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RESUMO

oestudo."u""o*oobietivoaanáliseestratigráficadoGrupocorumbá.Esta
un¡dade afrora na reg¡ao ce.rråi 

'Ja 
América do sur com exposições no pranarto da

Bodoquena e nos arredores do Macico de Urucum' constituindo parte da Faixa de

Dobramentos Paraguai e da cobertura cratônica'
A Faixa ¿e oooramãnios Paraguai, relacionada ao evento orogenético Pan -

Africano - Brasiliano, o"ol.," " 
sudeste ào Cráton Amazônico e a leste do Bloco Rio Apa'

onde compreende metassedimentos neoproterozóicos' de baixo grau metamórfico' que

se estendem sobre o cráton.
São caracterfsticas desta unidade geotectônica a deformaçäo polifásica' com

dobras isoclinais e falhas de empurrão de vergência p¿ra oeste e noroeste' e o escasso

registro vulcânico básico. Ãpr"."n,u extensão de_1 5OO km, com exposiçõos em Goiás

(sudoeste), Mato Grosso e ivlato Grosso do Sul' formando o coniunto um grande arco

com a convexidade voltada para o cráton'
Apesar das diversas e controvertidas subdivisões estratigráf¡cas propostas para

as unidades aflorantes, é possfvel distinguir três coniuntos. o inferior é representado

pelo Grupo cuiabá, caracterizado por meiassedimentos predominantemente pelfticos de

lãr¿ter iurbidÍt¡co. o conjunto médio é marcado por sucessões carbonatadas (Grupo

ói^ã¡ã-" iãtm'aÇäo Araras) recobrindo sedimentos glácio-marinhos (Formação Puga)'

osuperiorérepresentadoporarenitosefolhelho^scontinentais(GrupoAltoParaguai}'
As unidades carbonáticas pertencem ao Grupo corumbá, na porção meridional da

faixa, e à Formação Araras ao norte, originadas em contextos ambientais o

estratigráf icos distintos'"OGrrpoCorumbáérepresentadoporsucessãodoaproximadamenteTOOmde

".p"."*u.nprusenta,nabase,conglomerados,arenitosepelitos(formaçõesCadiueusecerradinho) iassando a dolomitos (Formação Bocaina) e calcários e pelitos carbonosos

(Formação Tãmengol, recobertos por espesso pacote pelftico (Formação Guaicurusl'

Ñ. Formação Tamengo, são encontrados os fósseis metazoários cloudina e

Corumbetta, enquanto qr" nã For.ução Bocaina há abundante registro estromatolftico

associado a ocorrências de rochas fosfáticas'
oGrupocorumbá,comoumtodo,possuiregistroestratigráficotfpicodasdemais

sucessõesneoproterozóicaspós.glaciaçãoVaranger,relacionadoariftingde
supercontinente neoproterozóico, provavelmente o Pannotia'

AinvestigacãodeisótoposdeCeopermitiuidentificar,naFormaçãoTamengo'
u uuriuçào O" aitiro" du valoies negativo" i-3o/*) para posilivos (+ 5o/oo), interpretada

comoincursãopositivaediacar¡ana,tambémencontfadaemdemaissucessões
carbonáticas pós-glaciação Varanger'

O estudo de fácies sedimentares possibilitou delinir duas seqÍiências

estratigráficas relacionadas à evolução de bacia tift'to-drift, aqui definida como Bacia

Corumbá.Aprimeiraseqüência(est¿g¡orift},essencialmenteterrfgena,éconstitufda
pelas formações cadiueus e cenadinho. A segunda (estágio driftl abrange as formações
'Bocaina, 

Tamengo e Guaicurus, separando as duas seqüencias, foi identificada marcante

superf lcie erosivã, denominada Superffcie de Aplainamento Pedra Branca'

AFormaçãoAraras,"*po"t"naporçãonofteenordestedaFaixaPqraguai,na
Serra das Araraó e no Sinclinai da Guia, apresenta distribuição f aciológica.relativamente

mais homogênea do que a encontrada no Grupo Corumbá' A metade inferior da

Êorn.'uçao Ãraras é formada por calcários calcfticos e ritmitos (calcário/folhelho

carbonãso) e a superior por dolomitos com estromatól¡tos' A depqsição destes

carbonatos teria ocorrido em provável mar epicontinental, com passagem gradativa para

sedimentação continental das formações Raizama, Sepotuba e D¡amantino' 
-

Fecirando a evolução geológica da Faixa Paraguai, ocorreram deformações

tectônicas brasil¡anas, måis ¡ñten"ãs nas porções orientais da faixa, soguidas de

magmatismo granltico pós-tectônico, com idade ao redor de 5O0 Ma'
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ABSTßACT

T|,,s ¡/,esls reports the results of the stratigraphic analysis of the Neoprcterozoic

Corumbá Gtoup, that ctops out in the Bodoquena Plateau and adiacent to the Maciço do

lJrucum, in Mâto Grosso do Su!, Brazi!, central South America' Rocks of the Corumbá

Group ionstitute part of the Paraguay Mobite Eelt and paft¡allY cover the southeast

margin of the Amazon Craton.

