraram que os falhamentos NW truncam os de direção NE.

Na região da Chapada dos Guimarães, Weska (1987) descreveu que falhamentos NW são

tnrncados pelos de direção NE.

:



oAltodaRaizjnha(Figuras33e34)écafacterizadopofumtotaldel0pequenos

derrames (Tabela I ), estando situado próximo à Falha de Poxoréu no Afuo PX e possuindo

ali¡iramento oblíquo aproximadamente N'S O Alto da Passagem do Mamão na Chapada dos

Guimarães, apesar de recoberto pela cobernrra terciário-quatemária, sugere também direção N-S

para o enoaixamento daqueles corpos'

O Arco de São Vicente (Figura34), segundo Oliveira & Miihlmtnn ( 1967) é um

soerguimento alongado de direção NE, situado na serra homônina no Estâdo de Mato Grosso. De

aoordo com Alrneirla (1983), esle afco iniciou a sua atividade ascencional provaveltne,nte duante

oPaleozóico,sendooontudo,dificilapreoiarsuaatividadetectônicanoMesozóioo'

A A[téclise de Rondonópolis (Coimbra, 1991), encerra eleme,lrtos estruhüais

importa¡rtes relacionados ¿6 dç¡smin¿d6 'T-ineamento Transbrasiliano" Segundo o referido

âutof,âAntéolisedeRondonópolisseriaumaltotopográficosituadoentreasBaciasBauruàSE

e Parecis à NW.

com base nos elementos estruturais anteriormente descritos, destaca-se o Arco de são

Vicente e a Antéclise de Rondonópolis oomo elementos estrutwâis regionais pré sedimentação da

Bacia Bauru. A Estruturâ de Alto Coité e os Altos da R¡izinha e da Passagem do M¡mão'

destaoam-se como elementos estfutufais sin deposicionais e internos à baoia. os falhamentos NE

preenohidos pelos diques da Mata e da Matinha, são relacionados a eventos distensivos. Já os

falhamentos NW que permitiram o encaixame¡rto dos diques oom padrão "en echelon" resultam

de eventos compressivos. os falhamentos e fraturamentos N-S e E W, parecem estar relacionados

aos falhameirtos NE. No conjunto. a tectônica ígida é resultado da reativação dos alinhame'ntos

estruturais mais antigos e em termos cronólógioos, os dados âté então existentes em relação aos

tn¡ncamentos NE-NW (Uggeri & Cosa, 1992) e NW-NE (Weska' 1987) não permitem

estabeleoer uma sequência olara de eventos rupteis desde os mais antigos até os mais fecentes.

Entfetanto, a variedade de situações de trunoamentos de falhas evidenoiam atividades tectônicas

cíclicas desde o cretáceo zuperior até o quatemário (Bacia do Pantanal)'



6.3 - Evolução geomorfológica

Estudos geomorfológicos de caracterizagão das formas de relevo já foram apresentados

no Capítulo 3. Esses estudos são de grande importância à prospecção e à pesquisa de depósitos

do tipo plaoeres ou paleoplaceres diamantíferos, permitindo ao geólogo definir critérios e guias

(weska et al., 1984), se[do úteis também para a desooberta de jazidas de Au, sn, assim como

outros tipos de minérios detríticos.

Na região estudada nesta Tese, pretende-se tratar da evolução geomorfológica do

Cretáceo Superior ao Quatemário, como forma de melhor entender a paisagem modelada

observada nos dias atuais, Trata também dos fatores endógenos e exógenos que combinados

atuaram na formação de jazidas aluviais quatemárias recentes, dis?ostas em canais e planícies de

ingndação (Facies Coité) e em terraços laterais (Unidade Terciário-Quaternário Indiviso).

Os primeiros estudos regionais relativos à wolução geomorfológica do Cretáceo

Superior ao Quatemário, abrangendo uma área de aproximadamente 35O.OOOkm2 e englobando

as regiões de Dom Aquino, Poxorér¡ Paredão Grande e Meru¡i, estudadas nessa Tese, forom

realizados por Brunsden et al. (1981). Nesse trabalho, os referidos autores estudaram uma região

de aproximadame,nte l.lsokm segundo scntido E-W ao longo do divisor de óguas atual entre as

Baoias Amazônicâ à rorte e a do Pr¡ta à zul que são mostfadas na Figura 35. Entre out¡as

questões, tal estudo mostra dados a respeito de cotas topográficas que carscterizam a Superficie

Sul Americana (King, 1956), denotando um caimento superficial nas diregões NW N e NE.

Mostra também, a evolução dos Rios Cuiabá, Paraguai, Arinos, Teles Pires e das Mortes durante

o Te¡ciário e o Quaternário, bem como a oâptura de oabeceiras desenvofuida pela Baoia do Prata

sobre a Am¡zònioa (Figura 35).

os estudos a respeito da evolução geomorfológicâ de Brunsden et al. (1981), foram

utilizados por Weska ( 1987) na região da Chapada dos Guim¡rães! pefmitindo ao autof

caraoterizar a nível de detalhe r¡ma das cabeceiras do Rio Cuiabá, bem como os depósitos do tþo

placeres de idade Quaternária (Fácies Água Fria e Peba), o leque aluvial na Fazenda Três Cas¿is

de idade terciária (Fáoies Estiva), e por ultimo o meio graben desenvofuido du¡ante o C¡etáceo

Superior. Esse graben constiuiu a paleozuperfioie substrato para a deposigão de rochas do Grupo

Bauru, hospedeiras intermediárias de diam¿ntes eûtre os depósitos recentes e as prováveis áreas

fontes primárias.
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No Cretáoeo Superior a área em apreço foi palco de epirogênese positiva, oomo pârte

do arqueamento superficial imposto pela Plume de Trindade (Gibson et al , 1996 - in press). Essa

área, registra vocação para a epirogênese positiva, fato esse facilmente explicável at¡avés do seu

posioionamento paleogegráfico de provável divisor do águas entre as Bacias do Paraná à SE e a

Amazônica à NW. Por outro lado, a sua çoh¡na estratigráfica é incompleta em Chapada dos

Guim¿rães e Poxoréu, evitlenciando que na região predominaram erosões em detrimento de

sedimentação. Gonçalves & Schneider (1970), pressupõem epirogênese positiva final para o Arco

de São Vicente coincidindo com o início da sedimentação dos desertos Botucatu ûo Mesozóico.

cessado o afqueamento superfioial, tensofes distensivos de direções NW e SE

riftearam a região invertentlo o relevo, lüna vez que a faixa entumeoida e antes área de erosão.

desenvofueu baixos topográfioos que transformam-so em sitios de deposição das Forrnações

euilombinho, Cachoeira do Bom Jardim e Cambambe. Tal baoia deposicional foi delimitada à SE

pelo horste Rondonópolis e, internamente entre Chapada dos Guimarães e Poxoréu, pelo horste

de são Vicente (Figura 36). o paleorelevo cretáoeo por conseguinte, a partfu desses eventos, por

oomplexa e oíclica tectônica ruptil pré e sin-deposicional, desenvolveu escarpamentos acentuados

delimitados lateralmente por baixos topográficos. Com b¿se nas sequências grossas basais a finas

no topo, registradas nas unidades litoestratigráfioas do Grupo Bauru, preszupõe-se além da fase

teotônica prinoipa! ¡s mínimo mais dois rejuvenesoimentos importantes caraoterizados pelos

contatos discordantes erosivos das Formaçòes Cachoeira ¿o 96¡ J¡ldim e Cambambe.

Weska (1987), correlacionando topograficamente aflo¡amentos da Formação Botucatu

que bordejam as porções sw,s e sE da chapada dos Guimarães oom aqueles que ocoffem na

porção interna rebaixada no Campestre (Passagem do Mamão), considerou que rejeitos de falhas

oom 250 a 400m devem te¡ ocorrido durante esta fase de evolução do relevo oretáceo,

pressupondo que acima das zuperficies Sul.

Americana os relevos esoarpados poderiam ter atingido tais diferengas topográficas

positivas. Enfietanto, os ptocessos de aplainamento foram tão acentuados que f€sr¡ltâfam em

chapadões. Tais chapadões (planaltos) portanto, são testemunhos morfológicos da peneplanização

Sul Americana, marcando em termos litológicos uma disoordânoia erosiva regional importante

que aplainou completamente a paleozuperficie o¡etácea. Segundo Vieira (1965), esses eventos

constituiriam o terceiro ciolo erosivo em esoala regional no Estado de Mato Gfosso.
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Na área compreendida entre Dom Aquino a General Carneiro, uma segunda rnversão

de relevo ocorreu já dentro do Terciário, correspondendo aos eventos erosivos e deposicionais

relativos à Bacia Intracratônioa do Pantanal. Essa área, uma bacia de deposição durante o

Cretáceo Superior e parte do Terciário. torna-se área fonte de sedirnentos da Bacia do Panta¡al a

partir do Terciário até os dias atuais.

Com base em dados do autor ainda não publioados, é provavel que durante os tempos

terciários as cabeceiras dos Rios Arinos e das Mortes tenham estado localizadas na Chapada dos

Guimarães e a SE da Serra de São Vicente, respectivamente, conforme mostram as setâs

interrompidas da Figura 35. Em contrapartida, durante o Quatemário o Rio Cuiabá oapturou o

Rio Arinos por erosão remontante, evoluindo até as cabeceira atuais em Paranatinga (Cónego

Cavalo) e Chapada dos Guimaràes (Rios Manso, Roncador e Quilombo). O No Paraguai evoluiu

em direção as cidades do Alto Paraguai e Diamantino. Ambos exumaram e esoultura¡am as suas

cabeceiras resultando em superficies rebaixadas em relação à SupeIficie Sul Americana que ocupa

posições de interflúvios entre essas bacias hidrográficas. Essâs capturas estão mostrâdas na Figura

35 por meio de setas contínuas.

Na área estudâda, o Rio Poxoréu (Afvo PX), o Ribei¡ão Pamaíba e o Córrego

Lambança (Alvo DA), o Rio Barreiro e Córregos Aroeira, João Batista e Revoltoso (Alvo PG),

entre outros, evidenciam forte controle estrutural segurdo as direções NW e NE, e

seoundariamente N-S e E-W. São oomuns a essas drenagens padrões retangulares e

subretangulares. Destaoa-se a oaptrrra de cabeceiras desenvolvida durante o Quaternário pela

baoia hidrográfica do Rio São Lourenço, através do Rio Poxoréu; Ribeirão Pamaíba e Córrego

Lambança (Figuras 6 e l0). Desses processos de exumação e esculturação restftaram por

processos endógenos, o Alto da Raizinha, a Estrutua de Alto Coité que provavelmente registra a

morfologia de umâ int¡usão junto a Falha de Poxoréu, os blocos basculados e as escarpas de

falha. Prooessos exógenos, por outro lado, produziram teffaços laterais às bacias de drenagens,

morros testemunhos derivados da oaptura de cabeceiras por erosão remontarrte, esoarf,as e¡osivas

controladas por fraturas e falhas reativadas no cretáoeo e os depósitos de talus junto as escarpas

(depósitos aluviais).

A Estrutura de AIto Coité, de provável origem endógena, parece ter controlado a

paleosuperficie junto à Falha de Poxoréu do cretáceo até os dias atuais. Assim sendo, a ausênoia

de depósitos da Formação Quilombinho próximos a esse alto pode ser explicada pelo nivelamento

da escarpa de falha com esse alto. Po¡ outro lado, essa feição comportou-se como cabeceiras de



drenagem paralelas à falha. Nos dias atuais. o formato semi-oircular do Córrego Poruba que

circ¡nda o alto, registra forte oontrole estruûual exercido por essa feição sobre a evolução desse

córrego (Figuras 6,33,34 e 36\'

Eûtre a região mapeada nos Alvos DA e PX. o Alto da Raizinha constitue um divisor

de águas atual entre as cabecehas do Ribei¡ão Pamaíba e do Rio Poxoreuzinho (Figura 6). Esse

alto pareoe tef se comportado também como barreira geomorfológioa durante o cretáceo

Superior ( Figura 33 ).

A Intrusão Tamburi sofre nos dias atuais, a oaptufa desenvolvida pelas porções de

oabeceiras do Rio Paraíso (Cónegos Tambu¡i e das Cobras). A erosão remontante dessas

drenagens sobre a Superñcie Sul Amerioatra que encerra essa intrusão, ressalta o corpo poI

erosão diferencial do mesmâ. Nesse oaso, o alto topográfico é sustentado por arenitos silicificados

da Formação Aquidauana resistentes âos processos erosivos atuais (Fotografia 6). De igual

modo, tais prooessos erosivos exuinaram os diques de Paredão Grande, o Primavera e os da

região do Meruri, destacando-os tâmbém oomo altos topográfioos (Fotografias loa, b e c,

(espeotivamente) .

6.4. Evolução geotectônica

A bacia úetáLcea estudada, é constituída por um conjunto de eventos magmáticos,

detríticos (grossos a finos) e químicos (carbonático e siliooso), sendo limitada à norte pelo Cráton

Amazônico ¡eooberto pelâ Faixa de Dobramentos Paraguai; e a sul, pelos sedimentos da borda

extremo notoeste da Bacia Intracratônica do Paraná. A Figura 34, ressalta esse posicionamento,

bem como outros elementos estruturais internos à essa bacia, jí descritos no Capinrlo 6.2.

O primeiro modelo geoteotônico evolutivo dessa baoia foi proposto por Coimbra

(1991), que a partir de elementos estrutufais importantes a nÍvel de Plataforma Sul- Americana,

individualizou a Antéclise de Rondonópolis, feição tectônica cotrtroladora da sedimentação no

Cretáceo Superior. Tal estrutura, ooncide com a Zona de Falhas Transbrasiliano (Zalán et

a1.,1986) englobando as bacias denominadas de Cambambe, Poxoréu e Itiquira, de noroeste para

zudeste (Coimbra, 1991). Tal compartimentação, segundo o referido autor, tomou-se necessária

uma vez que as princþais bacias cretáceas brasileiras alojam-se sob¡e áreas cratônicas, como por

exemplo a Parecis à noroeste e Bauru à sudeste, enquanto que âs baciâs Cambambe, Poxo¡éu e

Itiquira estâriam situadas no domínio de terenos brasilianos.



Detalhando a evolução tectônioa, coimbra (1991) concluiu: "a Antéclise de

Rondonópolis é uma feição de diregão ENE de marcada atividade no Mesozóico. No Cretáceo

Superior, oomo ressultado dos esforços compressivos na borda oeste da Placa Sul-Americana,

falhamentos ENE, longitudinais à feiçào, foram reativados com características transtracionais

(transcorrência sinistral), ensejando a deposição de simificativa espes$¡ra de sedimentos

continentais em bacias romboidais, tipo 'þull apart", em aranjo lazy - Z (bacias do Cambambe,

Poxoréu e Itiquira). Entfe o cretáceo superior e o Terciário, com o predomínio de esforços

compressivos vindos de leste (Cadeia Meso-Atlântioa) sob¡e os Andinos' a região sofre

tta¡spressão (transcorrência dextral), com soerguimento e erosão, possível separação entfe as

bâcias a¡rteriormente ligadas (bacias Cambambe e Poxoréu e bacias de Itiquira e Bauru), e

gerâção da disoordância pré-Fomagão Cachoeirinha."

Weska et al. (1993) e Fleischer (1993) propuseram modelos semelhantes do tipo rifte,

no qual predominaram esforgos tectônioos distensivos em detrimento de esforços trasncorrentes.

A partir do referido quâdro tectônioo! procr¡ramos aprofrrndar a questão relativa à

evolução tectono-sedimentar da região compreendida entre Chapada dos Guimarães, Poxoréu e

paranatinga, tomando por base os estudos de fácies e de sistemâs deposioionais de Weska (1987)

na região da chapada dos Guimarães, das regiões de Dom Aquino, Poxoréu, Pa¡edão Grande e

Meruri englobadas por essâ Tese, bem oomo os tfabâlhos Pinho et al. (1994) e Macedo et al.

(1995) para a região de Paranatinga. Tais emtdos, permitiram a elâboração do diagrama

esquemático da Figura 36. Conforme mostrâdo nessâ figgra, o paleorelevo do tipo meio graben,

oom caimeûto em direção norte, repetiu-se na região de Poxoréu, onde o mapeamento realizado

no Afuo PX evidenciou eventos deposicionais e magm^íticos alcali os de borda do rifte. No Alvo

DA, ocorrem eventos similâres aos descritos no PX, polém, internos ao rifte. No Afuo PG,

eventos intrusivos e extrusivos de mesma composição àqueles mapeados nos Alvos PX e DA,

situam-se tro horste lateral ao rifte, já definidos oomo pertencentes a Formação Paredão Grande.

Assim sendo, para o estudo da evolução geotectônica, os dados relativos aos sistemas

deposicionais foram complementados por informações a respeito do magmatismo associado a

esse rifte.

No horste Rondonópolis m¡peamos também uma intrusão de natureza kimberlítica

aqui denominada de Tamburi, intrudida portanto, em ambiente geotectônico ds þ6¡d¿ ds rrma

bacia intraoratônica (Bacia do Paraná), diferentemente das intrusões kimberlíticas de Paranatinga



que pafecem (Pinho et al., 1994) situar-se nas bordas s-SE do Cláton Amazônico (Fþras34 e

36).

Os registros geotectônicos mais antigos estão representados à norte pela Faixa de

Dobramentos paraguai que âtingham o estágio de ortoplataforma no final do Ciclo Brasiliano

(Weska et a1., 1993). Durante o Paleozóico, a região passou por urna relativa estabilidade crustal

que prosseguiu até meados do Mesozóico, quando então inúmeras intrusões kimberlíticas

intrudiram a região constituíndo a Provincia Kimberlítica de Paranatinga (Fragomeni, 1976), com

encaixamentos segundo as direções NW e secundariameDte NE. A Intrusão Tamburi (Atvo PG)

encaixou-se segundo a diregão NW (Figura 12). Tais eventos são oronocorrelatos aos estágios

iniciais da separação oontinental dos oontinentes africano e sul-americano e aos extensos derrames

de composição basáltica da Formação Serra Geral (Peccirillo & Melfi' 1988)

Segundo Gibson et al. (1996 - in press), no Cretáoeo Superior o magmatismo da

Formação Paredão G¡ande foi resultado da atuação da Pluma de Trindade (Figuras 37 e 38) sob

o oeste brasileiro' os referidos autores sugerem também que estâ mesma pl'rma' além de ter sido

responsável pelos eventos magmatioos relativos a Província Ígnea de Poxoréu, também foi

responsável pelos eventos magmritioos ocorridos na P¡ovíuoia Iporá e do Alto Paranaíba,

conforme mostrado na Figura 38, oom idade em torno de 85Ma..