The Paraguay Mobite Belt (Pan-African-Brasilano orogenetic event) ¡s a l Soo-km

-long arc convãx þwards the cnton. lt ¡s charactet¡zed by tow'grade metamotphic and

sedílnentarv rocks subiected to polyphase deformation, with isoclinal folds and inverse

faults w¡th westward and northwestward vergency'

Thrce pr¡nc¡pat successricns arc recognized in this region, the lowest represented

by the cuiabá Group. whìch is made up of pet¡tic sediments of turbiditic character. The

¡ntermediate succession is marked bY the caúonates of the corumbá Gtoup and Arcns
Fomat¡on. The uppermost succession comprises the continental sandstones and shales

of the Paragu¡a Gtouq,

The carbonate units were deposited ¡n two distintic sedimentary environments

and strct¡grcphic contexts. The corumbá Group occurs in the southern portion of the

Paraguay- Mobite Bett and the Ararcs Formation in the north. The co¡umbá Group

,eu"h"" Toom in th¡ckness and presents from the bottom to top: conglomerctes'

sandstones and pelitic sediments (cadiueus and ceffadinho fomations); dolostones

lBocaina Formation), limestones and cdtbonaceous shales (Tamengo Format¡on); and

shales (Guaicurus Formation)'

ThroughthestudYofsedimentaryfacies'itwaspossibletorecognizetwo
stratigraph¡c sequences related to the evolution oÍ a rift-to-dtift basin' here defined as

the corumbá Basin. The lower terrigenous sequence (tift stage) is composed of the

cadiueus and ceffadinho formations. The upper sequence (drift stage) inctudes the

Boca¡na, Tamengo and Guaicurus formations. These sequences are separcted by na

outstand¡ng erosional surface here called Pedra Branca Unconformity'

Among the fossits in the corumbá Group are the metazoan fossits cloudina and

Corumbella in the Tamengo Formation and stromatol¡tes, which may be associated with
phosphatic rocks, in the Bocaina Formatíon,

The invest¡gî.t¡on of stabte isotopes (C, Ol reveated a vatiation of õ13C"o" from

negative lSoloo) to positive vatues (+5olool, interpreted herc as the Ediacaran Posìtìve

Excursion which is found in alt othet post-Varanger cdfuonatic successions'

The Araras Formation (in the nofthern paft of the PanguaY Mobile Belt) pfesents

a more homogeneous facies disttibution than the co¡umbá Group, The lowet part of th¡s

formation is composed of catcitic limestones and rhythmites (limestones/ca¡bonaceous

shate) and the upper presents sÜomatolitic dolostones, These ca¡bonates wefe

deposited under epeiric matine conditions that gdve waY upwards to te igenous

sedimentatìon of the Ra¡2ama, Sepotuba and Dìamantino formations'

The final stages in the geologicat evolut¡on of the Paraguay Mobile belt was

marked by intense Brcs¡t¡ano tecton¡c deformation in this eastern portion followed by
pos-tecton¡c grcn¡tic magmatism at about 5OO Ma.
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1. TNTRODUçÃO

A transição do Neoproterozóico para o Cambriano é considerada um dos

intervalos de tempo mais enigmáticos da h¡stória da Terra' Nesta transição' ocorreu

surgimento e extinçäo dos primeiros metazoários, representados pelos animais de corpo

mole da Fauna de Ediacara, e postefior evolução biológica explosiva no cambriano

lnferior.

Asexplosõesdefaunaprovavelmenteestiveramassociadasàfragmentaçãode

supefcontinentes e a expressivas flutuações do nfvel do mar, do clima global c{a Terra e

da composição química dos oceanos.

Na América do sul, esta transição encontra-se ropresentada no Grupo Corumbá'

de tal forma que o estudo de sua evolução possibilita complementar o cenáric¡ geológico

deste intrigante intervalo de tempo.

É nesse contexto, portanto, que o presente estudo foi conduzido, no qual as

rochas carbonáticas constituem elementos fundamentais para as interpretações

paleoambientais e na definição das correlações estratigráficas com as demais unidades

neoproterozó¡cas-cambrianas da América do Sul.

1 .1 . Objetivos

O principal objetivo da presente teso de doutoramento foi a análise estratigráfica

e interpretação dos ambientes deposicionais do Grupo Corumbá (f igura 1 .1 ), em suas

exposições no Estado de Mato Grosso do Sul (Planalto ou Serra da Bodoqueña e Maciço

do urucuml, com base na individualização e interpretação de fácies sedimentares'

O estudo teve também como objetivo estudar as relações estratigráficas deste

gfupo com as demais unidades carbonáticas no domlnio da Faixa Paraguai, ou seja' a

Formação Araras, aflorante ao norte, na Provfncia Serrana, e o Grupo ltapucumf'

aflorante ao sul, no Paraguai.

Para tanto, foram levantadas seções estratigráf¡cas, com coleta de amostras, ao

longo do Planalto da Bodoquena, nos arredores do Maciço do Urucum e ao norte' na

Provlncia Serrana, nas regiões de Guia, Nobres e Cáceres, e em Vallemf, Paraguai'

Amostras foram coletadas para análises petrográficas e estudos de isótopos de c,

OeSr.
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1.2. Conceitos empregados

São aqui expostos os princípios e conceitos que nortearam as pesquisas,

pr¡ncipalmente aqueles relacionados à sedimentacão carbonática. As questões relativas

aos estudos de isótopos de C, O e Sr em rochas carbonáticas encontram-se abordadas

no capítu lo 8,

1 .2.1 . Estratigrafia
A llloestratigrafia tem por base dividir corpos rochosos em formações que, por

definiçiio, são unidades delimitadas por critér¡os operacionais de mapeamento, sem

nenhuma conotagão genét¡ca ou temporal, definidas geralmente com base na

homoçJene¡dade litológ¡ca interna.

Com base nesse critério, há a possibilidade de limites de formações ¡nterceptarem

transiçäo de fácies sedimentares, o que dificulta e até impossibilita a interpretação

paleoambiental. Diante destas dificuldades, a litoestratigrafia nos moldes tradicionais,

essencialmente descr¡tiva, evoluiu para os conceitos da Estrat¡grafia Moderna, na qual a

conotação genética, com ênfase no padrão de flutuacão do nível relativo do mar, tem

fundamentado a análise da evolução de bacias,

Após 196O, cinco mudanças fundamentais promoveram considerável avanço da

geologia sedimentar para a atual Análise de Bacias (Miall 1985). Esta, poi sua vez, tem

como marco o abandono dos esquemas clássicos da estratigrafia com base em

formações tabulares, mais conhecida como "estratigrafia de camadas de bolo".

A primeira das cinco mudanças apontadas por Miall (19851 foi a evolução da

sedimentologia no sentido de explicar a origem das rochas sedimentares através de

fácies e modelos faciológicos, A segunda é atribuída à conotaçäo genética da

Estratigrafia após o advento do conceito de sistemas deposicionais (Fisher & Mccowen

1967). A terceira foi o desenvolvimento das modernas técnicas da sismoestratigraf ia,

desenvolvidas pelos pesquisadores da Exxon Production Research Company (Vail et a/.

1977a). A aplicação de estudos slsmicos, pr¡nc¡palmente em bacias costeiras, causou

verdadeira revolução nas idéias sobre correlações estratigráficas (Mitchum ef a/.

1977a,b| e sobre a interpretação dos efeitos das variações do nfvel do mar na

sedimentação (Vail ef at. 1977 a, b). A quarta inovação apontada foi a aplicação da

teoria da tectônica de placas no entendimento da evolução de uma bacia. E, por fim,

como qu¡nta mudança, o aprimoramento das técnicas rad¡ométricas e magnätométricas,

A importância da investigação da flutuação relativa do nfvel do mar nos estudos

estratigráf icos foi comentada por Walker {1 992) quando comparou as duas primeiras

edições do clássico Facies Models com a mais atualizada, de 1992. Nas primeiras
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edições foi dada maior ênfase aos processo sedimentares atuantes num sistema

deposicronal do que áos agentes externos (nlvel do mar e tectônica). Na edição de 1992

{Walker & James 1992), a importância da influência da variação do nível do mar é

ressaltada já no título - Facies Modets: response to sea level change. walker (1992)

destacou que ao fundamentar a estratigraf¡a e a sedimentologia, estes conceitos

promoveram nova dinâmica nos estudos dos ambientes deposicionais que eram,

anteriormente, interpretados de forma estática. É como se um antigo modelo,

representado por uma fotografia, fosse agora demonstrado em um vÍdeo'

1 .2.2. Sedimentação carbonát¡ca

Os sedimentos carbonáticos constituem importante registro de mudanças

ambientais pelo fato de terem origem no próprio sítio deposicional, ao contrár¡o dos

sedimentos terrígenos, com áreas fontes externas à bacia.

A producão de sedimentos carbonáticos envolve fatores diversos e complexos,

com destaque para temperatura, luminosidade, contaminação terrfgena, aporte de

nutrientes e nlveis de energia da água. O máximo de produção de sedimentos

carbonáticos ocorre em águas rasas (< 10 m) e agitadas, Estas condições são presentes

nos interiores de rampas e em bordas de platafolmas, onde a alta produtividade orgânica

promove elevada produção biogênica e abiogênica de carbonato. A partir destas regiões,

tanto no sentido do continente como bacia adentro, a produção carbonática diminui

(Tucker & Wr¡ght 1 99O, Hunt & Tucker 1 993).

Determinados tipos de fácies carbonáticas prevaleceram sobre outros;o tempo

geológico, como por exemplo as fácies oolfticas, as dolomlticas (Given & Wilkinson

1987) e as estromatolíticas (f igura 1.2 A e B). Uma das causas destas variações estaria

associada ao padrão de variação do nível do mar, enquanto que outras claramente

refletem evolução e extinção de determinados grupos de seres vivos.

Mudanças ao longo do tempo geológico também ocorreram na mineralog¡a dos

sedimentos carbonáticos, com predominância de aragOnitas e calcitas magnesianas em

determinados perlodos e calcitas pouco magnesianas em outros (figura 1.2.C)' o que

refletiria modificações na composição qulmica da água do mar (Tucker 1989, Tucker &

Wr¡shi 1990).
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Dlante destas considerãções, o uniformitarismo deve ser aplicado com cautela no

estudo da sedimentdcão carbonática de depós¡tos antigos' para os quais este pr¡nclp¡o

deveria ser redefinido como "o presente é a chave talvez para o Plelstoceno" (Neumann

& Land 1g75). No entanto, acfedita-se que, nesta questão, "o jogo era o mesmo, só

trocaram os jogadores" (Ginsburg, R, 1994, comunicação pessoal) com referência ao

fato de que os princípios ffsico-qÚímicos da sedimentaçäo não sofreram variacões,

apenas mudaram os organismos responsáveis pela sedimentacão carbonática'

Apesardeatualmenteaáguadomafencontrar-sesupersaturadaemcarbonatode

cálcio, a ma¡or parte da precipitacão carbonática moderna ocorfe por secreção biológica

(Grotzinger & Kasting 1993). Ao contrár¡o do que teria ocorrido no Neoproterozóico, cujo

registro carbonático é abundante em micrita criptocristalina (Knoll & swoet 1990'

Grotzinger & Knoll 1995), o que sugere que a concentração de carbonato de cálcio era

relativamente maior e, assim, qualquer desequilÍbrio qufmico causaria a precipitação

inorgânica, podendo esta ainda ocorrer por bioindugão, promovida de forma indireta

através da atividade microbiana.