Conforme Wilson (1994), a instalação da pluma produz adelgaçamento e

entumeoimento orustal, resultantes de movimentos convectivos mantélioos. Essa fase de

arqueamento superficial é seguida por runa tectônioâ ruptil 'de naturezâ distensiva,

proporoionando assim o surgimento de áreas elevadas, como por exemplo feições de horste,

associadas a regiões topografioâmente rebaixadas os gtabens. No presente oaso, o holste

Rondonópolis constitue as porções laterais elevadas em direção SE e o horste São Vicente, um

alto topográfico interno ao rifte de direção NE que comportou-se de forma rígida a tectônica

distensiva para o desenvolvimento dos meio-grabens de Chapada dos Guimarães (Weska, 1987) e

Poxoréu (Weska et al., 1993) Figura 36. Com relação ao adeþaçamento crustal, os eshldos

petrogenéticos de modelamentos inversos de elementos do grupo das terras raras realizados por

Gibson et al. (1.996 - in press), sugefem que a fusão magmítica dos tipos litológicos da

Formação Paredão Grande oconeu a profiudidades entre 50 a 105km, aproximadamente. Essa

fusão teria ocorrido no limite entre a litosfera suboontinental e o manto superior oonvectivo a

temperaturas da ordem del.500'C. Quando comparamos esses dados com aqueles reportados

por Gibson et al. (1995) para o mngmatismo cronocorrelato da I'rovíncia Ígnea do Alto
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paranaíba, oonclue-se que o adelgaçamento cnlstal do oeste brasileiro é maio¡ quando comparado

ao oeste mineiro (Figura 38). Em consequência desse fato, tanto o magmatismo como a litosfera

subcontinental da Província Ígnea de Poxoréu são menos profirndos do que aqueles do Alto

Paranaíba (Figura 3 8).

Os efeitos da Pluma de Trindade manifestaram-se ua região estudada através do

magmatismo descrito no Capítulo 5 (Fotmação Paredão Grande), exemplificado e posioionado em

¡elação ao rifte, por I'm perfrl SE-NW com a seguinte distribuição: Diques de Meruri, Paredão

Grande e Primave¡a encaixados segundo a dheção N40" -50'W; Derrames da Raizinha seg¡ndo

o alinhamento N-S; Derrames da Lajinha e do Córrego Preto segundo a direção NE (?);

f)errames da Passagem do Mamão seggndo a direção N-S (?), e finalmente os diques da Mata e

da Matinla com direções N 450 E.

A partir desse arcabouço de padrão de encaixamento variado, a princípio, poderíamos

oonsiderar que os diques da Mata e da M¿tinla e os Denames da Lajinha e

do Córrego Preto, seriam oontemporâneos à fase distensiva NW-SE de geragão do

rifte. Por outro lado, os diques Paredão Grande e Primave¡a de direções NW seriam resultantes

de Ùma fase distensiva NE-SW. Já os Denames da Raizinha e da Passagem do Mamão com

direções N-S (?), seriam resulta¡rtes de reativações cretáceas segmdo falhamentos mais antigos

do embasamento. Na verdade esse quadro tectônico siryles não corresponde a realidade. Assim

sendo, mesmo que analisados com reservas a datagão flAr do dique da Matinha forneceu a idade

de72i1Lr. Os Derrames da Raizinha fomeceram idade de 83.9 + 0.4 Ma. Os Derrames da Lajinha

e do Córrego heto, estratigraficamente são superiores aos da Raizinha, sendo portanto mais

jovens, além de serem composioionalmente mais diferenciados que os primeiros. A Estrutura do

AIto Coité situada junto à falha de Poxoréu sugere luna intrusão de encaixamento similsr aos da

Lajinha e do Cónego keto. Já os diques de Paredão Grande, a partir do seu padrão de

encaixamento "en echelon" sugerem movimentos transcorrentes dextrâis â partir de esforços

compressivos oblíquos à zona de falhamentos NE. Mostra-se, portanto, no conjunto que tais

estruturas de falhamentos regionais NW, NE e N-S foram reativadas em vários cíclos,

posteriormente à fase distensiva principal geradora do rifte. Vemos portanto, a partir dos dados

existentes, que no momento não existem condições adequadas para definirmos uma sequência

cronológioa detalhada dos inúmeros eventos tectônicos relaoionados a esse rifte. Os dados



conhecidos permithâm defini¡ uma fase distensiva principal do rifte com tensores NW-SE'

associada a movimento transcorrente deKral (Diques de Paredão Gralde)'

Os sedimentos derivados de áreas fontes resultantes desse magmatismo, originaram os

pacotes rudáceos a pelitos da Formagão Quilombinho, unidade essa tipioamente lr¡loano-derivada.

que no conjunto apresentam granodecresoência em direção ao topo. Os registros de gradação

inversa registrados por Weska (19S7) na Chapada dos Guimarães, foram observados no Alvo PX

evidenciando reativações tectônicas sin-sedimentação. A continuação destes eventos também é

registrada pela ciclicidade da intercalação de conglomerados grossos em detritos finos da

Formação Cachoeira do Bom Jardi¡r As caloretes rezultantes de atividades evaporíticas (sabkhas

interioranas), são também evidências de períodos de relativa estabilidade teotônica. Esses

rogistros no conjunto representam a fase termo mecânica e de subsidênoia do rifte.

A Fonnação Cambambe, topo dessa sequência, constituida por r¡m conjunto de

conglomerados basais (Weska, 1987) que variam de grossos na base a finos no topo, representam

nova retomada da atividade teotônica na bacia, com rejuvenescimento das áreas fontes. A

ausência ds magmatismo de composþão basáltica, associado aos contatos transgressivos (onlap)

observados nessa gnidade, constituem evidênoias da fase de resfüamento desse rifte, maroando

também o ence¡¡amento da atividade da Pluma de Trindade na região. As silcretes, são resultantes

da retom"da da fase evaporitioa de tendênoia ao extremo árido.

os tr¡balhos realizados por Pinho et al. (1994) e Maoedo et al. (1995) na região de

Paraûatinga, mostraram que a situação de meio glabem se fepete nessa á¡ea. Entretanto. o

caimento da paleosuperfoie é de sentido oposto, sendo para sE. os dados até então obtidos

s\rgerem que esse rifte seja assimétrico. Tendo em vista esses elementos, propomos a

rlenominação de Rifte Rio das Mortes (Weska et øl,, 1996) para essâ estruturâ desenvolvida no

cretáoeo superior, em referência ao rio homônimo, oujo leito acompanha aproximadamente a

maior dimensão do rifte.

Dutante o Terciário e o Quaternário, a área estudada foi provavelne,nte afetada pela

teotônioa relativa ao desenvolvimento da Bacia Intracratônioa do Pantanal muito embora não

existam registros nas roohas dessa neotectônioa. Aqui, o problema é simila¡ aos que ocofiem nos

pacotes cretáceos, onde a presença de coberturas es?essas mascaram tais registros



7. TIPOS DE DEPÓSITOS E ARMADILHAS DO DIAMANTE

A nível mundia! a prospecção e a pesquisa do diam¿nte desenvolvem-se segundo duas

linhas principais, ou seja: em fontes primárias representadas por kimberlitos e lamproitos, ou em

fontes secundá¡ias do tipo aluviões ou paleoaluviões. Em relação às fontes primárias

ki¡nberlíticas, destacam-se o continente africano, a plataforma siberiana, assim como os

lamproitos na Austrália. þ nrasit em especial o Estado de Mato Grosso, tem se mostrado ao
i-.-

longo dos aros gm oampo fertil para o desenvolvimento de projetos com vistas à delimitação de

jazidas do tipo 'þlacer", oomo por exemplo, as minas ¿6 fuaanha Céu de Nortelândia-

Arenápolis, pofção de cabeceiras do Rio Paraguaiq Rio Santana em Nortelândia, Rio Coité

(Poxoréu), bem como os placeres da região de Juína. Com exceção de Juína onde os diamantes

são do tipo indústria, nas demais áreas predomina o diam¿nte gemológico com t¡menho médio da

ordem de 3:l (3:1 = 3 pedras de diamante emum quilate; I quilate (ct) é igual a 100 pontos =

0,2g). \Corpos primários de natureza kimberftica localizados estudados no B¡asil por empresâs

intemafonais de mins¡sçfi6 até a presente data não resultaram em jazidas primririas

economioamente viáveis, como por exerylo as intrusöes kimberlítioas de Paranatinga e Juína.

Com relação à Intrusão Tamburi estudada nessa Tese, a presença de um microdiamånte em

amostragem por digestão ácida (Capítulo 5.1.4), não gela expectativas positivâs a respeito da

eoonomioidade do corpo. Esse dado informa apenas a presença do diamante na rocha, sem

contudo permitir o conheoimento do teor do corpo.

O Munioípio de Poxoréu destaoa-se no Estado desde a zua firndação pelas descobertas

cíclicas de depósitos aluvionares diamantíferos através dos gârimpeiros, No final da década de 70,

a Mineração São José Ltda. foi responsável pela descoberta de um depósito aluvial diamantfero

no Rio Coité. Infelizme¡Lte, tal projeto industrial foi interrompido por invasões de garimpeiros,

como já relatado anteriormente, assim como outros projetos, com exceção daquele desenvolvido

pelo Grupo Camargo Correia, Mineragão Mono Vermelho Ltda., em operação no Município de

Nortelândia.



Os dados anteriormente relatados conduzem a conoluir que o potencial de diamantes

no Estado de Mato Gr.osso restringe-se somente às jazidas quatemárias receûtes. Entretanto,

como mostraremos no deoorrer desse Capítulo, existe um potencial muito grârìde em depósitos de

placeres e paleoplaceres entre o Quaternário e o Cretáceo Superior'

7.1 - Distribuição no espaço e no tempo

A avaliação econômioa de um jazimento aluvionar diamantíÍèro é revestida de inúmeras

particularidades que escapam aos objetivos desse trabalho; contudo, algumas dessas

peculiaridades merecem referência. Por exemplo, â distribuição do diamante nas aluviões é da

ordem de ppb, erquanto que a do ouro é de ppq ¿ [¡s¿ mínima para a avaliação do diamante em

amostragem é de 2x2m, enquanto que a de ouro pode ser no náximo de lxlrr, de tal forma que o

teor resultante de uma avaliação econômica pode ser expresso em mt lsichel, 1966). Esse fato é

explicado pela distribuição heterogênea ou errátioa do diamante nos placeres'

lndependentemente dessas questões. obsewa-se que as principais atividades extrativas

desse mineral no Estado de Mato Grosso, ao longo dos tempos, tem se desenvolvido juto às

principais drenagens da região, em seus terraços laterâis de idade teroiária (Exemplo: Fazenda

Três Casais, chapada dos Guimarães, weska, 1987 e weska et al., l99l), ou em conglomerados

oretácicos d¡s baoias Pareois e Bauru. Na bacia ora esfirdada, foram descritas atividades extrativas

(garimpos) em conglomerados das Formações Quilombinho e cachoeira do Bom Jardin,

respeotivâmente basal e intermediária do Grupo Bauru (Weska et al., 1993 e Fleisoher, 1993),

como por exemplo, os garimpos da Raizinha e Balaio de Gato (Figura 6). Na Bacia Parecis,

conglomerados de topo da Formagão Parecis, intensamente silicificados e equivalentes à

Formação Cambambe, topo do Grupo Bauru, constituem as prinoipais á¡eas fontes intermediárias

dos depósitos lavrados pela Mineraçõo Morro Vermelho Ltda. (Grupo Camargo Coneia).

O potenoial diamantífero na área dessa Tese ca¡acteriza-se pela existência de depósitos

recentes (Fácies Coité ) a subrecentes (Unidade Terciário Quatemário Indiviso), assim como em

oonglomerados depositados durante o Cretáceo Superior. Não foram observadas atividades

extrâtivas ou exploratórias em conglomerados da Formação Cachoeirinha, tal como descrito para

a Fácies Estiva, de idade terciária (Weska, 1987 e Weska et al., l99l). Assim sendo,

oonsiderando todas as ocorrências estudadas neste trabalho, os depósitos detríticos de diamantes



da região da Chapada dos Guimarães. Poxoréu e Nortelândia, espalham-se do Cretáceo Superior

ao Quatemário.

7.2 - Os tipos de depósitos

Os placeres e paleoplaceres, quatemários a cretácicos, subdividem-se em dois tipos

prinoipais: o primeiro c¡trcterlzado por depósitos de canais de rios e tenaços laterais rezultantes

do retrabalhamento lateral e encravamento vertical da drenagem, como parte da evolução da

Baoia Intraoratônica do Pantanal. O segundo tipo, de leques aluviais, são característicos de

paleoplaceres cfetáceos; eûtretanto, tais tipos de depósitos ocolrem também em menor esoala no

Terciário oomo na Fazenda Três Casais, Chapada dos Guimarães, e nt jazida do Arranha Céu,

Nortelândia-Arenápolis.

Os depósitos tipo placeres na área estudada zubdividem-se ainda em depósitos eluviais,

coluviais e aluviais. Os depósitos eluviais são aqueles oaracterizados pelas superficies residuais

descritas no Capítulo 5 referente à geologia looat em tipos litológicos oretáoioos e na Unidade

Terciário-Quatemário Indiviso mostrados nas Fotografias 30 e 35. Os elúvios caraoterizam-se

pela conoentração vertioal do diamante, resultante da 
, 
erosão â que essas áreas fontes

intermediárias foram zubmetidas, com o transporte dos tipos litológioos meis finos (areias e

argilas), porém sem capacidade de calrga suficiente para ttansportar os seixos, mataoões e o

próprio diamante. Tais depósitos podem produzir concenlrações significativas de diamante,

entretanto, como possuem volume pequeno, tornam-se inviáveis à explorações industriais. Os

depósitos coluviais nos Alvos PX, PG e Dd posicionam-se junto às escarpas de falha ou de

erosão e nos morros testemunhos internos à baoia, sendo depósitos resultantes de pequeno

transporte, produzidos por movimentos brusoos de massa (depósitos de talus). A distribuição do

diam¡nte Deste tipo de depósito é enáúica devido a ausência de selegão (Fotograûa 36).ì Os

depósitos aluviais e principalmente aqueles de canais, ocorremaâ tegião de Poxoreur-assim- como

de reslo em todas baoias diamantíferas no Estado de Mato Grosso constituindo as jazidas mais

importatrtes no tocante aos teores. Tais depósitos resultam de transportes a longa distância que

associados a gtadiente elevado e a oapacidade de carga do meio transportadorr proporcionaur as

oondições adequadas à conoentração do diamante (Fotografias 37 e 38). A jazida desooberta pela
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Fotografia 35 - Elúvio sobre o capeamento da Unidade Terciário
Quaternário lndiviso UTQI (Alvo DA).

Fotografia 36 - Colúvio na Unidade Terciário Quaternário lndi-
viso Alvo PX.
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Fotografia 37 - Depósitos aluviais situados nas cabeceiras do
Rio Coité (Alvo PX).

Fotografia 38 - Placeres aluviais recentes na região da Raizinha
(Alvo PX).



empresa Mineragão São José Ltda. no Rio Coité, é o exemplo olássioo deste tipo de depósito no

Alvo PX (Figura 39 e Fotografia 39).

Nos depósitos de leques aluviais, as prinoipais ooncentrações do diam¿nte ocorrem nos

paleocanais em detrimento das porções laterais onde a distribuição é errática. Nesse caso, a

distribuigão é mais errática do que aquela de depósitos quatemários.

7. 3 - As armadilhas (traPs)

A metodologia de prospecção do diam¿nte em placeres a partir de suas armadilhas,

representa rrm¡ importanto ferramenta para a avaliação do potencial desse mineral durante as

etapas de prospecção e pesquisa. Entretânto, a literatura nacional e internacional que trâtâ do

tema é restrita; assim sendo Smimov (1916) tral'a do assunto paroialnente, tal como tratado por

Muggeridge (19s6, 1995) e Beckel (1984). Weska et al. (1984), descreveram as arm¡dilhas dos

depósitos aluviais terciários e quaternários da região de Alto Paraguai (MT); posteriotmente,

Weska (1987) e Weska et al. (1991) retomaram o tema tra região da Chapada dos Guimarães

(MT)

As armadilha (traps) descritas a seguir, são feições morfológicas concentradoras de

diamantes originadas durante os eventos deposioionais, em ambiente aluvial a paleoaluvial e que

são resultantes de condicionamentos variados. Ent¡e esses oondicionamentos, destaoam-se a

hidrodinâmica do meio transportado¡, os tipos litológicos de "bedrocks", a tectônica e a

evolução geomorfológioa da bacia deposicional.

As armadilhas constituem-se importantes pontos preferenciais de concentração de

diamantes a partif da perda brusca da capacidade de oarga do meio transportadof. Poszuem

dimensões variando entre cendmeüo a quilômetros, como por exemplo no Rio Itiquira na divisa

entre MTIùÍS, onde ocorre um travessão originado de uma "cuesta" com mais de 20km de

comprimel o. O tam¡nho da armadilha também está diretamente relacionado ao tþo litológioo do

'bedrock". Assim sendo, arenitos imaturos são m¡is zusceptíveis de desenvolverem 'traps"

quando comparados em ordem de impoÉânoia oom arenitos matwos, siltitos e argilitos.

O entendimento das armadilhas permite ao geólogo de prospecção a looalização dos

pontos prováveis de mâior concentração de diamautes, a análise rápida do provável teor de um

determinado 'þlacer", bem cor¡ro a obtenção de amostras representativas de volume reduzido.
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Flgura 39- Armadilhas tipo travessäo (1, 2_9,3) controladoras das principais

çöes aluviais (a, b e c) no Rio Coité (Alvo PX).
mineraliza-

foiografla 39 - Msta geral do Rio Coité nos depósitos formados à montante do travessäo I



A terminologia dos tipos de armadilhas (traps) que utilizaremos nas áreas estudâdas

nesta Tese, possr¡em como base os ttabalhos de Weska et al. (1984). Dentre os diversos tþos de

arm¿dilhas observados, nos Alvos PX, PG e DA, discutiremos pof ordem de importância aqueles

conheoidos na nomenolatura garimpeira por travessão, canoão, bolsão, ajogo, panela e veias.

Os'travessões" são barreiras geomorfológicas que se interpõem perpendicularmente

ao caflal do rio. Eles são originados a partir da erosão dferenoial dos tipos litológioos que

oonstituem o "bedrook", por condicionamento estrutual de falhamentos e dobramentos (mais

raros), ou ainda por "cuestas" oom mergulho de oamada contrário ao escoamento da drenagem.

Os principais depósitos ocorrem à montante da barreira geomorfológica, sendo exemplificados

pelos depósitos receûtes do Rio Coité, condicionados por 3 três ttavessões de médio porte,

oonforme mostrado na Figura 39. Os travessões I e 2 desenvolveram-se sobre litotipos da

Formação Caohoeira do Bom Jardim, Grupo Bauru, enquanto o 3 em tipos litológicos da

Formação Aquidauaua.

4s ¿¡m¿¡tilh¿s do tipo "oanoão", são representadas por canais de corte e preenchimento

(out and fill) recentes a antigos, que podem ser identifioâdos no campo a partir da observâção da

superfioie onde ocorreu a deposição, podendo ser plana, ondulada ou inegular (Fotografia 29).

Superficies onduladas ou inegulares denunciam sempre a presença de uma armadilha. Em uma

situação mais zutil, o canal de oorte e preelohimento pode ocorrer sobreposto a r¡m pâcote

casoalhoso ou conglomerático; neste caso, dados a respeito do tamanho dos seixos e dos

matacões, assim como o seu arcabouço, permitem a individualização da arm¡¿lilha. Na realidadc,

os canoões representam o paleocanal e os t¡ibutários da bacia de drenagem. Quando de menor

envergadura são ohamadas de armadilhas do tipo 'Veias" (Fotografia 40).

Os bolsões são feições desenvoþidas pela ação erosiva da queda d'água sobre as

rochas. A profrrndidade do bolsão e a velocidade da água são fatores importantes na oonoentração

do diamante. A Fotografia 4l mostra um bolsão na Unidade Terciririo-Quatemário Indiviso,

localizado à SW da ft¿izinh¿, próximo ao Rio das Pombas, onde a porção achu¡iada ressalta a

oascalheira sobreposta por colúvios reoentes.

A armadilha do tipo "ajogo" é um conoentrador de diamautes que ooorre durante o

meandramento do canal do rio (barras de pontal). A concentração de diamantes tende¡á ooorrer

na rnargem do rio oposta àquela que está sendo submetida à erosão. A observação do traçado das

bacias de drenagem dos alvos PX, PG e DA, permite a individualização deste tipo ds ¿rm¿rlilha

em pequenâ a média escala.
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Fotografia ¡t0 - Arnmdilha tipo r¡eia na UTQI, Rit¡ Coité
(Alvo PX).

Fotografia ¡ll - Armadilha tipo bobåo na UTQI, na regiâo da
da Raiãnha (Alvo PX).



As panelas são armadilhas geradas quanclo o fluxo das águas do canal aszumem

movimento composto circular-helicoidal, comuns em zonas de remanso dos rios. O tam¡nho

dessas estrutura está associado ao grau de maturidade litológioa do 'bedrook". Estas armadilhas

também dependem da profundidade e da velocidade das águas do ¡io. O formato normalmente é

ciroular ou quadrátioo por ilterferência de fraturas e falhas'



8 - ESTTIDO DOS MINERAIS PESADOS

Em áreas portadoras de depósitos diamantíferos do tipo placeres, desenvolvem-se

tradicionalmente oampanhas de amostragens para o estudo de minerais pesados (Weska, et a1.,

1g84; Coopersmith, 1993; Marshall & Baxtel-Bfo\,vn, 1995; Muggeridge, 1995). Nesses esh¡dos

e em especial em áreas quaternárias, pfocura-se definir a assembléia dos minerais pesâdos,

conheoidos também pela denominação satélites ou aoompanhantes, e ao mesmo teryo,

oaracterizar-se aqueles minetais que poderiâm indicar fonte primrí'ria plóxifla. Por exerylo,

minerais do tipo granada piropo, crômio espiûélios e ilnenitas mepesianas, em Beral indicam rirea

fonte kimberlítica; pot outro lado minerais tipo waadeíta, priderita, zircão, cromita e granada

andradita, indicam área fonte primriria lamproítica (Gold' 1984).

Na região da Baoia do Alto Paraguai, Mato Grosso, weska et al., (1984) registraram

que as aluviões diamantíferas são destituídas de minerais satélites, urna vez que os grãos mono e

poliminerálicos não apresentam qualquer filiação à fontes prim.árias conheoidas. Por esta razão,

utilizaram o termo "acoqanhantes" como forma de caractef1D;w os minerais e grãos de rochas

que acompanham o diamante, sem contudo estârem relacionados a kimberlitos e/ ou lamproítos.

A associação nesse caso, resr¡lta de similaridade entre os pesos espeoíficos das fases mineralógicas

e os grãos de roohas associâdas sem hâver qualquer relagão genética enüe as fases. Na região da

Chapada dos Guimarães (Weska, 1987), desoreveu que os depósitos aluviais recentes são também

constituídos de mins¡¿is e grãos de rochas, tendo identificado turmâlinito þretinha), cotroreções e

nódulos de óxido de ferro, ftrpetita, ziroão, ilmenita (pretinha), leucoxênios (faceiras), topánio,

pirita, safira (azulinha), coríndon verde ? (verdinha), rutilo, ånåtásio, brookita, tu¡malina e

hematita. Em Poxoréu, Araujo et al. (1991) e Ribeiro & Maciel (1991), desoreveram safras azuis

e verdes, grãos de óxidos de feno limonitizados (amarelinha mole), turmalinito, óxidos de ferro

(feijão vermelho), topâno, leucoxênio, hematita e ouro. Uggeri & Costa (1992), na região

abrangida pelo Alvo PG, desoreveram uma assembléia de grãos mono e poliminerálicos similares

aos descritos na região de Poxoréu. Reportaram também as primeiras informações sobre

rastreamento de minerais pesados da Intrusão Tamburi (Capítulo 5. 1.4).

Em todas as assembléias de minerais pesados já descritas no Estado, abrsngendo as

regiões de Nortelândia, Chapada dos Guimarães, Poxoréu e Paredão Grande, é flagrante, em



primeiro lugar, uma certa regularidade nos tipos de grãos de minerais o roohas que acompanham

o diâmânte nesses depósitos. Em segundo lugar é notória a ausênoia de minerais indicadores de

fontes primárias Próximâs.

Nos trabalhos prospectivos de geologia do diamânte, uma das etâpas mâis irnporta¡tes

é a obtengão coreta de amostras que reptesentam de fato a situação definida teoricamente no

laboratório. Tratando-se de rastreamento de fontes primárias (kimberlitos e/ou lamproítos), a

amostragem deve ser conduzida de modo a cobrir todas as variáveis geológicâs do terreno.

eualquer falha pode produzir resultados negâtivos falsos que por si só provooam até o abandono

de um projeto de pesquisa. Tendo em vista esses fatos, discutiremos a seguir os pormenores das

etâpas de amosttagens realizadas no decofrer dessa Tese, ulna vez que se tratâ de tema pouco

discutido na literatura. Além disso, os poucos exemplos encontrados, refefem'se em geral à

situações de olima temperado onde o contexto geológico é diferente daquele de áreas tropicais

como é o caso dâ área ora estudada.

8.1. O significado geológico da amostragem.

Os minerais pesâdos paragenéticos indicadores de fontes primárias de diamantes

possuem oa¡acteisticas químicas de roohas básicaVultrabásicas, que associadas às oondições

olln¡itioas tropioais reinantes na região são facilmente alterados. Entre os espinélios, granadas e

ilmenitas, esse ultimo é o mineral pesado que a partfu do momeuto que é liberado do corpo

prim.irio oonsegue aloançar as maiores distâncias; as granâdas alcançam distânoias intermediárias,

enquanto que os espitrélios são pouco transportados por não resistirem à intemperização.

Tomando-se como, exemplo o Rio Paraíso que câptura a Intrusão Tamburi, il¡nenitas liberadas

por este corpo, com dimensões de lnrm, foram enoontradas em âbundância até a distância de

-5km; a partir daí esses minerais tendem a ¡eduzir sua frequênoia. As granadas parecem resistir

tfansporte rté -21ffi. do corpo, enquanto os espinélios lesistem ainda menos o transpofte. Em

relação as micas do tipo flogopita descritas na intrusão, .estas 
restringen-se âo oorpo.

Comportâmento simil¿t ao da flogopita ocofle com os diopsídios oromíferos, descritos em alguns

oorpos kimberlítioos da região de Paranatinga. Nestas condições, âo enoontrar-se minerais de

flogopita e de diopsídio isto silldfica dizer que estamos sobre o corpo kimberHtico. O diamante



deståca-se neste oontexto pelo fato de possuir propriedades fisicas (dureza m.ixima) e químicas

(insolúvel) especiais quando comparado aos seus acompanhantes'

como já colooado no capítulo 7, o diamante de Poxoréu, bem como dos Munioípios

entfe Alto Paraguai - Arenápolis, Paranatinga, Barra do Garças e chapada dos Guimarães, o

diaûante distribui-se em sedimentos que variam do Cretáceo ao Quâternário. A localização de

¡ ma básioa/ultrabásica isolada ¡a átea, não explioa as concentrâ9ões anômalas conhecidas nos

placeres quaternários da região de Poxoréu. O aprofirndamento dos estudos petrográficos e

geoquímicos dos derrames o dos diques da Formagão Paredão Grande, evidenciaram por outro

l,.do a nafireza alcalina dessas rochas. Os estudos de empilhamento estratþáfioo aliados aos de

ambiente deposicional do Grupo Bawu na região evidenciaram que a Formação Quilombinho é

rrrlcanogênioa, tendo em média até 90c/o de detritos grossos a finos derivados das rochas da

Formação paredão Grande. Segundo Janse (1991), além das fontes tradioionalmente conheoidas,

o diamante ooorre também em certos lamprófiros, peridotitos, ofiolitos e até em gnaisses gerados

om zonas de subduoção.

Com base no anteriormente exposto, em detrimento de uma amostragem extensiva,

optamos pot amostragem seletiva, e ao mesmo tempo pfocruamos estudar os minerais pesados

presentes nos corpos Tamburi e Paredão Grande, correlacionaudo-os oom os minerais pesados

enoontrados na Formação Quilombinho. A comparação com essa ultima r¡nidade foi feita em

¡¡¿io da sua baixa oontaminacão ( < lO%) de detritos derivados de outras áreas fontes,

excetuando-se a Formação Paredão Grande. A contaminação da Formação Cachoeira do Bom

Jardim é da ordem de 50o/o e da Formagão Cambambe de 90o/o' Em função do exposto, estas duas

ultimas unidades não foram amostradas para minerais pesados.

Os resultados da amostragem de minerais pesados estão reunidos na Tabela 8,

incluindo hformações referentes aos tipos litológioos e unidades geológicas amostradas. Foi dada

atenção especial aos minerais do grupo das granadas, ilnenitas e espinélios, em virtude do

interesse que esses minerais pos$rem na prospecção de kimberttos e larryroítos. Além desses

minerais, foi investigada também a presença de microdiamantes nas amostras'



Tabela 8 - Minerais pesados identificados nas oito amostras selecionadas para estudos

de laboratório.

AMOSTRA

RW 01
RW 02
RW 03
RW 04
RW 05
RW 06
RW 07
RW 08

TIPO DE
ROCHA

Intrusão
Piroclástica (?)
Conglomerado
Conglomerado
Conglomerado
Conglomerado
Conglomerado

Intrusão

ALVO T]NIDADE/
FORMAÇÃO

RESIJLTADOS

PG
PG
PX
PX
PX
PX
PX
PG

Tamburi espinélios + grânadas + ilmenitâs

Paredão Grande granadas

Quilombinho ilmenitas

Quilombinho
Quilombinho esPinélios

Quilombinho ilnenita + espinétos

Quilombinho granadas

Tamburi espinélios t granadas 'l- ilmenitas +
microdiamânte

8.2. Dados Geoquímicos

Como já foi informado nos capítulos inioiais, a região de Poxoréu destaca-se entre os

prinoipais distritos produtores de diam¡nte detrítico do País. Nessa área, o diamante é lawado a

partir de casoalhos quâtenários da Fáoies Coité, e zua origern, a exerylo de outros looais do País

pennanece desconhecida. Tendo em vista esse fato, foram realizados estudos de química mineral

de conoentrados da Intrusão Tambu¡i, de rochas piroclástioas alteradas da Formação Paredão

Grande e de conglomerados da Formação Quilombinho, unidades litoestratigráfioas mapeadas

nestâ Tese.

8.2.1. Granada

A granada é um dos mins¡¿ls resistatos caraoterísticos de kimbe¡litos, e por essa razão

vem sendo utilizado na prospeoção dessa rocha há longa data. Exibe coloração vermelha

caraoterístioa oom tonalidades variáveis inoluíndo os tons de vinho, violeta, laranja e castanho

ewerdeado. As dimensões, variam desde algUns mm até decímetfos em casos excepcionais

(Mitche[ 1986). Estuclos composicionais desenvolvidos intensivamente nos últimos anos

oulminaram com a classificação estatísticâ de Dawson & Stephens (1975), onde as granadas



kimberlítioas foram divididas em doze grupos distintos referidos na literatura pela simbologia Gl

a G12. Entre esses grupos, destaca-se o grupo Glo (cromiopiropos pobres em cáloio)

considerado um guia de prospecção e de avaliagão da presença ou não de diamante em fontes

primririas.

A Tabela 9 apresenta 62 análises representativas de um total de 135, esoolhidas por

apresentarem fechamento mais satisfatório. Observa-se pela referida tabela que entre os elementos

prinoipais, o MgO varia de 4,26 a 20,89o/o; FeO de 7,33 a 33,95o/o; CaO de 0,0 t 10,34o/o; AlzOs

de 19,51 a 53,35o/o e CrzO¡ de O,0 a 5,44o/o empeso.

A Tabela l0 mostra I I análises de granadas da Formação Paredão Grande. Nesse oaso,

os elementos m¿iores apresentam as seguintes variações em peso: M:gO: 19,52-21,770/o; FeO:.

5,62-8,460/o: CaO: 4,36-6,48%o, AlzDt: 11,48-23,540/o e CtzOg: 0,'/4'7 ,05o/o'

Analogamente, a Tabela l1 reune 05 granadas da Formação Quilombinho, cujos

elementos principais exibem as soguintes variações composioionais em peso: MgO: 19-03-

20,12o/o;FeO: 5,57-8,01%;CaO:5,46-6,520/o;AbOs'. 17,39-20,14yo e CrzO¡: 4,49-7'02Vo'

, Esses dados mostram que entre os três tipos de litologias, â maior variação

composicional ocorre nas granadas da Intrusão Tamburi, enquanto nas outras duas litologias, as

variações são menores. Além disso, observa-se que existem similaridades entre âs variações

exibidas pelas ganadas das Formações Paredão Grande e Qrúlombinho, distinguindo-as da

Intrusão Tamburi. Levando em conta as vâriações observadas, podemos dizer de forma resumida

que as granadas Tambud são felativaments m¡is pobres em MgO e Crzog , setrdo effiquecidas

em FeO, CaO e AlzOs Em oontrapartidâ, as granadâs das Formações Paredão Grande e

Quilombinho são enriquecidas em MgO e Cr2O3 e empobrecidas em FeO, CaO e AlzO¡ '

Para efeitos de interpretações, esses valores foram projetados em diaglamas

convencionais da literatura. Na Figura 40, as granadas estão projetadas em um diegrama ternário

Ca-Mg-Fe, onde estão delineados os oampos correspondentes a inolusões de di¡mantes, xenólitos

de lherzolitos e de eclogitos, megacristais, além de dados referentes ao kimberlito Poço Verde,

todos extraídos de Svise¡o et al. (198?). Observa-se nesse diagfarna que as granadas das

Formações Paredão Grande e Quilombinho projetam-se junto com a maior parte das amostras da

Intrusão Tamburi, sendo que uma boa parte dessas caem tro campo dos eclogitos. Algumas

amosttas da Formação Paredão C¡rande caem dentlo do campo dos megacristais, enquanto que

parte das g¡anadas Tamburi eqtalham-se pelo diagrama em dfueção ao Fe sugerindo possível

filiação a basaltos aloalinos.
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Tabela 9 - Coryosição quimica de granadas (o/o em peso) prese,ntes na Intrusão Tamburi., amostra RW 01, Alvo PG.

AMOSTRA RWfO2 RWIO3 RwlM RWII¡s RwlOô RWIOT RWIOS RW1O9 RWíIO Rwl11 RWI15 RW1I7 RWIIS

sio, 4,67 41,01 /fir,89 40,87 ¡10,99 11,30 41,26 40,65 4O,El 40,92 40,66 41'07 40'69

T¡O2O,17O,O4O,OsO,l3O,O8O'O5O'O5O'llO'18O,1'1O,110'09o'o2
Al¿o¡ 20,18 21,28 20,93 20,82 21,oa 21,11 20,92 21,11 21,17 21,58 21'38 20'82 19'51

FGrO!0,190,220,480,560,620,¡150,340,000,000'30o'2'r0'000'10
FeOE,398,637,E56,447,337,s26,22E'618,778,678,097'867'57
MnO O,5O O,¿tg 0,46 0,39 O,4O O,¿15 O,/t6 0,48 0,48 0,45 0'40 0'39 0'41

Mgo 19,08 19,32 19'77 l9F5 20,89 20,09 19,40 19,25 19,30 19,25 19,78 18'49 18'49

CaOs,765,725,695,544875,575'805,625,535,285'506'416'69
llâ2o o,o2 0,oo o,oo o,ol o'ol o'ol o'oo 0'oo o,o4 o,ol 0,02 0'o2 0'00

cr2o3 4,4g 3,27 3,4E 3'47 3'27 3'57 3'71 3,76 3,09 2,41 2,A4 4'26 5'44

VzOc 0,06 O,O1 O,O3 O,O4 O'07 O,OS O,O2 O'OO 0,lO O'04 0'04 0'06 0'08

TOTAL 99,s1 99,99 99,61 99,E2 99,61 loo,57 loo,l8 99,59 99,77 99,02 99,09 99,47 99'00

cf,qrcr,o¡+aho¡ ß,2o 13,32 11,26 14,29 13,¡l¡¡ 14,17 15,06 15,12 12,55 lO,O5 11,73 16,99 2l'80

MgormsolFeo 69,46 69,12 71,85 69,E5 74,03 71,72 70,24 69,10 68,76 68,95 70,97 70,17 70'95

Número de cátions com base eú 12 átomos de oxigênio.

si 19,01 19,17 19,11 19,10 19,16 19'30 1s,2E 19,00 19,07 19,13 19,00 19'20 19'02

Ti o,lo o,o2 o,o2 o,oE o,o5 o,o3 o'03 o,o7 0,11 o,O7 0,07 0'05 0'01

Al 10,6E 11,26 ll,oE 11,02 ll,16 11,17 11,07 11,17 11,36 11,42 11,32 11'02 10,33

Fe€ o,l3 o,l5 0,34 0,39 0,43 o,3l o'24 o,oo o,oo o,21 0,19 0'00 0'07

F¿a 6,52 6,71 6,10 6,56 5'70 6,15 6,39 8,69 6,82 6,74 6,29 6'11 s'EE

Mn 0,39 0,38 0,36 O,3O 0,31 0,35 0,36 0,37 0,37 O'35 0'31 0'30 O'32

Mg 11,51 11,65 11,92 11,79 12,60 12,12 11,70 11'61 11,64 11,61 11,93 11'15 11'15

câ 4,12 4,09 4,O7 3,95 3,¡t8 3,98 4,15 4,O2 3,95 3,77 3,93 4'5E 4'78

l,¡a0,0'lO,OoO'OoO,ofO'OlO,OlO'OoO,Ooo,030'ol0'010'010'00
cr 3,o7 2,24 2,38 2,37 2,24 2,4 2,54 2'57 2,11 1,65 1,94 2'91 3',72

v o,o4 0,ol o,o2 0,03 o,o5 o,o3 o,0l o,oo 0,07 o,o3 0'03 0'04 0'05

Ms.t(þ,Ms+Fe" 63,83 63,46 66,15 64,25 68,86 66,31 64,6E 63,¿Í¡ 63,02 63,27 e5,48 M'60 65'46

crrcf+at o,22 o,17 O,l8 O,1a o,17 O,l8 O,l9 O,l9 0,16 0,13 0,15 O,2l 0,26



(continuaÉo da Tabela 9)
AMOSTRA RWII9 Rwl2O RWl23 Rwl 24 RWI25 RWI27 RW128 Rwl3I RWl33 Rwl 34 Rwl 35 RWI37 RWI38

SiOz 40,99 41,73 41,13 41,01 41,24 ¡t0,86 40,54 41,47 41,os 41,11 ¿tl¡,93 41,35 41,23

T¡O2 O,lO O,O5 O,14 O,l3 o,OE 0,16 0,06 0,15 o'22 0'17 0'15 0'06 0,10

Atzo¡ 21 ,55 21 ,19 21 ,8O 2l ,59 21 ,a3 21 ,81 21 ,82 22,08 21 ,54 21 ,67 22,21 21 ,34 21 ,8O