1.2.3. Dolomitizacão

A gênese dos dolomitos constitui ainda um dos grandes enigmas geológicos.

lnex¡stem ambientes marinhos modernos com processos de dolomitização ativos de

forma ampla, comparáveis aos que teriam ocorr¡do no passado geológico, como no

Proterozóico (Fairbridge 1957, McKenzie 1991, Purser ef a/. 1994)'

controvérsias persistem quanto a origem primár¡a ou secundária da dolomita, ou

seja, se é um mineral precipitado diretamente a partir da água do mar ou originado por

substituição de minerais carbonát¡cos preexistentes'

Dolomitos primários são raros e restritos a lagoas e lagunas, como as de coorong

{Austrália} e as do Municfpio de Lagoa Vermelha (Rio de Janeiro) (Vasconcelos ef a/'

1995), de tal forma que a maioria dos dolomitos tem s¡d9 relacionada a processos de

substituição diagenética de sedimentos carbonáticos'

Apesar das águas superficiais dos mares modernos serem supersaturadas em

elementos qulmicos formadores de dolomita, a precipitação espontânea deste mineral

não ocorre e, em laboratório, sob condições ffsico-qulmicas próximas às naturais, tem

sido impossível sua síntese artificial (Graf & Goldsmith 1956, Fairbridge 1957, McKenzie

1991). No entanto, qualquer material de carbonato de cálcio pode ser ipediatamente

dolomitizado por substituicão {Lippman 1973' Wright 1997)'

As explicações para o fato de não ocorrer precipitação direta da dolomita são

atribuldas aos efeitos inibidores da presença de sulfato (Baker & Kastner 1981, Wright

1997).
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Os sedimentos carbonáticos diagenét¡cos {secundárlos) são ainda diferenciados

em penecontemporâñeos (eod¡agenéticos) e pós-deposicionais {mesodiagenéticos). A

diferença entre os dois reside no momento que se deu a substituiçäo com relação à

deposiçäo dos sedimentos precursores. os penecontemporâneos (eodiagenét¡cos) são

originados quando os sedimentos são dolomitizados em seus ambientes deposicionais

originais, sujeitos às suas condições f ísico-químicas. Já os dolomitos pós-deposicionais

(mesod iagenét¡cos) têm origem após o término da deposição, quando o carl'.,onato se

encontra fora da zona ativa da sedimentacão (Budd 1997)'

Na década de sessenta, o modelo de dolomitizacão mais aceito era o relacionado

a ambiente litorâneo evaporítico (sabkhal, Trabalhos ma¡s recentes (Tucker & Wright

1990, Mckenzie 1991, Purser et at. 19941 têm demonstrado, no entanlo, que é

impossível a formulacão de modelo único para a dolomit¡zação'

Estudos mais pormenorizados de depósitos dolomlticos ant¡gos permitiram

formular novos modelos de dolomitizaçäo que diferem, bas¡camente, quanto a forma de

circulação do fluido dolomitizante através do sed¡mento carbonático'

Nestes modelos, a f onte de Mg2 * é a água do mar, porém modif icações ffsico-

qulmicas são necessárias para que a dolomitização ocorra, como, por exemplo,

diminuição do conteúdo de sulfato, diluição da água do mar por água doce (sem

alteracão da razão Mg/ca), evaporação (aumento da razão Mg/Ca) e'aumento da

temperatura {Tucker 1 993}.

O modelo evaporítico clássico lsabkhal foi acrescido de variantes quanlo ao tipo

de fluxo, como o modelo de refluxo lseepage-reflux) e o de Coorong'

Já os dolomitos originados em ambientes sem evidência de processos

evaporíticos foram, na década de setenta, relacionados ao modelo de "zona de mistura"

de águas meteóricas com a água do mar, onde a diluição da água do mar seria o

princípio físico-qufmico que permitiria a precipitação da dolomita. Esse modelo, também

conhecido como ,,Dorag model", foi questionado pelo fato de não ter sido comprovada a

precipitaçäo de dolomita em zonas de misturas e devido aos fluidos de mistura água

doce/ água do mar raramente se encontrarem saturados em dolomita (Fowles 1991).

Modelo alternativo também aplicado, foi o de dolomitização por soterramento, no qual os

fluidos ricos em Mg2* teriam origem a partir de argilitos durante o soterramento da bacia

sedimentar.

Em síntese, Tucker & wright (199o) dividiram os modelos em cincþ categorias:

litorâneo evaporítico lsabkhal, refluxo (seepa ge-reftuxl, zona de mistura {água do

mar/água meteórica), circulação de água oceånica e hidrotermal. os quatro primeiros

modelos säo penecontemporâneos (eodiagenéticos) e relacionados a processos



superficiais, já o último (hidrotermal) é

o soterramento dos sedimentos (figura

I
a processo pós-deposicionais, duranterelacionado

1.3).

evapotsÇ ào

ír aè fi iJ evi¡por ¡ ç aù

-ò ôÕ+rBùarga p0r lenìpeslnrle

Figura 1.3. Modelos de dolomitização (Tucker & Wright 1990).

No modelo de dolomitizacão evaporítico (sabkhal, a evaporação. proporciona

ascensão da água subterrânea para a zona de capilaridade (evaporative pump de Hsü &

Siegenthaler 1969). Já no modelo de refluxo lseepage-refluxl, a geracão de fluidos

dolomitizantes ocorre pela evaporacão da água de lagunas, ou de poros nos sedimentos

da planície de maré, e posterior ref luxo descendente destes f luidos através dos

sed¡mentos carbonáticos.