FêrO¡ O,OO l,O4 O,0O 0,38 O,/*¡ O,2O 0,51 0,00 o,¿t:t o'47 0'00 0'34 0'29

FeO 8,41 7,4s 8,85 E,12 E,lE 8,50 7,95 8,33 8,68 E'33 9'32 7'80 8'50

MnO o,¿15 o,42 o,47 o,42 0,49 0,43 o,4 0,49 0'48 0'39 0's0 0'37 0,44

MgO 18,96 2O,OO 1s,79 20,08 19,90 19,63 20,43 lE,gl 19'44. l9'9E 19'07 20'28 19'84

CaO 5,51 5,42 5,34 5,08 5,33 5,26 5,22 5,76 5,25 4'67 5,25 4'72 4'82

NazO O,O2 O,OO O,Ol O,O2 O,OO O,OO O,O2 O,O2 O,O2 0,04 0'01 0'02 0'02

creo¡ 3,10 2,77 2,79 2,59 2,35 2,25 2,21 2,75 2,43 2'21 l'96 3'01 2'35

VuOs 0,06 O,OO O,lO O,O5 O,O9 O,O5 0'05 0,O2 0'03 0'0E O'07 O'O2 0'09

TOTAL 99,15 10o,ll 95,42 99,47 99,92 99,15 99,25 100,00 99,61 9s,12 99,47 99,3f 99,48

cr,qrcr,q+ahq n,sE 11,56 11,35 10,71 9,72 9,35 9,20 11,08 10,14 S,?-5 t'11 12'38 9'73

Mgo,MgofFeo 69,27 72,75 67,98 71,21 70,87 69,?8 71,99 69,42 69,13 70'58 67 '17 72'22 70'01

Número de cátions com base em 12 átomos de oxigênio.

s¡ 19,16 19,50 19,22 19,17 15,2a f9,to 1E,95 19,38 19,21 19,21 19,13 19'33 19'27

T¡ 0,06 O,Os O,oE O,O8 O,O5 0,lO O,l¡4 O'09 0,13 0,10 0'09 0'04 0'06

Al 11,41 11,22 11,54 11,43 1t,55 11,54 fi,55 11,69 11,40 11,47 11,76 11,30 11'54

Fc€ o,oo 0,73 0,00 0,27 o,3o o,14 0,36 o,0o 0,30 0,33 0'00 0'24 o'2o

Ê¿4 6,54 5,82 6,88 6,31 6,36 6,61 6,18 6,47 6,75 6,47 7 '2Ã 6'06 6'61

Mn 0,35 0,33 0,36 0,33 0,38 0,33 0,34 0,38 0,37 0,30 0,39 O'29 0'34

Mg 11,43 12,05 11,33 12,11 12,00 11,u 12,32 11'10 11,72 12,05 ll'50 12'23 ll'97
câ 3,94 3,87 3,E2 3,63 3,El 3,76 3,73 4,13 3,75 3'34 3'75 3'37 3'44

Na0,olO,OOO,Olo,0lo,ooo,0oO,OlO,Ol0,0l0'030,010'010'01
C? 2,12 l,9O 1,91 1,77 1,61 1,5¡l '1,51 1,88 1,66 1,51 1'U 2'06 l'61

vo,o4o,ooo,07o,o30,06o,o3o,o30,olo,o20,050,050'010'06
Ms.rq,rMg+Fe*'? 63,53 67,¡t5 62,23 65,74 65,37 64,1E 66,60 63,79 63,47 65,05 61,35 66,E6 64'43

crrc¡+Al 0,16 O,l4 O,14 O,l3 O,12 O,12 O,12 O,14 O,l3 O,12 0'10 0'15 O'12

t66



lcontinuacão da Tabela 9)

AMOSTRA
Sioz
TiOz
AlzO¡
FezO¡

FcO
Mno
Mgo
ciO
Nazo
CrzOa

VzO¡
TOTAL
G2O3rCrrO¡+Ahq

MgorMgolFeO

si
T¡

AI
Fe€
F¿4
Mn
Mg
Ca
Na

Cr
v
Mg'l00lMg+ Fe*2

OrCr+Al

Rwl39 RWI4O RW141 RWl42 RWl/*¡ RW¿t5 RWl45 RW147 RWl¡18 RWl49 RWt50 RWl88 RWl89

/O,98 41,06 41,21 4t,30 40,96 41,48 41,15 /O,97 40,89 &,84 40,83 39'82 40'64

0,10 o,l5 o,o8 0,13 O,ll o,o2 o,l9 o,o9 0,11 0,06 0'06 0'07 0'06

21,58 22,2E 22,33 20,99 20,76 21,56 20,74 22'65 21,91 21'67 21'58 22'74 23'57

o,oo 0,00 0,oo 1,13 O,3l O,OO 0,OO 0,OO O,20 0,00 0'00 0'00 0'00

E,64 8,80 A,4 7,59 E,28 E,36 7,90 9,32 E,92 E,Eg 9'25 18'91 12'74

o,41 O,42 O,4E 0,42 O,¡18 0,5í 0,48 O,4l 0,53 0,¡16 o'47 0'37 O'14

19,25 19,33 20,13 20,09 19'27 19,54 2a'22 18,72 19'13 18,2s 1E,69 ll'63 16'40

5,515,065,O25,045,745,195,305'365,336,306'116'386'23
o,ol o,o3 o,oo o,o2 o,o3 o,oo o,o3 o,oo o,o2 0,00 0,00 0'06 0'00

3,04 2,25 2,31 2,68 3,75 s,22 4,52 1,78 2,O7 3,00 3'lE 0'02 0'16

o,o5 o,o3 o,o3 0,05 o,0l o,0o 0,05 0,07 o,o2 0,15 0'00 0'02 0'00

99,57 99,¿Í IOO,O3 99,¡14 99,70 99,88 lOO,58 99,37 99,13 99,66 1OO'17 100'02 99'94

12,35 s,17 9,37 11,32 15,30 12,99 17,89 7,2s 8,63 12,16 12'84 0'09 0'67

69,0268,7270,4672,5569,9570,0471"9166,7668,2067,2966,893E'0856'28

Número de oátions com base em 12 átomos de oxigênio.

19,15 f9,19 19,26 19,30 19|14 19,39 19,23 19'15 lg,lf 19,09 19,08 lE'61 19'00

0,06 o,o9 o,o5 o,o8 o,o7 o,ol 0,11 O'05 O,O7 0,04 0,04 0'04 0'04

11,42 1r,79 ú,a2 11,11 10,99 11,4',1 10,98 ll'99 ll,60 11,47 11,42 12'04 12'48

o,oo o,o0 0,00 0,79 0,22 o,OO O'OO 0,OO 0,14 0,00 0,00 0'00 0'00

6,72 6,S4 e,56 5,90 g,4 6,50 6,',¡4 7,24 6,93 6,91 7'19 14'70 9'90

0,32 0,33 0,37 0,33 0,37 0,39 0,37 0,32 O,41 0,36 0,36 0'29 0'll
11,611f,6612,1412,1211,6211'?812,1911,2911,5411,0311,277'O19'89
3,94 3,62 3,59 3,60 4,1O 3,7',1 3,79 3,83 3,81 4,50 4,37 4'56 4'45

o,ol o,o2 o,oo o,o1 o,o2 o,oo 0,02 o,o0 o,ol 0,00 0,00 o'o4 0'00

2,08 1,51 1,58 1,83 2,57 2,2O 3,09 1,22 1,42 2,O5 2,18 0'01 o'11

o,o3 0,02 o,o2 o,o3 o,ol o,oo o,o3 o,o5 o,ol o,l0 0,00 0'01 0'00

63,35 63,02 64,92 67,25 64,36 6'4,/t6 66,51 60,91 62,46 61,¡lE 61,05 32'30 49'97

o,l5 0,12 0,12 0,14 o,l9 0,16 0,22 o,o9 0,11 o,l5 0,16 0'00 0'01

r67



si02
Tio,
AlzO¡
Fe2Or

FcO
Mno
Mgo
CaO
ilâ2O
C12O3

VzOo

IOTAL
Cfrojrcìt O3+AhOj

MgorMgO+FeO

39,41 4O,2O 40,43 41,93
0,09 o,11 0,06 o,11

22,7E 23,15 22,77 24,48
0,00 0,00 0,43 0,00

16,48 14,27 11,83 9,00
0,31 0,2E 0,19 0,32

11,55 13,08 12,64 20,16
9,50 9,07 9,25 4,81

0,03 0,05 0,04 0,02
0,06 0,08 0,09 0,ll
0,00 0,00 0,00 0,06

99,21 100,29 100,73 100,9E

0,26 0,34 0,39 0,¡15

42,73 47,82 46,01 69,14

si
T¡
AI
Fc€
Fe€
Mn
Mg
Câ
Na

Ct
v
M9'l 00fMg+ Fe¡2

Crrcr+Al

41,57

o,11
22,8O

0,00
8,98
0,47

19,36

5,18
0,04
1,4O

0,00
99,94
5,79

68,31

18,42 1E,79 18,90 19,60

0,05 o,o7 0,04 o,o7

12,06 12,25 12,05 12,95

0,oo 0,00 o,3o 0,00

12,OX 11,09 11,53 7,00
o,24 0,22 0,1 5 0,25

6,97 7,89 7,62 12,16

6,79 6,4E 6,61 3#
o,o2 0,04 0,03 0,01

0,(l4 0,05 0,06 0,08

0,oo 0,00 0,00 0,04

36,67 41,56 39,81 63,411

0,00 0,00 0,01 0,01

41,13

0,lt
22,91

0,00
9,37
o'¡13

19,71

4,73
0,03
1,22
0,05

99,69
5,06

67,76

41,ú
0,15

22,52
0,t0
9,64
o,4

19,21

4,80
0,03

1,32
0,05

99,30
5,54

66,59

39,17 41,61 41,67

0,05 0,10 0,'17

22,76 23,52 23,52

0,00 o,ot 0,00
21,66 9,ll 9,33
0,56 0,18 0,32

13,79 15,4 20,26

1,72 10,34 4,19
0,00 0,00 0,04
0,03 0,03 0,63

0,04 0,o2 0,06

99,78 100,36 100,19

0,13 0,13 2,61

38,90 62,89 68,47

18,31 19,¡15 19,48

0,03 0,06 0,10

12,05 12,45 12,45

0,00 0,01 0,00

16,84 7,08 7,25

0,/Í¡ 0,14 O,?,5

8,32 9,31 12,22

't,23 7,39 2,99

0,00 0,00 0,03

0,02 0,o2 0,43

0,03 0,01 0,04

33,06 56,80 62,75

0.00 0,00 0,03

19,¡*¡
0,0E

12,O7

0,00
6,98
0,36

ll,6E
3,70
0,03
0,96
0,00

62,59
0,o7

15,22

0,07
12,13

0,00

7,28
0,33

fi,89
3,38
o,o2
0,83

0,03
62,O1

0,06

t9,t E

0,09
11,92

0,07

7,49
0,34

11,59

3'¿li¡

o,o2
0,90

0,03
60,72

o,o7
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continuação da Tabela 9)
AMOSTRA RWSoO RWSO.| RW8o2 RW8o3 RWS04 RW806 RW807 RWsr 0 RWEI l RW8l 2 RWsl 3 RWSí 4 RWsf 4

SiOz 41,03 40'77 4O,7A 40,91 41,24 41,04 40,87 40,63 40,66 40,99 40,80 40,89 40'87

Tioz 0,17 o,14 O,21 0,13 0,ll 0,09 O,12 0,16 O,17 0,ll 0,18 0,19 o,12

AlzOg 20,58 20,52 20,94 21,AA 20,91 21,00 21,13 21,21 21,02 21'49 21'Ê7 2l'68 21'45

Fe¿O¡ 0,00 O,17 O,O3 O,22 O,O9 O,24 0,07 0,06 0,19 0,00 0,00 0'00 0'00

FeO E,O7 a37 8,34 8,52 s,21 8,05 8,30 a,4a 9,07 9,05 8'59 a'52 7'79

Mno 0,46 0,48 0,42 O,¿15 0,47 o,4 0,41 o,42 0'48 0,51 o'42 0'38 o'47

MgO 19,12 18,99 19,¿t8 19,40 18,93 19,47 19,35 19,14 19,30 19,08 20,08 20'17 19,92

CeO 5,56 5,64 5,57 5,50 6,OS 5,64 5,50 5,83 5,24 5,31 4'84 4'77 5'31

Na2O O,O2 0,OO O,O1 O,Ol O,OO O,OO O,Ol 0,01 0,01 0'01 o'o2 o'o2 0'01

cr2o3 404 3,91 3,63 2,15 3,74 3,47 3,30 3,13 3'34 2'96 2'A2 2'7A 3,06

VzO¡ O,O2 0,02 O,O4 O,O4 0,06 0,03 O,02 0,05 0'05 0,05 0'06 O,O2 0'08

TOTAL 99,07 99,02 99,/t5 99,21 99,E1 99,47 99,08 99,12 99,53 99,56 99,48 99,42 99'08

cr,qrcr"o3+al,q ß,47 16,00 14,77 8,95 15,17 14,18 13,31 12,A6 ß,71 12,11 11,51 11'37 12'48

MgorMgo+Feo 70,32 69,4t 70,02 69,/tE 69,75 70,75 69,98 69,30 68,03 67,83 7O'O4 70'30 71'89

Número de cátions com base em 12 átomos de oxigênio.

s¡ 19,18 19,06 19,06 19,12 19,2A 19,18 l9,lo 18,99 19,00 19,16 19'07 l9,ll 19'10

Ti o,1o 0,08 0,13 O,OE O,O7 O,O5 O,O7 0,10 0,10 0,07 0'11 0,11 0'07

Al 10,89 10,86 11,08 11,58 11,07 11,12 ll,lE 11,23 11,13 11,37 11'47 ll'48 11'35

Fe€ o,o0 0,12 o,o2 0,15 0,06 0,17 o,o5 o,o4 0,13 0,00 0'00 0'00 0'00

Fee g,27 6,51 6,48 6,62 6,38 6,26 6,¡f5 6,59 7,os 7,03 6'68 6'62 6,06

Mn 0,36 0,37 0,33 0,35 0,36 0,34 O,32 0,33 0,37 0,39 0'33 0'29 0'36

M9 11,53 ll,¿15 11,75 11,70 11,42 11,74 11,67 11,54 11,64 11,31 12'11 12'16 12'01

ca 3,97 4,03 3,98 3,93 4,32 4,03 3,93 4,17 3,75 3,80 3,46 3'41 3'80

Na o,Ol o,oo O,Ol o,ol O,OO o,0O o,ol O,Ol 0,01 0,01 0'01 0'01 0'01

cr2,762,684ß1,472,562,372,262,142,292,o31,931'902'09
v o,ol o,o1 o,o3 0,03 o,o4 a,o2 0,01 o,o3 o,o3 0,03 0,04 0'01 0'05

Ms'ld),Ms+Fe*'? 64,77 63,77 U,4 63,86 64,74 6,24 M,4O 63,Ê5 62,28 62,06 64'46 64'75 66'49

cr,cr+Al O,2O O,2O 0,16 O,ll 0,19 o,lE O,17 0,16 O,17 0,15 O'14 O'14 0'16



AMOSTRA
s¡o,
T¡O,
AlzO¡
FczO¡

Fêo
Mno
Mgo
caO
Na?o
Cr2O3

VzO¡
TOTAL
Gz rùrO3+AhO¡
MgOrMgO+Feo

si
Ti
AI
Fe€
F¿4
Mn
Mg
Ca

Nâ

Cr
v
Mg'l OorMgËFe*'z

GrCr+Al

RW8l5 RWEIE RWEI8 RW8l9 RW8l9 POX540 POX541 POX24 POXz4R

41,02 ¡O,80 41,10 37,00 36,59 40,93 36,51 37,66 26,75

0,19 O,l5 O,O8 0,02 0,00 o,12 0,00 0,00 0,57

21,22 21,78 22,39 2151 21,38 2i2,47 21,& 22,4 53'35

o,0o 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,72 E,64 6,88 32,62 33,95 8,76 32,68 25,12 11'54

o,¿15 0,45 0,51 0,85 1,29 0,40 2,66 0,63 0'57

19,04 19,s8 19,59 6,09 5.05 19,37 4,26 l0'5E 7,O2

5,48 496 5,05 l,3l 1,09 6,21 l,9l 2,49 0'00

o,os o,o2 o,oo o,o0 0,00 0,03 0,ol 0'00 0'00

3,24 2,31 1,85 O,Ol 0,00 2,o4 0,02 0'06 0'01

o.o5 0,06 o,o3 o,ol 0,03 0,G5 0,05 0'03 0'01

99,44 99,32 99,4S 99,42 99,38 99,39 99'53 99'02 99'62

13,25 9,70 7,63 0,05 0,00 e32 0,08 O'2s 0'02

68,5ú1 69Jl 68,81 15,73 le95 68,86 11'52 29,ñt 37'81

Número de cátions com bâse em 12 átomos de oxigênio.

19,17 19,07 19,21 17,29 17,10 19,13 17'06 17'60 12'50

o,tl o,o9 o,o5 o,ol 0,00 0'07 0'00 0'00 o'34

11,23 11,53 l l,Es 11,39 11,32 l l 'E9 11'E5 l l 'E8 26,24

o,oo 0,17 O,OO O,OO 0,00 0,00 0'00 0'00 0'00

6,78 6,72 6,90 25,36 26,39 6,81 25'40 19153 8'97

0,35 0,35 0,39 0,66 1,00 0,31 2'06 0'49 0'44

ll,¿tE 11,99 11,81 3,67 3,05 ll,6E 2'67 6'3E 1'23

3,92 3,54 3,61 0,94 O,7S 3,7s l'36 1'78 0,00

o,o2 o,ol o,oo o,oo 0,00 o'02 0'01 0'00 0'00

2,22 l,60 1,27 O,Ol 0,00 1,39 0,01 0'04 0'01

o,o3 0,04 o,o2 o,ol o,o2 o,o4 o'03 o'02 o;ol
6eSS 6¡1,10 dì,12 le65 10,35 6:i'18 9'18 U'æ
0,16 0,12 0,10 0,lto 0,00

r70



Tabela 1O - Coqosição química de granadas (% em peso) presentes em rochas tla Formação Paretlão Grande, Grupo Bauru, amostra

RW 02, Alvo PG.