O modelo de zona de mistura de água meteórica com a água do mar baseia-se no

fato de ser mais fácil ocorrer precipitação de dolomita a part¡r de uma solucão diluída da

água do mar, sem que a razão Mg/Ca seja afetada, onde os obstáculos cinéticos para a

precipitação da dolomita são removidos. Este é um modelo geralmente interpretado para

os dolomitos originados em ambientes sem evidências de condicões evaporít¡cas, onde a

circulacão da água subterrânea seria mais ativa devido às condições úmidas, durante as

estações chuvosas.

Apesar de existirem evidências de precipitação de dolomita drrrante o

soterramento dos sedimentos, há dúvidas se este processo seria suf iciente para

dolomitizar massas carbonáticas em escala regional.

No modelo de dolomitizacão por soterramento, o principal mecanismo seria a

ret¡rada de água das argilas por compactacão durante o soterramento, gerando fluidos
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ricos em Mg2* que teriam migrado através da plataforma carbonática. O Mg2* seria

originacJo a partir da água do mar preservada nos poros dos argilitos e também pela

própria alteracão das argilas. Seu caráter cumulativo, resultante de processo lento e

progressivo associado ao soterramento, seria uma explicação para a ausência de

dolom¡tos em ambientes modernos e abundância destes nos depósitos proterozóicos e

paleozóicos (Given & Wilkinson 1987). No entanto, dúvidas são colocadas se este

processo seria suficiente para a dolomitização de massas carbonáticas em escala

regional (Fowles 1 991 ).

,Cs modelos mencionados têm em comum o fato de a fonte de Mg2* ser a água

do mar, onde o teor em Mg2n chega a 1390 ppm, em contraste aos teores de cerca de

20 pprn encontrados na água doce superficial e subterrânea (Fowles 1991). Apesar de

modif ir;acões por diluição (zona de mistura) ou concentração (evaporação) serem

necessiárias para transformá-la em f luido dolomitizante, novas descobertas têm

demonstrado que a água do mar sem modif icações pode também provocar

dolomitizacão. lsto tem sido constatado, em parte, pela descoberta de corais, em atóis

do Pacífico, dolomitizados em profundidades que dificilmente teriam sido atingidas por

águas meteóricas ou hipersalinas. Nestas regiões, foi constatada circulação de água do

mar através dos sedimentos carbonáticos em grandes profundidades, podendo

constituir, assim, o mecanismo causador da dolomitização. Também na Plataforma das

Bahamas, águas oceânicas são bombeadas através dos sedimentos, devido ao encontro

da corrente do Golfo com a escarpa da plataforma (Budd 1997).

A circulacão de grande quantidade de água do mar no interior de margens

plataformais foi inicialmente constatada por Kohout (1967), e Simms (1984) estudou a

implicação deste processo na dolomitização. A "convecção Kohout", ?ssim denominada,

ocorreria em resposta ao gradiente de densidade horizontal entre águas frias, adjacentes

à plataforma carbonática, e águas subterrâneas aquecidas pelo calor geotermal no

interior da plataforma. A água oceânica fria (mais densa) penetraria nos sedimentos da

plataforma, expulsando a água aquecida dos poros (menos densa) que emergiria na

forma de fontes subaquáticas na plataforma ou na borda desta (Kohout 1967, Fanning

et al. 1981).

A circulação de fluidos dolomitizantes através dos sedimentos também pode ser

provocada pelas mudancas no nível do mar, o que também promoveria a rnigração da

zona de dolomitização através da massa carbonática, propiciando a dolomitização em

grande escala (Purser et al. 1994). O processo de dolomitização seria o de mistura de

água do mar com águas meteór¡casi com fluxos variando conforme a elevação ou

rebaixamento do nível do mar e relacionados ao clima (figura 1.4, Tucker 1993).
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Figura 1.4. Relação do processo de dolomitização com a variação do nfvel do mar
(Tucker 1993).
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Figura 1.5. Distribuição relat¡va entre calcár¡o e dolomito através do tempo geológ¡co,
com notável abundância dos silexitos nos pr¡mórdios do Proterozóico e dos dolomitos no
Neoproterozóico (modificado de Ronov 1964).
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Em síntese, os modelos de dolom¡t¡zacão apresentados têm em comum que o

magnésio é proveníenle da água do mar sendo, porém, necessário um eficiente

bombeamento desta através dos sedimentos carbonáticos para que a dolomit¡zacão

o c orra.

Wright (1 997) demonstrou que os obstáculos cinéticos podem ser f acilmente

superados em sedimentos ricos em matéria orgânica. Apresentou evidências de fntima

associação entre a formação de dolomita e a diagênese orgânica em ambientes

dominados por comunidades microbianas bentônicas. A atividade bacteriana sobre a

matéria orgânica, produzida pelas cianobactérias, promove remoção de sulfato e

produção de amônia, com elevação do pH para nfveis necessários à formação de

dolomita.

O modelo de degradação orgânica de Wright (1 997) traz importantes

esclarecimentos para o entendimento da origem de espessas seqüências dolomfticas

proterozóicas, sobretudo pelo abundante reg¡stro estromatolftico presente neste intervalo

de tempo.

1.2.4. Dolomitização no Neoproterozó¡co
Marcante característica do registro sedimentar neoproterozóico é a abundância

relativa de dolomitos (Ronov 1964, Given & Wilkinson 1987, Tucker 19821 - figura 1'5.

Tal relacão demonstra que no Neoproterozóico as condições para dolomitização foram

mais favoráveis, inclusive com poss¡bilidade de precipitação direta (Grotiz¡nger & Knoll

1995), o que também seria sugerido pela ocorrência de dolomitos com textura primária

totalmente preservada {Tucker & Wright 199O}.

Kazmierczak et a/. {1 985) explicaram que a abundância de dolomitos no

Neoproterozóico, em comparação à ocorrência de calcários calcfticos, seria devido à

existência de oceano pobre em Ca2*.

Estes autores ¡nterpretaram que o teor de Ca2* nos oceanos foi crescente,

atingindo seu valor máximo no lim¡te neoproterozóico/cambriano, quando a quantidade

de Ca2* fo¡ tal que a biocalcificação teria sido uma forma encontrada pelos organismos

de se desintoxicarem da elevada concentração de cálcio (figura 1.6)'
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outra hipótese é a de que teria havìdo condicões excepcionais de bombeamento

da água do mar atiavés dos sedimentos. Estas cond¡ções estariam relacionadas à rápida

transgressão marinha pós-glaciação e ao vigoroso padrão de circulaçäo oceânica

originado pela fragmentação de'supercontinente.

o registro de dolomitos no Fanerozóico também foi variado {Given & wilkinson

1987), com maiores abundâncias coincidindo COm aS elevações nas curvas de primeira

ordem de mudanças do nível do mar. Esta variacão também pode ser relacionada a

causas geotectônicas, devido a configuração e distribu¡çåo dos continentes afetarem e

condicionarem as circulações oceânicas {Purser ef a/. 1994}.

A constatação de precipitação de dolomita através de atividade microb¡ana

(bactérias redutoras de sulfatos) em lagunas costeiras de Lagoa Vermelha - Rio de

Janeiro (Vasconcelos et a/. 1995) demonstra a importânc¡a destes microorganismos

como centros de nucleacão da dolomita, constituindo, também, uma das possfveis

causas da relativa abundância de dolomitos no Proterozóico (Wright 1997), quando a

atividade microbiana teria atingido seu apcgeu, atestado pela abundância do

estromatólitos.

1.2.5. Glaciação e sedimentação carbonát¡ca

O registro sedimentar neoproterozóico é caracterizado pela marcante associação

entre rochas carbonáticas e depósitos glaciogênicos, onde carbonatos são observados

tanto abaixo como acima de sedimentos glaciais, podendo também ocorrer intercalados

(f igura 1 .7, Fairchild 1 993).

A maioria dos modelos de sedimentação carbonática está relacionada a climas

quentes, de tal forma que a associação destes sedimentos com eventos glacia¡s sempre

foi controvertida {Deynoux & Trompette 1976, Walter & Bould 1983). Tal fato conduziu

ao questionamento da origem glacial da ma¡oria destes depósitos, os quais passaram a

ser interpretados em contexto de sedimentação de tectÔnica at¡va, associados a fluxos

gravitacionais de sedimentos em bacias do tipo /iff (Schermerhorn 1974, Hambrey &

Harland 1985).
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Dados paleomagnéticos tem revelado a possibilidade da ocorrência de fenômenos

glaciais até baixas latitudes ao f inal do Neoproterozóico (Embleton & Williams 1986,

Chumakov & Elston 1989, Schmidt et al. 1991, Crowley & Braun 1993, Meert & Van

Der Voo 1994). A descoberta.de esteiras algáceas em lagos glaciais atuais na Antártica

(Walter & Bould 1983) demonstrou a possibilidade de sedimentaçäo carL,onática em

ambiente glacial, dada a excepcional abundância de estromatólitos no Neoproterozóico.

Por outro lado a idéia da existência de uma calota de gelo tropical tem sido robatida pela

possibilidade dos depósitos glaciais representarem glac¡ação de altitude (Eyles; 1993).

Os diamictitos neoproterozóicos apresentam grande quantidade de clastos

carbonáticos, sendo esta também uma caracterfst¡ca dos d¡amictitos das formações

Puga e Urucum, expostos na borda do Cráton Amazônico, e também do Grupo

Macaúbas e Formação Jequitaí em M¡nas Gerais (Karfunkel & Hoppe 1988).

Fairchild (1993) conclui, portanto, que os sedimentos carbonáticos intercalados a

depósitos glaciais seriam detrlticos, produto de retrabalhamento de depósitos

carbonáticos mais antigos, não podendo ser relacionados à sedimentação carbonática

aulóctone.

1.2.6. Classificação de rochas carbonát¡cas
No presente trabalho, a análise petrográfica das rochas carbonáticas visou

principalmente a interpretaçäo paleoambiental e não somente a classificação litológica.

Neste sentido, as classificações de rochas carbonáticas de Folk (1959, 1962) e de

Dunham (1962) säo as mais apropriadas, pelo fato de permit¡rem relacionár textura e

propriedades dos grãos às caracterfsticas ambientais.

Para descriçäo das rochas carbonáticas, optou-se pela classificacão de Dunham

(1962) acrescida das complementações de Embry & Klovan (1971). Esta classificação é

mais simples do que a de Folk (1959) e mais apropriada aos carbonatos pré-cambrianos,

devido à ausência de componentes esqueletais,

A classificacão de Dunham (1962) baseia-se em três caracterlsticas texturais:

1) presença ou ausência de lama carbonática, o que perm¡te a diferenciação dos

gtainstones (sem lama) dos demais carbonatos lamosos; 2) quantidade de grãos, através

do que, entre os carbonatos lamosos, são individualiz ados mudstones (< 1O%),

wackestones (>1Ool0, sustentados pela matriz) e packstones I > 1Oo/o, sustentados pelos

clastos) e 3) presença de bioconstruções, o que caracteriza os boundstpnes. Em sua

classif icação, Dunham (1 962) emprega os termos grãos e lama com o sentido de

tamanho de partfcula, sendo grão maior que 20 pm e lama menor que 20 ¡rm.