AMOSTRA
SiOz

TiOz
AlzO¡
Fè203

FcO
Mno
Mgo
CaO
Na2O

Ct2O3

VzOo

ÎOTAL
crrqrcrP3+abq
MgOrMgO+FeO

s¡
Ti
AI

Fe*3

Fet2

Mn

Mg

Ca

Na

Cr

Mg*'læiMg+Fe*2

¿r¡ç¡+Al

RW2ol RW2O2 RW2O3 RW2O4 RW2o5 RW206 RW207 RW20E RW209 RW2l0 RW2¡l¡¡

41,35 41,02 41,29 41,06 ¡ür,?6 4O,t4 40,90 41,65 41'22 4l'68 41'84

o,7E 0,95 0,83 0,45 O,24 O,A 0,53 O,32 0'E9 0'30 0'14

20,72 20,79 21,29 18,90 19,07 19,42 17,ß 20,76 20'16 20'62 23'54

1,27 1,45 0,92 0,40 O,4O 0,72 1,29 0,85 0'93 0'60 0'00

7,O4 S,,46 8,27 7,OO 7,00 5,91 5,73 5,62 5'75 5,6E E'14

0,28 0,33 O,3O 0,37 0,37 O,2ß 0,30 0,26 0,27 0'24 0'32

20,6¡1 19,52 19,92 19,72 19,95 20,76 19,E9 21,77 21'67 21'62 21'16

5,lo 5,38 4,95 5,92 5,66 6,74 6,¿t8 5,05 5'oz 5'01 4'36

o,o4 o,oô o,lF o,o2 0,03 o,0l o,ol 0'01 0'05 0'01 0'01

251 l,9O 1,U 6,03 5,S9 5,21 7,É 3'56 3'60 3'64 0'74

o,lt o,l5 o,ll o,o9 o,o5 0,06 0,10 0'06 0'lo 0'08 0'04

99,84 lOO,Ol 99,77 99,96 59,42 99,18 99'76 99'91 99'56 99'68 í00'29

10,80 8,37 7,96 24,19 23,60 21,16 2A,74 14,64 15,15 T4'EE 3'05

74,57 ô9,76 70,66 73,80 74,03 f|,U 77,È3 79,48 7E'95 79'19 72,22

Número de cátions combase em 12 átomos de oxigênio.
19,33 19,17 19,30 19,19 19,05 19,09 1E'12 1s,17 19,t1 19'¡18 19'56

0,47 0,57 O,5O 0,27 0,14 0,í4 O,32 0,19 0,53 0'18 0'08

10,97 ll,oo 11,27 lo,OO 10,09 1O,2a 9,25 10,99 10'67 11'02 12'16

0,89 l,ol 0,64 0,28 O,zE 0.60 O,9O 0'59 0'65 O'42 0'00

5,47 6,5S 6,4it 6,44 5,44 4,59 4,4n 1,37 4'47 4'42 6'33

o,22 0,26 0,23 O,2g 0,29 O,l9 O,23 0,20 o'21 0'19 o'É
12,45 11,77 12,01 lt,Eg 12,Or 12,62 12'OO 13,13 13'01 13'04 12'76

3,64 3,E5 3,54 +23 4,05 4,lO 4,63 3,61 3'59 3'58 3'12

o,o3 o,o4 o,o4 o,ol o,o2 o,0l o,ol 0,01 0'04 0'01 0'01

1,72 l,3O 1,26 4,13 ¡1,03 3,56 4'82 2,44 2,48 2'49 0'51

o,o7 o,lo o,o? 0,06 o,o3 o,o5 o,o7 0,04 0'07 0'05 0'03

69,¿16 64,16 65,14 66,61 68,8ô 73,16 72,92 75,03 74,43 74'70 66,E5

o,14 0,11 O,lO 0,29 0,29 O,zE 0,34 0,18 0,19 0'18 0'04
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Tabela 11 - Conposição químioa de granadas (% em peso) presentes na Formação

Ouilombi¡ho, Grupo Bauru; amostra RW 07 (Balaio de Gato), Alvo PX

AMOSTRA RWTol RW702 RW7o3 RW704 RW706

s¡o, 40,74 40,89 40,78 40'80 40'82

T¡Oz O,O7 0,19 0'13 0'60 0'34

AlzO¡ 20,14 19'35 20'06 17'39 lE'57

Fc?O3 O,N 0,3f 0'43 l'38 0'67

Fco 8,01 7 '03 7'11 6'67 6'31

MnO 0,48 0'38 0'37 0'30 0'30

MgO 19,03 20'06 20,11 1s,76 20'12

CâO 6,88 6,62 6'¡¡6 S'62 5'04

N¡zO 0,03 0'03 0'04 0'06 0'05

Cr2Or 4,49 5'68 4'õ3 7'O2 I'15
VzO¡ 0,06 0'03 0'03 0'10 0'09

TOTAL 90,16 09,¡14 0Ð'05 99'¡14 00'08
Cr"OrlCrrO!+Al,O¡ ß,23 22'63 1AA2 2A'76 21'AA

MgOlMgO+FeO 70,38 71,01 73'88 78'00 76'tg

Número de cátions com base em 12 átomos de oxigênio.

st
TI
AI
Fc{
F¿q
Mn
Mg
Ct
N.
Cr
v
Mg'l00rMg+Fe"
crrcr+Al

19,04 19,11 19,08 19,10 19,08

0,04 0,ll 0,08 0,30 0,20

10,00 10,24 10,62 g,2O 9,83

o¡7 o,22 0,30 0,07 0,47

s,23 6,¡18 õ,õ3 4'3t 4,00

0,36 0,25 0,29 0,23 0,23

11,48 12,05 12,15 11,51 12,73

4,20 3,05 3,00 4,66 4,03

0,o2 o,02 0,03 0.04 0,04

3,O7 3,67 3,1 0 4,80 4,21

0,03 0,02 0,02 0,07 0,08
6+83 68,89 68J0 73,31 71 ,21

0,22 O'27 0,23 0,3¡l 0'30
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A presença ou não de granadas GlO nas amostras estudadas foi testada pelo diagrama

cao x crzo: de Gurney (1984), mostrado na Figura 41. observa-se que as granadas estudas

câem no oampo das granadas G9, a maior pafte no oampo das gtanadas de peridotitos, e as

demais no campo dos eclogitos. Todas as amostras situam-se fora do campo das granadas G10,

afastando qualquer possibilidade da Intrusão Tamburi conter mineralizações sip.ifioativas de

diamante.

8.2.2. Ilmenita

A ilmenita magnesiana é um dos minerais mais característicos de kimberlitos,

podendo alcançar proporções de até S,Yo em peso em alguns corpos. Desempenha um

papel chave na prospecção dessas rochas tendo em vista as facilidades de concentração e

a resistência ao imtemperísmo fïsico e químico. Do ponto de vista químico, são

constituídos pof soluções sólidas entre as moléoulas de FeTiO¡ (ilmenita), MgTiO3

(geikielita) e Fe2O3 (hematita). Além dos elementos principais ferro e titârúo, possuem

magnésio com teores de MgO de até 25Yo em peso, além de crômio, cujos teores de Cr2O3

alcançam até 5o/o em peso (Bardet, 197 7 ; I|ilitchell' I 986).

A Tabela 12 apresenta 47 análises químicas de ilmenitas de conglomerados da

Formação Quilombinho, escolhidas a paftir de um lote de 116 an¿ilises, onde o TiOz varia

de48,27 a54,04o/o; FezO: de 1,72 a10,l4o/o; FeO de 24,29 a44,82%: MgO de 0,34 a

13,02% e Cr2O3 de 0,0 a 0,84% em peso.

Analogamente, na Tabela 13 apresentamos 13 análises referentes à tntrusão

Tamburi onde o TiOz varia de 10,35 a 53,28; FezO¡ de 5,47 a69,97; FeO de 13,46 a

33,72;MgO de 0,08 a9,46 e o Cr2O3 de 0,04 a2,4lYo em peso'

Repetindo comportamento já observado nrls granadas, as ilmenitas da Intrusão

Tambwi apresentam variações composicionais maiores do que as suas correspondentes

da Formação Quilombinho. Com relação as ilmenitas dessa formação, observa-se a

existência de dois grupos bem distintos: a) um com teores de magnésio e crômio baixos

(MgO de 0,34 a3,L7 e Cr2O3 de 0,0 a 0,04Yo em peso) e outro em que esses elementos

apresentam-se enriquecidos (MgO de 11,27 a 13,02 e CtzOt de 0,39 a 0,84Yo em peso).



lntrusão Tamburi

Fm. Paredão Grande
Fm. Quilombinho
Poço Verde

Mg Fe
Figura 40 - Diagrãma Ca-Mg-Fe mostrando as granadas da lntrusão Tamburi e das Forma-

ções Paredão Grande e Quilombinho. Os campos comparativos lD (lnclusões em diamantes),
MC (Mega cristais), XL (Xenólitos de lhezolitos), XE (Xenólitos de eclog¡tos) e os pontos refe-
rentes ao kimberlito Poço Verde, foram extraídos de Svisero et al. (1987).

4812' CaO
Figura 4l - Diagrama CrrO. x CaO de granadas da lntrusão Tambur¡ e das Formações Pare-
däo Grande e Quilombinho. Todas as amostras analisadas caem fora do campo das grana-
das G10. Diagrama base segundo Gumey (1984).
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Tabela 12 - Coryosição química de ilme,ritas (% em peso) pres€ntes em conglomerados da Formação Quilombinlo, Grupo Bauru, amostra RW

AMOSTRA

SiOz
TiOz
AlzO¡
FczO¡

Feo
Mno
Mgo
CeO
CrrOs
TOTAL

0,00 o,ol 0,00 0,00
49,64 51,69 50,74 51,71

0,10 0,04 a,11 0,11

6,67 2,39 4,17 2,77

40,72 43,14 43,29 43,32

0,84 0,57 0,54 0,6l
1,76 1,57 1,05 1,49

0,00 0,01 0,00 o,o2
o,oo 0,03 o,ol 0,ol

99,73 99,¿15 99,91 l00,fr4

s¡
T¡
AI
Fe€
Fef
Mn
Mg
Ca
C¡

0,00 o,oo 0,00 0,00
29,76 30,99 30,42 31,00
0,05 ø,o2 0,06 0,06
4,66 1,67 2,92 I,94

31,65 33,53 3s,65 33,67
0,65 o,¿l¡t O,42 O,47

I,06 0,95 0,63 0,90
o,oo 0,01 0,00 0,01

0,00 0,02 0,01 0,01

o,oz
5l,23

0,04
2,65

4,E2
0,65
0,34
0,00
0,00

99,75

Número de cátions com base em 3 átomos tle oxigênio.

0,01 0,01 o,oo

5l ,5E 51 ,23 5l ,40
0,0E 0,09 0,07
2,18 3,02 2,67

43,65 /fit,34 43,34
0,50 0,60 0,56
1,29 1,23 1,33

0,0t 0,00 0,01

0,04 o,or o,ol
99,34 99,53 99,39

0,01
30,71

0,o2
I,65

34,64
0,50
o,21
0,00
0,00

0,01 0,00
49,25 5l,57
0,09 0,05
6,23 2,37

42,06 42,57

0,66 0,61

0,91 1,82
0,00 0,00

0,00 0,02
99,21 99,01

0,00 0,00

29,53 30,92
0,05 0,03
4,36 I,66

32,69 33,09
0,51 o,17

0,55 I,10
0,00 0,00
0,00 0,01

0,00 0,00 0,00
30,92 30,71 30,81

0,04 0,(Ë 0,04
1,52 2,11 1,E7

33,93 33,69 s3,69
0,39 0,46 0,¿üt

0,78 O,74 0,60
0,01 û,00 0,01

0,03 0,01 0,01

0,00
50,60

0,13
4,82

41,48
0,51

2,O2

0,01
0,02

99,59

0,00
30,33

0,07
3,37

32,24
0,39
1,22
0,01
0,01

0,04 0,01

50,96 51,97

0,08 0,05

3,90 2,36

42,36 43,34

0,54 0,57
l,6E I,60
0,00 0,00
o,o2 0,02

99,58 99,92

o,o2 0,00
30,55 31,í6
0,04 0,03
2,73 I,65

32,93 33,69
0,12 O,4
1,01 0,96

0,00 0,00
0,01 0,01
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(continuação da Tabela 12)

AMOSTRA

s¡o,
TiOa
AlzOa

FerOb
FeO
MnO
Mso
caO
CrrO.
TOTAL

0,oo 0,00
50,08 5l,60
0,0E 0,06
5,16 2,21

42,85 ¡ß,7ô
0,52 0,56
0,97 I,l9
0,00 0,01
o,o2 0,00

99,58 99,39

si
Ti
AI
Fe€
Fe4
Mn
Mg
Ce
Cr

0,01
50,74

0,08
3,33

¡Ít,96
0,54
0,66
0,00
0,00

99,32

0,00
51,67

0,04
2,20

¡fi¡,55

o,74
1,23
0,01
0,00

99,¡14

0,00 0,00
30,02 30,93
0,04 0,0s
3,61 I,55

33,31 34,01
0,¿10 0,43
0,59 0,72
0,00 0,01

0,01 0,00

Número de cátions com base em 3 átomos de oxigênio.

0,01
61,17

0,02
3,03

4:ì,72
0,59
0,96
0,00
0,00

99,50

0,00
51,(E

0,07
3,33

43,42
0,53
1,12
0,00
o,o2

99,54

0,00
30,12

0,04
2,33

34,17
o,42
0,40
0,00
0,00

0,01

4a,27
0,10

10,14
37,39
o,44
3,17
0,00
0,04

99,56

0,00
30,98
0,02
1,51

33,85
0,57
o,74
0,01
0,00

0,00 0,00 0,00
5l,3E 51,4 52,00
0,07 0,19 0,06
2,86 3,58 1,72

42,83 42,06 43,97
0,53 0,48 0,61

1,62 2,06 1,24

o,ol 0,00 o,o0

0,00 0,02 0,01

99,30 99,63 99,61

0,00 0,00 0,00
30,80 3A,72 31,17
o,o4 0,lo 0,03

2,O0 2,50 1,20

33,29 32,69 34,18

0,41 0,37 O,4?

0,9E 1,24 0,75

0,01 0,00 o,oo
0,00 0,01 0,01

0,00
30,68

0,01
2,12

33,98
o'¡15

0,58
0,00
0,00

0,00
30,60

0,04
2,33

33,75
o,41
0,6E
0,00
0,01

0,00
28,54
0,05
7,09

29,06
0,34
1,91

0,00
0,03

lio

0,00 0,03 0,00
50,89 50,67 50,70
0,07 0,13 0,09

3,77 4,31 3,68

43,47 4l,64 42,75

o,72 0,47 0,56

0,91 1,99 1,32
0,00 0,00 0,00
0,03 0,03 0,o2

99,86 99,27 99,12

0,00 0,01 0,00

30,51 30,38 30,39

0,04 O,O7 0'0,5

2,64 3,01 2,57
33,79 32,37 33,23

0,56 0,36 0,43

0,55 1,2O 0,80

0,00 0,00 0,00

0,02 0,02 0,01



(continuação d¿ Tabela 12)

AMOSTRA

s¡o,
T¡O,
AlzO¡
Fè2O3
FêO
MnO
Mgo
CaO
Cr203

TOTAL

0,02
50,40

0,14
4,72

41,78
0,53
1,74
ø,o2
0,00

99,35

0,01
30,21

0,07
3,30

32,48
o,41
I,05
0,01
0,00

0,00 0,00
ô1,O2 5'l,69
0,0¡l 0,10
3,91 2,31

42,85 ¡*1,84

o,52 0,53
1,42 1,22
0,00 o,0l
0,01 0,01

99,77 99,71

si
Ti
AI
Fe6
Fe''
Mn
Mg
Ca
Cr

0,00 0,00
51,21 61,17
0,07 0,08
3,11 3,O2

43,24 43,78
0,53 0,54
1,30 0,98
o,o0 0,00
0,01 0,00

99,/tE 99,57

Número de cátions com base em 3 átomos de oxigênio.

o,o0 0,oo
30,59 30,99
o,o2 0,05
2,73 1,62

3s,31 34,08
0,¿10 0,41

0,E6 O,74

0,00 0,01
0,01 0,01

0,o1
61,75

0,05
1,E7

43,23
0,53
1,59
0,00
0,03

99,06

0,00 0,00

50,66 50,72
0,03 0,11

3,26 3,57

43,86 42,77
0,64 054
0,60 1,33
0,00 0,00

0,00 0,00
99,05 99,04

0,00 0,00
30,70 30,68
0,04 0,04
2,18 2,11

33,61 34,03
o,41 O,42

0,78 0,59
0,00 0,00
0,01 0,00

0,01 0,01

50,82 51,21

0,05 0,07
3,59 3,37

43,53 42,51

0,76 0,52
0,80 1,72
0,00 0,00

0,00 0,01

99,56 99,42

0,00 0,00
30,47 30,70

0,0s 0,04
2"51 2,36

33,84 33,04
0,59 0,40
o,¡lE l,o4
0,00 0,00
0,00 0,01

0,00
31,O2

0,03
1,31

33,60
o,41
0,96
0,00
0,02

0,00 0,00

30,37 30,41

0,02 0,06
2,28 2,50

34,09 33,25
0,50 o,42
0,36 0,60
0,00 0,00
0,00 o,o0

0,00
50,55

0,08
4,25

42,78
0,53
1,24
0,00
o,o2

99,49

0,00
30,30

0,04
3,00

33,25
0,41

o,75
0,00
0,01

0,03 0,00
5l,54 51,52

0,10 0,07

2,76 2,33
43,75 43,59
0,59 0,56

1,17 1,É
0,01 0,01

0,03 0,02

99,96 99,35

0,01 0,00

30,90 30,89
0,05 0,04
I,93 1,63

34,01 33,88

0,46 0,43

o,71 0,75

0,01 0,0'l

a,o2 0,01



(oontinuagão da Tabela 12 )

AMOSTRA

SiOz
TiOz
AlzO¡
FezO!
Feo
Mno
Mgo
CâO
CrzO.
TOTAL

s¡
T¡
AI
Fe€
-a4|-e
Mì
Mg
Ca
Cl

RW349 RW3!tO RW6oO RW60l RW602 RW602 RW603 RW805

0,00
49,28
0,09
6,34

42,48
0,56
0,76
0,00
0,03

99,53

0,00
29,64

0,05
4,43

33,02
0,43
0,46
0,00
0,02

0,00
50,18

0,07
4,66

43,10
o,4
o,9l
0,00
0,02

99,27

0,00
30,08

0,04
3,t8

33,50
0,34
0,66
0,00
0.0t

o,o2
53,23

o,47
6,4;I

28,09
0,27

11,27
0,00
0,52

99,34

0,01
3f,91
o,2ß
3,83

21,83
o,21
8,80
0,00
0,30

0,02
õ4,04

0,83
t,47

2ø,40
0,26

12,74
0,02
0,84

98,46

0,0f
t2,40
0,33
2,43

20,62
0,20
7,71
0,01
0,57

o,o2
54'¡f5

o,7'l
3,69

27,44
0,24

12,4O

0,03
o,77

99,79

0,01
32,64

0,38
2,68

21,36
0,19
7,48
0,o2
0,63

0,03
63,77
0,73
3,66

27,49
o,2o

12,O8
0,01
0,7õ

98,62

0,01
32,24
0,39
2,4s

21,37
0,15
7,25
0,01
o,6t

Número de cátions com base em 3 átomos de oxigênio

0,02 0,04
62,76 53,67
0,34 0,65
7,60 3,91

24,29 27,48
0,36 0,?ß

13,02 11,97
0,03 0,o2
0,39 0,75

98,70 98,74

0,01 0.02
31,62 32,18
o,lE 0,34
6,25 2,73

18,88 21,36
0,28 0,19
7,85 7,22
0,02 0,01
o,27 0,61



Tabela 13 - Coryosição química de ilmenitas (7o em peso) derivatlas de coletas pontuais de amostras de solo e de drenagem sobre a Intrusão

s¡02
TiOz
AlzO¡
FezOg

Feo
Mno
Mgo
CaO
NÞos
GrzO¡
N¡O
Zno
TOTAI

Tamburi.. Afuo PG

0,03
õ1,95

0,13
6,06

29,87
0,35
9,46
0,02
o,47
0,58
0,lt
0,00

99,04

0,02
s1,14

0,07
4,24

23,22
o,27
5,70
0,01
0,33
0,40
0,09
0,00

0,03 0,01 0,02
51,42 50,92 62,76

o,21 0,19 0,15

6,E0 7,4 5,03
30,70 30,26 30,E0
o,37 0,34 0,31

8,68 E,77 9,39
0,00 o,o2 0,00
0,50 0,49 0,43
o,ss 0,64 0,62
0,00 0,07 0,06
0,00 o,lo 0,00

99,08 99,25 99F9

si
T¡
AI
F¿*r

F¿a
Mn
Mg
Ca
Nb
Cr
N¡

Zî

0,02 0,03
53,2a 62,94
0,15 O,14

4,82 5,47
28,83 30,68
0,34 0,35

10,66 9,41
0,01 0,02
o,47 0,42
0,35 0,23
0,05 0,o2
o,o2 0,00

99,0f 99,71

0,ol 0,00 0,01

30,82 30,52 31,63
o,lt 0,t0 0,08
4,78 5,21 3,52

23,E6 23,52 23,94
0,2E 0,26 0,24
5,24 5,29 5,66
0,00 0,02 0,00
0,35 0,34 0,30
o,24 O,4 0,42
0,00 0,08 0,00
o,oo 0,05 0,05

o,o2 0,05
20,3E 10,35
0,15 0,20

60,58 79,78
lE,lo 9,37
o,21 0,03
0,08 0,05
0,00 0,00
0,06 0,00
0,06 0,07
0,00 0,00
0,06 0,00

99,69 99,EE

0,04
50,60

0,18

5,E3
29,81

0,32
9,33
0,03
0,38
2,41
0,12
0,00

99,04

o,o2
30,33

0,09
4,0E

27,17
o,25
5,63
o,o2
0,26
I,65
0,10
0,00

0,01 o,o2
31,94 31,74
0,0E 0,07
3,37 3,83

u,41 23,E5
0,26 O,27

6,4:¡ 5,6E
0,01 0,01
0,33 0,29
o,24 0,15

0,01 0,00
o,o4 0,0t

0,04
37,55

0,15
27,45
33,72

0,04
0,08
0,00
0,03
0,04
0,01
0,01

99,11

o,o2
22,51

0,0E

19,20
26,21

0,03
0,05
0,00
o,o2

o,o2
0,01
0,01

0,01
51,87

0,17
6,98

31,21

0,30
8,63
0,01
o'¿t0

o,28
0,04
0,06

99,96

0,0't
31,10

0,09
4,88

24,26
0,23
5,21
0,01

0,28
0,19
0,03
0,05

0,01 0,02
12,22 6,20

0,0E 0,11

42,37 55,E0
14,47 7,28
0,16 0,02
0,05 0,03
0,00 0,00
0,04 0,00
0,04 0,05
0,00 0,00
0,05 0,00

0,01
15,12
0,18

69,97

13,46
0,ll
0,11

0,00
0,04
0,08
0,02
0,00

99,10

0,01

9,06
0,10

¡íE,93

10,¿e
0,09
0,06
0,00
0,03
0,ott
o,o2
0,00

0,04
21,92
0,13

57,66
19,33
o,44
0,05
0,01

0,00
o,12
0,o2
0,06

99,79

0,02

13,14
0,07

¡t0,33

15,O2

0,34
0,03
0,00
0,00
0,09
o,o2
0,05
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Na Figura 42, as ilmenitas estudadas estão projetadas no diagrama binário MgO

x FeO, onde constituem duas populações distintas, conforme já notado no caso das

granadas. A maior parte das ¿rmostras, tanto da lnfusão Tambwi quanto da Formação

Quilombinho, apresentam correlação negativa bem destacada, além disso, algumas

ilmenitas Tamburi projetadas na base do diagrama possuem teores variáveis de FeC) e

ausência total de MgO.

Comparações com o diagrama ternário FeTiO¡ - MgTiO3 - Fe2O3 estão mostradas

na Figura 43, onde estão assinalados os caryos referentes a kimberlitos, carbonatitos, basaltos

aloalinos e toleíticos, extraídos de Mitohell (1986). As ilmenitas referentes aos oonglomerados da

Formação Quilombinho ooncentram-se no campo dos ca¡bonatitos, enquanto aquelas da Intrusão

Tamburi exibem espalhamento notável em direção ao vértioe Fe2O3 . Uma das amostras cai no

campo dos kimberlitos e ¿s dsm¡i5 fora dos campos assinalados.

8.2.3. Espinélios

Impoftante grupo de minsl¿is opacos de kimberlitos, laryroítos, basaltos e outras

roohas básioa e ultrabásicas. Nos kimberlitos, além de constituir uma fase iryortante na matn4

ooor¡e também sob a forma de maorooristais, produtos resultantes da serpentinização das olivinas,

em intercrescimentos oom â ilmenita, e como produto de decomposþão da il¡nenita. Possuem

cornposþão químioa extremamente oomplexa descrita por um sistem¿ de oito coqonentes:

MgCr2Oa (mapésiocromita), FeCrzO¿ ( cromita), MgAlrOo (espinélio), FeAlzO¿ (hercinita),

Mg2TiOr (magnésio ufuöespinélio), FeTiOr (ufuöespinélio), MgFeOa (mapésiofenita) e FegO¿

(mâgnetita). Os espinélios são ¡elativamente estáveis ao intemperismo químico, e desta forma são

utilizados também na prospecção kimberlitos e lamproítos.

No decorrer desse trabalho analisamos 147 amostras de espinélios, entre as quais

selecionamos 78 para interpretações. A Tabela 14 apresenta 52 análises da Intrusão Tambu¡i e a

Tabela 15, 2ó análises referentes aos conglomerados da Formação Quilombinho.

Os espinélios da Intrusão Tamburi possuem coryosição variável sendo constituídos

essencialmente de crômio, ferro, alumínio e mapésio, com valores baixos de titânio. Assim

sendo, CrzO¡ varia de 13,86 t 69,07, FeO de 6,82 a 23,49; FezO¡ de 0,0 t 12,09; MgO de 6,06 a

18,34; AlzO¡ de 9,61 a 52,13 eTiOz de 0,0 a 4,47 o/o empeso.



lntrusåo Tamburi

FormaÉo Qu¡lombinho

FeO

Figura 42 - Diagrama binário MgO x FeO mostrando que existe uma relação linear negativa
entre algumas ilmenitas da lntrusäo Tamburi e da Formação Quilombinho. Um segunda po-
pulação da lntrusäo Tamburi é totalmente desprovida de magnésio e constitue um c¿¡mpo a
parte.

Fe203

lì

5040302010

Kb

I 
O lntrusâo Tamburi

I

lO l. jl91g.h"

Fe203

FeTiO3 20 40 ó0 80 MgTiO3
F¡gura 43. Diagrama FerOs - FeTjO3 - MgTO, mostrando as ilmenitas da lntrusåo Tamburi
e da Formação Qu¡lombinho. Os Campos referentes a kimberlitos (Kb), carbonatitos (Cb),
basaltos alcalinos (Ba) e basaltos toleíticos (Bt), foram extraídos de Mitchefl (1986). Algumas
ilmenitas Tamburi caem no campo (Kb), e as demais espalham-se em direçåo ao vértice da
hematita. As ilmenitas Quilombinho situam-se nos cermpos Kb e Cb.
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Com relação aos conglomerados da Formação Quilombinho foram obsewadas as

seguinte variações: Crz0t , 15,14-44,23; FeO, 0,0- 14,60; Fezot , 17,62-28,49; MgO, 7,66'

17,31; AlzOr ,13,22-52,69 e TiO2, 0,07-7,86 7o empeso.

Sintetizando, os espinélios da Intrusão Tamburi são em média mais ricos em crômio e

mâp'ésio, seûdo empobrecidos em ferro e titânio. Nos conglomerados da Formação

Quilombinho, invertem-se essas relações, runa vez que esses espinólios são enriquecidos em feno

e titânio e empobreoidos em crômio e map.ésio.

No diagrama CrlCr+Al x Fe/ Fe + Mg, os espinélios estudados estão comparados oom

espinélios constituintes de kimberlitos, de basaltos de cadeias dorsais oceânioas e com inolusões

eûcontradas em diamante (Mitche[ 1986). Nota-se pela Figura 44 que os espinélios Tambu¡i

apresentam variações significativas projetando-se fora dos campos comparativos mostrados. Os

espinélios da Formagão Quilombinho câem também fora desses campos, porénq exibem

variações oomposicionais bem menores.

Na Figura 45, os espinélios estão projetados em um diagrama binário FeÆe+Mg x Fe3*

+ Ti, e nele estão delineâdos os caryos dos kimbe¡litos Koidu (K) e Libéria (L). De modo

semelhante ao anterior, observa-se novamente vâriações arylas para os espinélios Tamburi. Além

disso, nota-se que os espinélios Quilombi¡ho caem no campo das titanomâgnetitas, enquanto que

a maior parte das amostras do Tamburi distribuem-se no campo das cromitas.

8.2.4. Diamante

Conforme já informado ânteriormente, todas as oito âmostras estudadas (Tabela 8),

foram submetidas à rligestão áoida, com o intuito de testar a presença de microdiamente.

Concluídos os experimentos, foi encontrado um microdiamante no resíduo final da amostra RW-

08 prove,lriente da Intrusão Tamburi. Observações à þa binocular, mostlaram tratar-se de um

cristal de 0,6mm, inoolor, trânsparente, de hábito irregular, com faces cr¡rvas e arestas sinuosas.

Para ooryrovar a natureza verdadeira desse material, o oristal foi submetido à difração

de raios X em uma câma¡a de Gandolfi du¡ante 12 horas. O diagrama resultânte está apresentado

na Figura 46 e nele estão destacadas as três reflexões caracteísticas do diamante: 2,06 Ã.;1,26 Ã,

e 1,08.4..



Tabela 14 - Coæosição química de espinéhos (Vo emDeso) Dresentes na Intrusão Tambud amo$ra de poço (RW 01), Alvo PG.

AMOSTRA RWlolC RWlolB Rwl 02C RWIo2B RWIo3C RW03B RWr O4C RW04B RWr 05C RW106C RW106B RWro7C RW07B
siq 0,00 0,00 0,00 0,09 0,05 0,02 0,04 0,01 0,03 o,07 o,24 0,00 0,08

Tio2 0'4il 0'40 2'É 2'71 0'62 0'57 2'55 2'59 1'51 0'U o,72 0,43 2'86
Al¡o¡ lE,6l 19,65 9,68 10,39 12,46 12,69 16,37 16,35 17,04 12,15 14,20 15,69 15,14

FezO¡ 5,12 5,5E 10,01 10,09 E,É 7,58 10,81 10,92 10,51 7,06 6,33 6,29 7,24
FeO 14,91 14,83 18,49 18,15 15,49 14,62 lE,l6 17,E1 17,43 15,95 13,06 14,90 16,62

MnO 0,4 0,37 0,12 0,4 0,47 0,40 0,41 0,38 0,36 0,4E 0,50 0,51 0,57

MgO 12,76 13,18 11,04 11,29 12,06 12,55 11,79 11,99 11,76 11,56 13,51 12,58 12,71

CaO 0,00 0.00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 O,O2

cr2or 46,36 45,76 46,E0 ¿16,51 50,46 50,E1 39,34 39,09 40,87 51,E6 49,72 49,02 43,94

N¡O O,14 0,21 0,28 O,22 0,09 0,17 0,23 O,21 O,2O 0,09 0,10 o,21 0,',18

ZìO 0,19 o,O7 0,06 0,00 o,23 o,12 0,05 0,ll 0,05 0,05 o,21 a,za 0'04

VzO¡ O,3l O,22 O,sE 0,55 0,39 0,¡lil O,47 O,4 0,47 0,/ül 0,39 O'25 O'24

TOTAL 99,27 1OO,27 1OO,A 1OO,4 100,58 99,96 1OO,22 99,89 100,23 1OO,14 99,06 100,08 99,64

Número de cátions com base em 4 átomos de oxigênio.

s¡ o,oo o,oo o,oo o,(M o,o2 0,01 o,02 0,00 0,01 0,03 0,ll 0,00 0'04

T¡ 0,26 0,24 1,71 1,62 0,37 0,34 1,53 1,55 0,91 0,26 0,43 0,26 1'71

Al 9,E5 lO,4O 5,12 5,50 6,60 6,72 8,66 E,65 9,02 6,43 7,52 8,30 8'01

Fe€ 3,58 3,90 7,00 7,06 5,77 5,30 7,56 7,64 7,s5 4,94 4,43 4'40 5'06

Fen 11,59 i1,53 14,37 14,11 12,01 11,36 14,12 13,84 13,55 12,40 10,15 ll's8 12'92

Mn 0,34 0,29 0,33 0,34 0,36 0,31 o,32 0,29 0,28 0,37 0,39 0'39 o'U
Mg 7,7o 7,95 6,66 6,81 7,27 7,57 7,11 7,23 7,09 6,97 I'15 7'59 7 

'67Ce O,Oo 0,00 O,O2 O,OO o,ol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0'06 0'00 0'01

Cr 31,72 3'1,31 32,02 31,E2 34,52 34,76 26,92 26,75 27,96 35,48 34'02 33'54 30'06

Ni o,lr 0,16 0,22 o,17 o,o7 0,13 0,18 0,16 0,16 0,07 0,08 0'16 o'14

2n 0,15 o,OO o,o5 0,OO O,l8 O,lo 0,04 0,09 0,04 0,04 o,17 0'16 0'03

v o,l7 o,12 o,32 0,31 0,22 O,24 0,26 O,25 0,26 O,24 O,22 0,14 0'13

crfcr+Al 0,76 o,?5 0,86 0,85 0,8i1 0,84 0,76 0,76 0,76 0,85 o,æ 0,80 0'79



(continuação da Tabela l4).

AMOSTRA RWíO8C RWío9C RW109B RWllOC RWlllB RWI2C RWll2B Rwll3c RWlI3B Rwl t¿lc RWI4B Rwllsc Rwll6c
sioz o,o2 0,03 0,08 0,10 0,09 0,08 0,08 0,03 0,01 0,00 0,09
T¡O, 1,23 0,81 0,90 4,25 1,39 0,84 1,57 0,16 0,21 1,86 2,06
AlzO¡ 15,80 18,88 19,03 12,78 12,1E 17,02 9,86 4,9 ¡15,0t 9,61 10,40
FezO¡ 8,92 9,59 E,E7 11,44 7,E0 E,05 6,50 2,25 2,26 11,00 9,41

Feo 16,39 15,E5 15,96 19,12 16,37 15,62 16,79 10,74 10,E4 17,E6 16,25
Mno 0,4E 0,37 0,36 0,41 0,49 0,50 0,57 qA o,21 0,50 0,U
Mgo 12,os 12,39 12,38 11,66 11,84 12,51 11,28 18,09 18,31 1o,E2 12,05
CaO 0,01 0,00 O,0l 0,00 0,00 0,01 0,07 0,00 0,00 O,OZ 0,00
CruOc 4,41 40,67 ¡10,98 39,19 19,47 15,01 52,42 22,61 22,28 47,73 ¿18,46

Nio 0,14 0,19 0,22 0,2a 0,16 0,26 0,12 0,29 0,26 0,18 0,.t9
ZnO O,12 O,11 0,01 0,05 0,04 0,13 0,09 O,1f 0,23 O,11 0,13
V2Oe 0,36 0,33 0,38 0,58 0,40 0,40 0,35 0,14 0,08 0,54 0,¿l¡¡

TOTAL 99,93 99,22 99,18 99,86 100,23 100,49 99,70 99,06 99,79 100,23 99,93

Número de cátions com bâse em 4 átomos de oxigênio.

si 0,0't 0,01 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,01 0,00 0,00 0,04
Ti o,74 0,49 0,54 2,55 0,83 0,50 0,94 0,10 0,13 1,12 1,23

Al E,36 9,99 10,07 6,76 6,¿15 9,01 5,22 23,47 23,86 5,09 5,50
FeÈ 6,a 6,71 6,20 8,oo 5,46 5,63 4F5 1,57 l,5s 2,69 6,sB

Feq 12,74 12,32 12,41 14,86 12,72 12,14 t3,05 8,35 8,¿*t 13,88 12,63

Mn 0,s7 0,29 0,28 o,32 0,38 0,39 0,4 0,19 0,16 0,39 0,34
Mg 7,27 7,47 7,47 7,O3 7,14 7,54 6,80 10,91 11,04 6,53 7,27
Ca 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00
cr 30,39 27,83 28,04 26,a1 33,85 30,E4 35,87 15,47 15,21 32,66 33,16

N¡ 0,ll o,ts o,17 a,22 0,13 0,20 0,09 0,23 0,22 0,14 0,r5
Zn 0,10 0,09 0,01 0,04 0,03 0,10 0,07 o,14 0,18 0,09 0,10

v 0,20 o,lE o,21 o,32 0,22 O,22 O,20 0,0E 0,04 0,30 O,25

Crrcr+Al 0,78 o,71 0,71 0,80 0,84 o,77 0,87 0,/O 0,39 0,87 0,86

0,00

0,13
38,88

2,20
13,53

o,32
15,84
0,01

28,52
0,16
ø,21

0,t3
99,93

0,00
0,0E

20,58
I,54

10,52
o,25
9,55
0,01

19,51

0,13
o,17
0,07

0,4s

0,00
0,20

12,70
1,92

12,33
0,20

16,94
0,01

4,16
o,23
o,28
0,19

99,16

0,00
o,12

22,80
I,34
9,58
0,15

10,22
0,01

16,53
0,r4
o,22
0,11

0,12
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(continuação tla Tabela l4).