A complementação de Embry & Klovan (1 971 ) consiste na inclusão dos termos

floatstone e rudstone, o que permite ampliar a classificação original de Dunham (1962)
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para rochas carbonáticas que apresentam componentes com dimensões maiores que 2

mm. Nos floatstoneà, a rocha é sustentada pela matriz, e nos rudstones, pelos clastos'

1.2.7 . Pettografia de rochas carbonát¡cas

tJm dos aspectos controversos na petrografia de rochas carbonáticas é a

diferenciação entre matriz e cimento. Bathurst (197'! ) referiu-se a matriz como mater¡al

mecanicamente depositado entre as partlculas. Esta definicão permite distinguir a matriz

do cimeàto, sendo este resultante da precipitaçäo química de substâncias entre as

partfcuìes. Milliman ef a/. (1985) questionaram tal definição em função da dificuldade em

diferenciar deposicão mecânica de precipitação química, geralmente mascarada pela

diagên4rse. D¡ante do que, a definição de matriz de Gray et at. l.19741, descrita como

materi¿ll de granulometria fina que preenche interstlcios entre os clastos, é mais

funcioral.

A definiçäo de matriz em rochas carbonáticas é mais controversa ainda em

função do uso do termo micrita. Este termo foi introduzido por Folk (1959), derivado da

contraçäo de microcrystattine catc¡te ooze lFolk 1962), e foi definido como matriz de

granulometria argila. Friedman & Sanders (1978) definiram micrita como lama

carbonática litificada depositada mecanicamente em ambiente de baixa energia, Outros

autores (Milliman ef a/. 1985, Tucker & Wright 199O) empregaram o terr.no micrita com

o signif icado de cimento. Batursth (1966) descreveu envelopes micrlticos resultantes da

precipitacão de cimento carbonático no interior de orifícios algáceos, processo este que

passou a ser conhecido como micrit¡zação,

Com base no que foi exposto, fica diffcil associar uma definição genética ao

têrmo micrita, optando-se, neste trabalho, por empregá-lo no sentido descritivo de Folk

{1962), ou seja, para o conjunto de partfculas carbonáticas com diâmetros entre 1 e 4

pm.
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1.2.8. O limite do Pré-Cambriano com o Cambriano

O limite do Pré-Cambriano com o Cambriano marca fundamentais mudanças na

evoluçäo biológica, de tal forma que sua precisa definiÇão tem sido obieto de inúmeras

p e squ isa s.

A idade tradic ionalmente aceita para o limite era de 57O Ma, obtida de datações

K-Ar de glauconitas coletadas em unidades neoproterozóicas-cambrianas da Plataforma

da Rússia e da Sibéria (Cowie & Glaessner 1975). No entanto, datações de rochas

ígneas, associadas às unidades pré-cambrianas e cambrianas, indicavam idades mais

novas, com a possibilidade de serem inferiores a 530 Ma (Odin & Pasteels 1983).

Hoffman (1991), ao analisar a evolução de bacias rift-to'dtift da transição

neoproterozóica-cambriana, mencionou que as dificuldades de correlacões entre as

bacias se davam pela falta de uma definição mais precisa do limite Pré-Cambriano com o

Cambriano. Argumentou que os modelos propostos se ajustariam melhor se o limite

fosse posicionado entre 520 e 54O Ma.

A aplicacão do método U-Pb em zircões de tufos vulcân¡cos, intercalados em

sucessões fossilíferas da transição, promoveu considerável avanço na definição da idade

deste limite. Compston et al. 119921 obtiveram o valor médio de 521 f 7 Ma para

zircões de tufos da Formação Lie de Vin (cambriano lnferior - Marrocosl. Bowring ef a/.

(1993) determinaram idades de 543,9 t O,24 Ma e S34 r O,b Ma, em zircões de

brechas vulcânicas de secões da base do cambriano na sibéria, e estabeleceram que o
Cambriano teria tido início a 544 Ma.

Yang ef a/. (1996) sugeriram a retomada do intervalo de b6O a b7O Ma como
representativo do limite entre Pré-cambriano e cambriano. Estes autores obtiveram

isócrona com idade variando de 562 t 6 a b7o t 17 Ma através da aplicação do método

Sm-Nd em esqueletos fosfáticos e minerais colofânicos de seções estratigráf¡cas do Sul

da china. Turnbull & Moorbath (1997) e Jahn (19g7) recalcularam ostas ¡sócronas e

obtiveram erros superiores a 48 Ma, valor considerado elevado para ¡ustificar a aplicação

do método Sm-Nd na definição do referido limite.

O critério que define o limite entre o Neoproterozóico e o Cambriano é
paleontológico, atualmente considerado como o abaixo da zona de icnofósseis Phycodes

pedum (Knoll 1 996). E o Global Stratotype Section and Point IGSSPI deste lim¡te foi

definido na Formação Chapel lsland, aflorante no sul da Penfnsula Burin, Newfoundland,

Canadá (Cowie 1 992).