AMOSTRA RWllTC RWllTB RWll8C RwlIgC RwlIgB RWI2oC RW801 RW804 RW8l2 RW8l3 RW8l8 RW8l9 RW82t
sio2 0,00 o,22 0,01 0,02 0,04 0,00 0,00 0,01 0,05 0,01 0,06 0,03 0,00
T¡O, 0,14 0,15 O,O2 0,10 0,15 0,10 0,04 0,10 1,33 0,31 1,37 a,2a 0,8¡l
Atzos 47,78 4,75 42,28 50,12 50,39 32,91 49,96 52,73 15,67 32,92 1E,07 14,30 21,19
Fe2O3 1,OZ 0,9E 1,17 2,91 2,90 1,40 0,¡t8 0,25 3,97 0,00 5,42 1,57 0,00
Feo 11,52 11,17 10,89 11,55 11,75 l5,ll 12,59 12,04 20,72 16,27 20,55 18,65 18,15

MnO o,17 0,26 O,28 O,28 0,16 0,s4 o,21 o,17 0,45 0,31 0,36 0,40 0,37
MSO 17,98 16,79 17,71 1E,14 18,s4 14,03 17,11 17,83 8,81 11,85 9,24 9,47 10,27

CâO O,O0 O,O2 O,OO O,0O O,OO O,0O O,OO 0,Ol O,Ol O,0O O,OO O,OO O,O0

Cr2O3 19,81 19,27 2Ê,24 15,56 15,91 U,82 '16,49 13,86 ¡15,8¡1 35,(Ë 41,79 52,15 ¡16,03

N¡O 0,26 O,24 0,16 0,29 O,23 0,08 0,32 0,33 O,14 0,19 0,20 0,16 0,14
Zno O,21 O,23 0,30 o,22 0,29 0,29 O,21 O,21 0,1I o,U 0,07 0,06 o,17
V2Oo 0,16 O,21 O,12 0,10 0'06 0'09 0'11 0'07 0'¿t5 0'34 0'36 O'32 O'4
TOTAL 99,fr5 94,29 99,18 99,29 100,22 99,17 97,52 97,61 97,55 97,49 97,49 97,39 97,60

Nrímero de cátions com base em 4 átomos de oxigênio.

s¡ 0,00 0,r0 0,00 0,01 o,o2 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,01 0,00

T¡ 0,08 0,09 0,01 0,06 0,09 0,06 0,02 0,06 0,E0 0,19 0,E2 o,17 0,50

At 25,29 23,69 22,38 26,53 26,97 1î,42 2ê,4 27,91 8,29 17,42 9,56 7,57 11,22

Fe*r o,t1 0,69 o,82 2,04 2,03 0,98 0,34 o,l7 2,78 0,00 3,79 l,l0 0,00

Fee 8,95 8,68 8,¿16 E,98 9,13 11,75 9,79 9,36 16,11 12,95 15,97 14,50 14,11

Mn 0,13 0,20 0,22 0,22 o,12 0'26 0,16 0,13 0,35 o,24 o,28 0,31 0,29

Mg 10,84 10,13 10,68 10,94 11,06 E,¿16 10,s2 10,75 5,31 7,15 5,57 5,71 6,19

Ca 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0'01 0,00 0,00 0,00 0,00

Cr 13,55 13,18 17,95 10,65 10,89 23,a2 11,28 9,48 31,36 23,98 28,59 35,68 31'49

N¡ 0,20 0,19 0,13 0,23 0,18 0,06 o,B 0,26 0,ll 0,15 0,16 0,13 0,ll
Z¡ o,17 O,lE O,U 0,18 0,23 0,23 o,17 o,17 0'09 0,19 0,06 0,(þ 0,1¡l

v 0,09 0,12 0,07 0,06 0,03 0,05 0,06 0,04 o,25 0,19 0,2o 0,18 0,25

0,58 o,25 0,79 0,58 0,75 0,82



( continuaçã o daTabela l4).

AMoslRÂ PoXl34 POX13í0 POXl3ll POX542 POXS¡lil POXS¡|4 POXS¡|s POX550 POXssI POX554 POX555 PoX821 POX824
sio, 0,07 0,10 0,12 0,o2 0,04 0,09 0,09 0,13 0,13 0,06 0,05 0,10 0,06
Tioz 0,00 0,00 0,00 o,14 0,15 1,a4 1,a7 0,00 0,00 3,36 3,41 1,24 1,47
AlzO¡ 3'75 2,49 2,51 40'37 40,08 I I '38 11'43 2,78 2,71 4Æ 2,49 12,17 2,49
FezO¡ 0,00 0,00 0,00 2,77 2,70 10,15 9,18 0,00 0,00 10,7E 9,64 7,06 12,09
FeO 8,52 8,15 8,77 13,05 13,0E 1E,67 18,13 7,61 6,82 21,99 22,37 16,24 23,49
MnO 1,78 1,84 1,87 0,13 0,18 0,33 0,26 0,80 0,84 0,34 0,35 0,25 0,34
MSO 6,06 6,39 6,21 16,29 16,07 10,¡15 10,80 7,38 7,7E a,28 7,86 11,75 7,89
CaO 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 O,O2 O,O2 0,00 0,00 0,01 O,02

CrzO¡ 67,43 69,04 69,07 25,96 25,76 ¡t5,99 46,76 66,61 65,91 61,79 51,E4 49,60 47,91t

Nio 0,07 0,00 0,08 o,22 o,21 o,23 0,19 0,13 0,12 0,21 0,15 0,2o o,17
Z¡O 9,79 9,53 9,13 o,22 o,23 0,09 O,12 12,69 '14,17 0,14 0,18 0,07 o,11

VzO¡ 0,25 0,07 0,00 0,13 0,16 0,30 0'É 0,04 0'0E 0'3E 0'¡15 O'27 0'35
TOTAL 97,73 97,62 97,75 99,30 98,66 99,53 99,09 98,19 98,57 99,79 98,81 98,95 99,42

Número de cátions com base em 4 átomos de oxigênio.

si
T¡
AI
Fe€
Fee
Mn
Mg
Ca
Cr
Ni
Zn
v

Crfcr+Al

0,04 0,03 0,05
0,00 0,54 0,00
l,gE 9,53 1,33
0,00 0,03 0,00
6,63 19,46 6,82
r,38 O,17 1,45

3,66 3,39 3,74
0,00 0,00 0,00

46,13 30,35 47,25

0,06 o,1l 0,06

7,86 0,11 7,34
0,14 0,26 0,00

0.96 0,76 0,97

0,01
0,08

21,37
1,94

10,15
0,10
9,82
0,00

17,76
0,18
0,1E

0,07

0,45

o,o2
0,09

21,21

f,E9
70,17
0,14
9,69
0,00

17,63
o,17
0,1E
0,09

0,45

0,04
I,l0
6,02
7,10

14,51

0,26
6,30
0,00

31,47
0,18
0,07
0,17

0,8¡l

0,04
1,12
6,05
6,42

14,09
0,20
6,51

0,00
st,99
0,15
0,09
o,14

0,84

0,06 0,06
0,00 0,00
1,47 1,43
0,00 0,00
5,92 5,30
0,62 0,65
4,¡15 4,69
0,01 0,01

4!¡,58 ¡15,09

0,ll 0,09
10,19 11,39
0,02 0,(F

0,97 0,97

0,03 0,03
2,01 zÉ
1,29 1,32
7,54 A,74

17,10 17,39
0,26 0,27
4,99 4,74
0,00 0,00

35,44 ß,47
o,17 O,'tz

o,12 0,14
0,22 O,25

0,96 0,96

tE6

0,04 0,03
0,75 2,68
6,4 1,32
4,93 8,45

12,62 18,26
0,19 0,26
7,09 4,76
0,01 o,0l

33,94 32,81

0,15 0,14
0,06 0,09
0,15 0,20

0,8¡l 0,96



Tabela 15 - Coryosição química de espinélios, centro e borda (% em peso) presentes em conglomerados da Formação Quilonbinho, Grupo
Bauru; amostra RW 06, Alvo PX.

AMOSTRA RW60IC RW60íB RW602C RW602B RW603C RW603B RW6O4C RW60¡'B RW605C RWô058 RW606C RW606B RW607C RW607B

sio2 0,14 0,18 0,23 o,lf o,2l 0,20 o,22 0,06 0,19 o,'12 0,11 0,11 0'01 o'o2
T¡O2 0,88 1,01 0,79 o,El o,47 0,46 O,4 7,86 0'95 0'94 0'88 0'93 0'08 0'07

Atzo¡ 25,89 25,65 20,8s 22,6E 27,86 26,67 27,52 13,22 26,67 26,7Ê 33,54 33,68 52,69 52,59

FezO¡ 16,03 17,06 16,07 19,s2 13,21 18,18 16,89 2E,49 16,97 19,82 14,67 19,19 11,62 11,97

FeO 1,77 1,71 2,19 0,50 o,27 0,00 1,22 14'60 2'86 0'94 1'U 0'00 0'00 0'00

MnO 0,33 0,35 0,35 0,40 0,36 0,38 0,39 0,47 0'30 o'42 O'27 0'30 o'17 0'16

MgO 12,96 't2,25 12,10 10,17 14,50 11,21 12,47 7,66 12,52 10,59 14,80 11,55 17,s1 17,23

CaO O,OO o,oo O,Ol 0,00 0,00 0,00 0,00 0'O2 0,00 0'02 0'00 0'00 0'00 0'00

Cr2o3 39,94 39,33 U,2s 42,6a 39,79 ¿t0,16 39,73 26,63 37,65 38,42 32,71 3l,sl 15,18 15,14

Nio o,21 o,2.5 O,2O O,l3 O,27 0,24 O,23 0,13 0'25 O'22 0'26 O'24 0's6 0'31

ZnO 0,05 O,O9 O,l3 0,08 0,04 0,10 0,09 0,07 0'06 O,12 0'06 0'10 0'15 0'22

vzo¡ 0,21 o,21 O,21 0,20 o,lE 0,19 0,19 1,o2 o,27 o,24 0,23 O,21 0,08 0,09

TOTAL 98,31 9E,09 97,34 97,08 97,16 97,79 99,39 100,23 98,69 98,61 98,67 98,25 97,65 97,80

Número de cátions com base em 4 átomos de oxigênio.

s¡ o,o7 o,o8 o,ll 0,05 0,10 0,09 0,10 0'03 0'09 0'06 0'05 0'05 0'00 0'01

Ti 053 0,6l o,47 0,49 0,28 0,28 0,26 4'71 0'57 0'56 0'53 0'56 0'05 0'04

At 13,70 13,58 ll,O3 l2,OO 14,75 14,12 14,57 7,00 14,12 14,16 17,75 17,83 27,A9 27,U
Fe*3 11,21 ,93 11,a 13,51 9,24 12,12 11,E1 19,93 11,E7 13,86 10,19 13,12 I,l3 a37

Fea 1,38 1,33 1,7O 0,39 O,21 O,0O 0,95 11,35 2,22 0'73 0'96 O'00 0'00 0'00

Mn 0,26 o,27 o,27 o,sl O,28 0,29 0,30 0'36 o'23 0'33 o'21 O'23 0'13 O'12

Mg 7,E2 7,39 7,3o 6,13 8,74 6,76 7,52 4'62 7 '55 6'39 8'93 6'97 lo,4 10'39

câ o,o0 o,0o O,ol O,Oo o,oo 0,00 0'00 0'01 0'00 0'01 0'00 0'00 0'00 0'00

cr 27,26 26,91 30,26 29,20 27,22 27,18 27,18 18,22 25,76 26,29 22,38 21,63 10,39 10,s6

N¡ 0,16 O,2O 0,16 O,lO O,21 O,l9 O,l8 0,10 0'20 0'17 0'20 0'19 0'2E o'24

Zn O,O4 0,07 0,lo 0,06 O,O3 O,O8 O,o7 0'06 0'05 0'10 0'05 0'0E 0'12 o'l8
v o,12 O,12 O,12 0,ll o,lo 0,11 o,ll 0,57 0,15 0'13 0,13 0'13 0'04 0'05

0,66 0,73 0,66 0,65
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o,72 0,65 o,27



(continuação daTabela l5).

AMOSTRA RW5oIC RWsolB RW502C RW502B RW503C RW503B RW504C RW5o4A RW5o5C RW505B RW506C RW506B
sioz 0,t5 0,17 0,15 0,18 0,ll 0,18 0,15 0,08 o,14 0,14 0,15 0,10

Tio2 o,El 0,79 0,94 0,90 0,83 0,88 0,84 0,86 0,96 0,97 0,81i 0,83

Atzo¡ 26,21 26,59 33,31 35,31 26,E2 26,81 26,77 27,09 25,08 27,É 24,51 U,45
FezOg 16,65 16,17 15,92 20,12 15,70 18,s2 21,U 21,47 17,31 24,23 2o,4O 20,64

Feo 1,56 1,62 2,5E 1,50 1,47 0,E4 0,00 0,38 1's4 0,35 0,00 0,00

MnO 0,31 0,36 0,29 0,29 0,31 0,35 0,36 0,36 0'34 0,¡10 0,31 0,39

MgO 12,55 12,85 13,72 '11,18 13,23 I I,50 9,49 9,58 12,04 7,84 9,60 9,30

CaO 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

cr2o¡ 39,60 39,23 30,35 27,85 39,23 39,18 38,68 36,28 ¡to,/Íl 37,35 42,14 11,84

N¡O O,22 O,24 O,25 0,29 0,26 0,20 O,24 0,22 0,19 0,16 0,28 0,19

ZnO O,O2 O,O5 0,03 O,14 0,04 0,07 0,07 . 0,07 0,07 0,ll O,O2 O'12

VzOo O,l8 0,23 O,A 0,19 O,22 O,24 0,19 0,26 O,É O,21 O,22 O,ZZ

TOTAL 98,27 9t,30 97,79 97,Ei 9a,22 98,77 98,04 98,Ê3 98,1s 98,82 98,¡18 98'08

Número de cátions com base em 4 átomos de oxigênio.

si o,o7 o,o8 o,o7 o,o8 0,05 0,08 0,07 0,04 0,07 0,07 0'07 0'05

Ti 0,49 O,47 0,56 054 0,50 0,53 0,50 O,52 0,58 0,58 0,51 0'50

Ar 13,87 14,01 17,63 18,69 14,20 14,19 14,17 14,s1 13,27 14,32 12,97 12'94

Fe*3 11,65 11,31 fi,t3 14,07 10,98 12,95 14,E6 15,02 12,11 16,95 14'27 14'44

Fee 1,21 1,26 2,01 1,17 1,14 0,65 0,00 o,za 1,04 o,27 0'00 0'00

Mn O,24 o,za 0,22 o,22 O,U o,27 0,26 O,28 0'26 0'31 O'24 0'30

Mg 7,57 7,75 E,27 6,74 7,96 6,94 5,72 5,78 7 '26 4'73 5'79 5'61

Ce O,Ol o,0o O,0l 0,00 0,00 0,00 0,01 0'00 0'00 0'01 0'00 0'00

cr 27,09 26,64 20,77 19,05 26,U 26,81 26'46 25'19 27'66 25'55 2E'E3 28'63

N¡ O,17 0,19 O,2O O,23 0,20 0,16 0,19 o,17 0,15 0,13 0'22 0'15

Zn o,OZ O,O4 O,OZ 0,11 0,03 0,06 0'06 0,06 0,06 0'09 O'O2 0'10

v o,lo 0,13 o,l3 o,ll 0,12 0,13 0,11 0,15 o'l¿l a'12 o,12 0'12

0,66 0,5i1
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0,65 0,68 0,&t 0,69
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Figufa 44 - Diagrama CrlCr+Al xFe"rlFe'- + Mg de espinélios com os campos de kimberlitos,
balafios meso-oceânicos e inclusões de diamantes,conforme Mitchell (1986). Os espinélios Tam-

bu¡ mostram variaçöes significativas ma¡ores do que os da Formaçáo Quilombinho. Ambos caem
fora dos campos mostrados no desenho.
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Figura 45 - Diagrama Fe'- + lj xFe2.lFe2* +Mg de es-
pinélios ressaltando os campos dos kimberlitos Koi-
du (K) e Libéria (L), e os campos das cromitas e das
t¡tanomagnetitas,segundo Haggerty & Tompkins
(1984). Os espinélios Tamburi concentram-se no
campo das cromitas e os da Formação Quilombinho
no campo das titanomagnet¡tas. Legenda para as
amostras estudadas igual a da figura anter¡or.
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Figura 46 - Difratograma de ra¡os X de um microd¡amante recuperado pel"a digestão ácida da rocha alterada const¡tu¡nte da lntrusão

ta-mbur¡ (Amostra ñW- Og). Câmara de Gandolfi, rad¡ação CukC[= 1,54 

^, 
12 horas de expos¡ção.
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9 - CONCLUSÕES

Os estudos realizados [esta Tese, abrangendo as regiões compreendidas errtre os

Municþios de Dom Aquino a General Cameiro, incluindo os garimpos diamantíferos de

Poxoréu, abordaram dados históricos, metodológicos, aúacteilzîçio e evolugão de relevo, o

empilhamento estratigráfioo, dados geoquímicos e isotópicos de rochas de natureza básica/

ultrabásica, elementos estruturais e tectônicos, bem como a distribuição e os tipos de jazimentos

do diamante, além dos minerais pesados amostrados em sedime¡rtos de corrente, conglomerados

e nos tipos litológioos primários mencionados. Entre as conclusões principais aloançadas neste

trabalho, destacamos aquelas enumeradas a seguir.

l) A região de Poxoróu vem se destacaûdo nos ultimos 50 anos oomo um dos mais

iryortantes centros pfodutores de diamantes do Estado de Mato Grosso. As atividades de

garimpagem são oíolioas, e desenvolveram-se princþatnente ao longo do Rio Poxoréu e seus

afluentes. Nas demais regiões, abrangendo à leste Dom Aquino e à oeste General Carneiro, a

extração do diamante é segnificativamente menor a inexistente, quando comparada a Poxoréu.

2) No decorrer desses trabalhos utilizamos metodologia diversificada, te,ndo em vista a

variedade dos tópicos abordados. Além dos métodos tradioionais de investigação mineralógica e

petrológica (fluoresoênoia de raios X, microssonda eletrônica, entre outros), utilizamos também

o método da digestão ácida de uso corrente em empresas de mineração envofuidas na

prospecção de diamantes. Com relação ao método de amosÍagem dos minerais pesados,

considerando o tamanho da irea estudada (60 x l00km aproximadamente), utilizamos

amostragem seletiva baseada em firndamentos geológicos e feigões morfológicas conoentradoras

de diam¿ntes. Considerando o alto grau de alteragão de algumas rochas estudadas, parte da

amostragem dos minerais pesados foi realizada por poços de 2 x 2rc, finalizando-se com

telescopagem de 90cm de diâmetro, alcançando proñrndidades entre 3 a 4m.

3) A paisagem que circunda os depósitos diamantíferos na área estudada é

caracteizadt por altos topográficos, associados â tegiões baixas, acoryanhando o padrão



topog¡áfico de outras regiões mato-grosseûses, oomo por exemplo Chapada dos Guimarães e

Nortelândia-Arenápolis. Tais relevos tem sido exumados e esculturados por drenagens de forte

enoravamento vertical e/ou grande retrabalhamento lateral, resr¡ltando em terraços laterais

extensos, mo¡¡os testemunhos e escarpamentos nas bordas e no interior da bacia hidrográfica. A

superficie de cimeira é plana (ohapadões), tendo sido modelada durante os eventos de

peneplanizagão da Superficie Sr¡1 Americana. Essa superficie possue idade Teroiária e está em

prooesso de capturâ pof parte das drenagens pertenoentes a Bacia do Prata, oujos eventos

deposicionais fazem parte dos prooessos relativos à Baoia Intraoratônica do Pantanal.

4) Com base na compilação e na interpretagão das inúmeras colunas estratigráficas

levantaclas, nas litologias do Cretáceo Superior Bo Quaternário, nas regiões de Poxoréu (Alvo

pX), paredão Grande (Aj¡yo PG) e Dom Aquino (Alvo DA), foi elaborada uma nova coluna

estratigráfica, apresentada na Figura I l. Da base pafa o topo, essa ooluna é oonstituída pelas

Formações Aqurdauana (Grupo ltararé), Palermo (Grupo Guatá) e Botuoatu (Grupo São

Bento), lntrusão Tamburi, Formações Paredão Gtande, Quilombinho, Cachoeira fls Ssnx J¿¡dim

e Cambambe (Grupo Bar¡ru), Formação Cachoeirinha, Unidade Teroiário Quatemá,rio Indiviso e

Fáoies Coité (Aluviões Atuais).

5) Durante o mapeamento, foi localizado um corpo zubelíptico de 400 x 200m

aproximadamente, encaixado segundo a direção SE-NW, constituído pol urnâ rocha de natueza

básica/ultrabásica alterada, de matriz areno-argilosa à argilosa, denominado neste trabalho

Intrusão Tamburi (Figura 7). São comuns na intrusão segfegações carbonáticas intemas,

silicifioação intensa nas bordas provocada dwante o encaixâmento, fato que ajudou a pfeservar o

oorpo como alto topogláfioo. Esse cofpo tem como ¡ochas hospedeifas a Formação Aquidauana,

possuindo textura brechóide em escsla rnâcro e microsoópica, xetrólitos de roohas básicas e

tipos litológicos das enoaixantes de composições areníticas a pelítioas. Os minerais separados nos

concentfâdos inoluem macro a microcristais de granadas, flogopita, ilnenitas e espinélios.

6) A Formação Paredão Grande foi aqui caracterizâda como constituída de eventos

explosivos grossos a finos, derrames e diques associâdos, intercalados ciolicamente na base e nas

porções intermediárias do Grupo Bauru, representadas pelas Formações Quilombinho e

Caohoeira do Bom Jardim, respectivamente. Na região compreendida entre Dom Aquino a

General Carnei¡o, foram looalizados e estudados 5l corpos, sendo 26 derrames (corpos da

Raizinha, Lajinha e do Córrego Preto), 24 diques (oorpos de Paredão Grande, Meruri e

Primavera) e I corpo de rochas piroclásticas alteradas (Paredão Grande, corpo noló, Tabeb 2).



Tais intrusões e extrusões desoritas nos Afuos PX, DA e PG' adioionados aos existentes nâ

Chapada dos Guimarães (denames da Passagem do Mamão e os diques da Mata e da Matinha),

fazem parte de um oonjunto de eventos magmátioos pertencentes à Provínoia Ígnea de Poxoréu

(PIP). Essas roohas possuem textura afanítica a porÊrítica, e estrutr¡fas maoiça e de fluxo. Nos

termos mais primitivos representados pelos Derrames da Raizinha, ocorrem fenocristais de

olivina, clinopiroxênios (titanoaugitas) e plagioclásio (labratlorita). Nos termos mais

diferenoiados, exemplifioados pelos diques de Paredão Grande, Meruri e Primavera, além de

olivina (rara) e clinopiroxênios, ocoffem plagioclásios (andesina, oligoclásio) e xenocristais de

quartzo provenientes das rochas hospedeirâs. Fragmentos de enoaixantes são raros nos termos

mais primitivos (Derrames da Raizinha), sendo comuns nos telmos diferenciados (Dþes de

paredão Grande). Essas feições mineralógicas são comuns em roohas de oomposição basáltica

alcalina. Datação ArtolAr'n a laser realizada no colpo 3 dos Derrames da R¿izinha, revelou uma

idade de 83,9 + 0,4 Ma., mostrando que essas rochas estão posicionadas no Cretáceo Superior.

Diagrama Nazo + KzO versus SiOz desses e de outros litotipos existentes na chapada dos

Guimarães, mostra a existência de dois prováveis trendes, sendo o primeiro alcalino e o segundo

toleítico. O trende aloalino é caraoterizado por olivina basaltos que represetrtâm o mag¡natismo

mais primitivo (Derrames da R¡rizinha, Figura 6), enquanto os temos intermediários (diques de

Paredão Grande, Prim¿vera e Meruri, Figuras 8 e 9), possuem coryosþão entre basalto

traquiandesito a üaquândesito. O segundo trende, corresponde a um magme parental de

ooryosição toleítioa, variando entre basalto andesito (derrames Passagem do Mamão e Lajinha e

o dique da Mata), a dacito (denames do córrego Preto). Diagrama relacionando dados

isotópioos Ndr43/Ndr44 versus 518?/5186 , mostra que os basaltos alcalinos dos Derrames da

R¿izinha projetam-se no campo de mae@as do tipo OIB (Ooean Island Basalts), constituíndo

portanto, o primeiro registro desse tipo de rooha na região oeste do Brasil. Assim sendo, os

eventos da Formåção Paredão Gra¡de são distintos daqueles da Formação Serra Geral de idade

em tono de 125 Ma.. O modo de ooorrência e a idade obtida mostram que os litotipos da

Formação Paredão Grande constituem parte integrante do Grupo Bauru na região.

6) A Formação Quilombinho é a unidade imediatamente sobreposta a Formação

Paredão Grande, oaracterizando a porção basal do Grupo Bauru na região. Ela é constituída de

conglomerados cíclicos, interdigitados pof lentes pequenas (base) a grandes (topo), de argilitos e

arenitos conglomerátioos a argilitos e arenitos, com rafâs estratiñcações plana, cruzada e

cruz¿da acanalada. Os conglomerados possuem em média mais de 90% de clastos derivados de



rochas da ¡nidade Paredão Grande, sendo os 1070 restantes das Formagões Aquidauana,

Palormo e Botucatu. Os olastos possuem tamânho entre 0,5 a 50cm, aroabouço âbefto a feohado'

gradação inversa no conjunto das lentes, sendo a unidade litoestratigrâfrca, entretanto,

gtanodecresoente em direção ao topo. Essa unidade ocorre junto às escarpas da Falha de

Poxoréu, ou nas cirounvizinhanças de eventos masm'áticos da Formação Paredão Grande- Esse

oonjunto (epresentå portanto, depósitos de borda da Bacia Bauru, desenvoMdos por sisterna

fluvial restrito.

7) A unidade seguinte Formação cachoeira do Bom J¿¡dim, é constituída de

oonglomerados, arenitos a argilitos conglomeráticos, âfenitos e argilas, além de preoipitações

químioas de carbonato de cálcio (caloretes). Está situada espacialtnente entre os eventos

deposicionais de borda e de centfo da Baoia Bauru, oconendo desde o Alvos PX (Figura 6) até

o DA (Figura l0). Os conglonerados ocorrem junto às porções basais, interdigitando-se em

lentes de argilitos a afenitos, por vezes conglomerátioos e que predominam em direção ao topo.

Os oonglomerados são petromíticos, variam de grossos a finos, poszuem ârcâbouço aberto â

feohado, ausência de gradação ou gradação inversa, sendo constituídos em média por 50% de

clastos da Formação Paredão Grande e os 5070 restattes, por roohas sedime|rtares (Formações

Aquidauana, Palermo e Botucâtu). Tais rochas são foftemente cimentadas por carbonatos,

formaodo depósitos de caloretes espessos re$ tåntes de ambientes evaporíticos. As est¡utu¡as

primárias presentes são esfratificações plana, antzadt e cruzldî acanùlîda em arenitos a atenitos

oonglomeráticos, assim como gretas de contração observadâs em argilâs em contato com

caloretes. A unidade litoeSratigráûca em apfeço é interoalada pelos Derrames da Lajinha e do

Córrego Preto (Afuo DA). Esses derrames comportarâm-se oomo áreas fontes das lentes mais

jovens dos conglomerâdos grossos próximos ao topo da unidade. Os tþos litológicos e as

estruturas primrárias desoritas, mostram que essa rochas foram depositadas por sistema fluvial

anrylo, associado a depósitos lacustres e evaporíticos (restrito). O conjunto descrito apresenta

granodecresoêtrcia em dfueção ao topo.

8) O topo do Grupo Bauru (Figuras 6, l0 e 1l) na área estudada é representado pela

Formação Cambambe, que ocorre com espessura menor em direção às bordas Sul a Sudeste da

bacia, e espessura maior em direção à Norte e No¡oeste. A unidade litoestratigráfica em questão

oaracteriza-se predominantemente por arenitos conglomerátioos interdigitados por lentes de

oonglomerados. Ao oonjunto anterior, interdigitam-se lentes de argilitos e siltitos. Grande parte

dessas rochas foram intensamente cimentadas por sfüoa, formando preoipitados químioos



espessos típioos de ambientes evaporíticos (siloretes), que ocorrem ciclicamente da base para o

topo da unidarle. Breohas intraformaoionais complementam os tipos litológicos da Formação

Cambambe. Os conglomerados grossos ocorrem mais próximos à base e os finos no topo, onde

predominarn São petromíticos, possuíndo m¡is de 90%o de olastos de rochas sedimentares

variadas provenientes das Formações Aquidauana, Palermo e Botucatu. Clas'tos da Formação

Paredão Grande são ra¡os. O arcabougo dos oonglomerados pode ser aberto a feohado' com oìr

sem gradação. fubos ou outras formâs bizarras de sfüoa são comuns. Não foram registradas

estruturas primárias e corpos intrusivos ou extrusivos da Formação Paredão Grande nesta

unidade. Os tipos litológicos desoritos na Formação Cambambe na área estudada, permitiram

identificar tochas originadâs de sistema fluvial restrito à lacustre amplo' O oonjunto mostra

granodecrescênoia em direção ao topo.

9) O conjunto das r¡nidades desoritas na região, mostla que o Grupo Bauru' no

Estado de Mato Grosso, constitue uma baoia vulcano-clasto-química (caloretes e silcretes),

equivalente à Bacia Bauru dos Estados de São Paulo e Minas Gerais. A idade de 83,9 + 0,4 Ma.

dos eventos vulcânicos basais no Grupo Bauru (Derrames da Raizinba), associâdâ à presença de

repteis estudados anteriormente em rochas da Formação Cambambe, indioam que â Bacia Bauru

no Estado de Mato Grosso foi depositada duante o C¡etáoeo Superior.

l0) A Formação Cachoeirinha é de idade terciária e reoobre discordantemente rochas

do Grupo Bauru. Ocupa as porções à no¡fe dos Alvos PX e DA (Figuras 6 e l0), sendo

oonstituída de casoalhos, algilas e areias, por vezes conglomeráticas, cimentadas por óxidos de

ferro. Ferric¡etes oootfem de forma extensiva. Os cascalhos são cíclicos, com clastos de

fragruentos lateríticos, quartzo e quârtzo-arenitos, prinoipalmente. Essa unidade registra os

eventos de peneplaftizaçio da Superficie Sul Americana.

ll) A Unidade Teroiário-Quaternário Indiviso permitiu a îgregaçio de paootes

lenticulares e cíclicos de oascalhos capeados por areiâs a âreias atgilosas, por vezes oascalhosas.

Ooorre disposta em terraços laterais às baoias de drenagem da região esh¡dada, tendo como

á|feas fontes os tipos litológioos da Bacia Bauru. Essa unidade é portadora de iryortantes

mineralizações diamantíferas, situando-se entre á¡eas fontes detríticas do Cretáceo Superior e o

Quatemário.

12) A Fácies Coité, Afuo PX e as Aluviões Atuais nos demais Alvos PG e DA"

oorrespondem aos depósitos de canal e planícies de inundação de idade quaternária. Constihrem-

se de cascalhos capeados pot areias e areias argilosas, por vezes oasoâlhosâs. A Fácies Coité é



aqui proposta por encenar, além de suas oaracterísticas litológicas particulares, as principais

mineralizações diamantíferas, em detrimento aos depósitos similares e contemporâneos

(Aluviões Atuais), destituídos de afloramentos, estéfeis ou fracamente mineralizados.

13) O ambiente deposicional do Grupo Bauru é caraoterizado por depósitos

proximais (Formação Quilombinho), intermediários (Formagão Cachoeira do Bom Jardim) e

distais (Formação cambambe), formados por leques aluviais desenvolvidos em clime árido a

semi-arido. Os conglomerados, assim como os demais tipos litológicos nâs três unidades

sedimenta¡es são oíclicos e poszuem forma lenticula¡. Esses conglomerados, possuem arcabouço

entfe aberto a fechado e gradagão inversa, denunoiando reativações tectônicas pré e sin-

deposicionais, bem como a progfadação do leque em direção ao depocentro da bacia. Na

unidade basal eles mostram que a área fonte foi essencialmente o m¡gn¿tismo da Formação

paredão Grande, enquanto que os das Formações caohoeira do Bom Jardim e cambambe

revelam á¡eas fontes diversificadas. As lentes de lamitos e arenitos conglomeráticos sugerem

condições deposicionais desenvolvidas por movimentos abruptos de massas. Lentes de argilitos

e arenitos ocorrem com pequenâ envergadura e espessura> interdigitadas nos conglomerados

basais, sendo de maior porte e espessura em diregão ao topo de cada unidade. As estruturâs

primrírias observâdas são raras e incluem estratifcações planas, cruzadas e âcanaladas, presentes

nas uridades basal e intermediária. Na uridade intermediária ocorrem calcretes, enquanto na

distal silcretes. Tais preoipitações químicas são widênoias de ciclos evaporítioos associados ao

desenvolvimetrto desses leques. O conjunto de olastos grossos a finos em oada unidade mostra

que as mesrnâs são gfanodeorescentes em direção ao topo. O condicionamento de paleorelevo a

partir dos conteúdos litológioos descritos e a distribuição em área, evidencia estruturas de meio

graben, de modo similar à Chapada dos Guim¿rães.

14) A região estudada situa-se no tru¡rcamento do Lineamento Transbrasiliano com o

T ineamento 125" A4 que foram ciclicamente reâtivados durante o Cretáceo Superior no

desenvofuimenfo do Rifte Rio das Mortes e da Baoia Intraoratônica do Pantanal. Os elementos

estruturais marca¡xtes sõo falhame¡rtos de direção NE e NW, que possuem corylexa relagão de

tnrnoamentos; ora os falhamentos NW são cortados pelos NE e vice e versa' Com base no

encaixamento dos diques, aqueles de direção NE ca!.acteÅzm fases distensivas NW-SE,

e[quanto que os dþes "en echelon" de Paredão Grande, com enoaixamento segundo a diregão

NW denunciam t¡a¡scorrência no desenvoMmento desse rifte. O horste de Rondonópolis

delimita o rifte em sua porção SE, enquanto que o horste de São Vicente situado entre o meio



graben de Poxoréu à sE e o da chapada dos Guimarães à NW, ambos com caimento de

superñoie para NW, evidenoiam uma distribuição assimétrica do rifte. Essa estrutura possue

altos topogtáficos intemamente, aqui identificados como da Raizinha e da Passagem do Mamão'

A evolução geomorfológica do Cretáceo Superior ao Quatemário mostfa que a paleosuperficie

cretátaer foi anasada pelos eventos de peneplanização da Superficie Sul Americana' Com o

desenvolvimento da Bacia Intracratônica do Pantanal do Terciário até os dias atuais, intensos

ptocessos erosivos oapturafafl, exumafâm e modelaram a paisagem atual' A evolução

geoteotônica da área tem por modelo a interferência da Pluma de Trindade sob essa porção do

Estado de Mato Grosso. Os efeitos da atuação dessa pluma, iniciaram-se oom o soerguimento

da área, seguindo-se o rifteamento, aoornpânhado de intrusões e extrusões (Formação Paredão

Crrande) e sedimentação derivada (Formações Quilombinho e Caohoeira do Bom Jardim),

oaraoterizando a fase termo meoânica e de subsidênoia do rifte. A fase de resfriamento do rifte

está registrada pelos tþos litológicos da Formação Cambambe destituída de lulcanismo e pelos

contâtos tfânsgressivos ("onlap") desenvoMdos por essa gnidade sob¡e as bordas da bacia.

15) Os priroþais depósitos mineralizados a diamante são aqueles relacionados àò

drenagens atuais (Fácies Coité) e, secr¡ndariamente os paleoplaceres da Unidade Terciário-

euatemário Indiviso (UTQI). Em menor esoala de importância foram observadâs atividades de

gariryos nos oonglomerados das Formações Quilombinho e caohoeira do Bom J¿¡dim. A

ooncentração do diamante em depósitos do tipo plaoeres está infimâmente relacionada a

ambie,ntes fluviais seletivos. Tal ambiente ocolTe prinoipalmente nos tþos litológicos

pertencentes à UTQI e à Fácies Coité. Já os depósitos de leques aluviais do Grupo Bauru,

mostram ambiente fluvial restrito nas Formações Quilombinho e Caohoeira do Bom Jardim

(mais desenvolvido). Nesses casos a distribuição do diamante possui ooryortamento mais

errátioo (heterogêneo) quando comparados aos depósitos quatemários (Fáoies Coité). Feições

geomorfológioas de origem endógena ou exóge,lra provooadoras de perda brusoa da capaoidade

de aarga do meio transportador em ambientes aluviais a paleoaluviais, constituem bar¡eiras

geomorfológioas ao escoamento natural dos canais de drenagens atuais e antþos, resultando em

s¡¿¡lilhas pâra a concentração do fi¡marte. Na área estudada, os expressivos depósitos de

diamantes do Rio Coité.foram controlados por três arm¿dilhas do tipo fiavessão de grande porte

(Figura 39). Em menor escala, foram identificadas armadilhas do tipo canoão, veias, bolsões,

ajogo e paoelas.



16) O estudo ds minerais pesados foi realizado com o intuito de investigar as

possíveis fontes primarias do diamante da área estudada' As amostfagens realizadas revelaram a

pfesença de granadas, ilmenitas e espinélios na Intrusão Tambu¡i e nos conglomerados da

Formação Quilombinho, enquanto que nas rochas piroclásticas da Formação Paredão Grande

foram encoutradas somente gtanadas. Estudos químicos desses mine¡ais mostfalâm

sistemâticâmente a existência de duas populagões distintas. No caso das gtanadas, algumas

amostfas da Formação Paredão Grande apresentam ceftas similaridades com megaoristais de

kimberlitos, enquanto que aquelas da Formação Quilombinho e a maior parte das amostras da

Intrusão Tamburi guard¡m certas semelhanças com xenólitos de eclogitos' Contudo, a maior

parte das amostras estudadas caem fora dos campos dos materiais de natureza kimberftioa

indioando que tais granadas possuem pouoa ou nenhuma afinidade com kimberlitos (Figura a0).

Testadas no diagrama crzo¡ x cao de Gurney (1984), todas as granadas analisadas oaem no

campo das granadas G9, concentrando-se na região dos peridotitos e subordinadamente no

campo dos eclogitos (Figura 4l). A ausência de granadas Glo indioa que a Intrusão Tamburi as

áreas fontes dos conglomerados e as roohas piroclasticas, não possuem potenoial mineralizante

para diemante. Com relagão às ilmenitas, as amostras da Formação Quilombinho guardam

similaridades com ilnenitas de carbonatitos; por outro lado, as ilmenitas da Intrusão Tamburi

mostrâm variações amplas, sendo algumas semelhantes à ilmenitas de carbonatitos, outras

semelhantes à ilmenitas de kimberlitos, have,ndo também amostras desprovidas de quaþer

relação com fontes primárias t¡adicionais (Fig¡ra 43). Os espinélios confi¡mam parte dås

observações relatadas anteriormente, porém mostram cotrportamento complexo. Em um

diagrama CrlCr + Al x Fe2* / Fez' + Mg, não exibem semelhançâs com m¿teriais kimberlíticos

(Figura aa). Contudo, em diagrama Fe3* + Ti x Fe 2* /Fe'* + Mg, os espinélios da Intrusão

Tamburi mostfam variações de cromitas a titanomâgnetitas sendo pârte das amostras

semelhantes a espinélios de kimberlitos. Espinélios da Formação Quilombinho, pol outro lado'

são constituídas pof tita¡romagD.etitas e isentos de semelhanças com kimberlitos. As

oaracterísticas reveladas pelos minerais pesados, afastam em princípio a possibilidade de haver

kimberlitos na irea. Por outro lado, a presençâ de um microdiamatrte na Intrusão Tamburi,

rwela pelo menos que eústem fontes prim.árias desse mineral na área. Essa intrusão poderia ter

mine¡¿[i2¿ds drenagens adjaoentes; entretanto, esse co{po somente, ainda que contivesse alto

teor de diamante não poderia explioar os ricos depósitos diamentíferos garimpados na região de

Poxoréu.
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