O intervalo de 53O a 544 Ma tem sido aceito como o mais provável para

posicionamento do limite do Pré-Cambriano com o Cambriano (Odin & Pasteels 1983,

Bowring et al. 1993 e Grotzinger et al. 1995) e, at¡avés de estudos
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quimioestratigráf icos, as subdivisões do Neoproterozóico vêm sendo melhor aferidas

(Kaufman & Knoll 1995, Knoll 1996) - figura 1.8.
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Figura 1.8. Cronoestratigraf ia do final do Neoproterozóico e início do Cambriano
(modif icado de Knoll 1 996)

1.3. Métodos

As definições estratigráficas foram estabelecidas com base no levantamento de

seções ao longo das estradas e frenles de lavra ativas e abandonadas, concomitante à

coleta de amostras para petrografia e estudos isotópicos.

As interpretações dos ambientes de sedimentagão tiveram como base a

individualização e descrição de fácies sedimentares, segúidas da interpretação dos

processos sedimentares envolvidos. Parte da descrição das fácies foi complementada

com petrografia de seções delgadas.

Os métodos empregados nas análises isotópicas encontram-se especificados no

capítulo 8.

NEOPROTEROZOICO

il

þendiono)
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2. EVOLUçÃO DOS CONHECIMENTOS SOBRE O GRUPO CORUMBÁ

A primeira referência sobre a geologia da região enfocada deve-se a Castelnau

(1857), ao estudar os calcários de Corumbá, entre 1843 e 1847, em complementacão

às pesquisas de Alcides d'Orbigny, restritas mais ao oeste, em território boliviano.

Poster¡ormente, Evans (1894) nomeou os calcários da Provfncia Serrana, ao norte, em

Mato Grosso, como Araras L¡mestone, e os do sul, em Corumbá, como Corumbá

L¡mestone.

Derby (1895), com base em amostras destes calcários coletadas por outros

pesquisadores, destacou a semelhança entre estes e os calcários.dos grupos São Roque

e Açungui de São Paulo e Paraná. Com base nesta comparação, questionou a idade

cambriana a siluriana inferior interpretada para os carbonatos de Corumbá.

Através da Comissäo Emílio Schnoor, Miguel A. R. Lisboa percorreu, ao final de

19O7, o traçado da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, dando inlcio aos trabalhos de

correlacão entre as unidades da Serra da Bodoquena e as exposiçöes ao longo do Rio

Paraguai, até então único meio de acesso à região. Lisboa (19091 considerou os

calcários e dolomitos da Serra da Bodoquena como correspondentes aos do Corumbá e

os definru como "Série" Bodoquena, Ainda neste trabalho, as formações ferrfferas de

Urucum foram definidas como "Série" Jacadigo.

A confirmação da importância econômica dos minérios de ferro e manganês do

Maciço do Urucum, na década de quarenta, em plena ll Guerra Mundial, lcromoveu

significativo aumento do interesse sobre a geologia da região. A esta fase atribu¡-se os

trabalhos de Oliveira & Leonardos (1943), Oliveira & Moura {1944), Lisboa {1944), Dorr

ll (1945), Almeida 11944, 1945, 1946) e Barbosa (1949).

A década de quarenta é marcada também pelo infcio dos estudos do Prof.

Fernando F. M. de Almeida, cuios trabalhos são de primordial importância para o

entendimento da evolução geológica da área. Em Corumbá, Almeida (1945) subdividiu a

"Série" Bodoquena nos grupos Bocaina, basal, predominantemente dolomltico, e

Tamengo, superposto ao primeiro, caracterizado por calcários cinza escuro, folhelhos,

silt¡tos e arenitos, Na "Série" Jacadigo, o autor individualizou os arcóseos e

conglomerados basais como Grupo Urucum e os jaspel¡tos como Grupo Santa Cruz,

empregando denominaçôes já utilizadas por Lisboa (19O9)' Correlacionou, ainda, os

calcários de Corumbá com as rochas carbonáticas expostas às margens do Fio Paraguai'

ao sul da foz do Rio Apa, pósteriormente definidas como Grupo ltapucumf por Harrington

(1950).

Otávio Barbosa descobriu ocorrência de tubos calcários milimétricos em pedreira

de calcário em Ladário, cidade vizinha a Corumbá, posteriormente coletados por Luciano



19

Jacques de Morais e estudados por Beurlen & Sommer {'1 957), os quais os identificaram

como Autophvcus ' lucianoi, pertencente ao gênero de algas Autophycus (Fenton &

Fenton 1939) do Cambriano Médio a Superior. Estes fósseis foram comparados a

Hyolithes por Barbosa (1957), que considerou os calcários de Corumbá mais novos que

os da Serra da Bodoquena.

Almeida (1 965a) reuniu as exposicões carbonáticas das duas localid¡rdes (Serra

da Bodoquena e Corumbá) num único grupo, mantendo a denominação florumbá já

empregada por Evans (1894), subdividindo-o da base para o topo nas formações

Cerradinho, Bocaina, Tamengo e Guaicurus. A Formação Cerradinho, basal, foi descrita

como apresentando arenitos e folhelhos que gradam para cálcár¡os e dolomitos da

Formação Bocaina, os quais se encontram sob a Formação Tamengo, caracturizada pela

alternância de folhelhos e calcários que transicionam para espessos pacotes <ie folhelhos

da Formação Guaicurus. A idade cambriana, atribuída ao Grupo Corumbá em trabalho

anter¡or (Sommer 1957), foi questionada em função da ausência de demais fósseis

caracterfsticos desse perfodo. Em trabalhos posteriores, foram mencionadas ocorrências

de estromalólitos (Almeida 1957, 1958a, 1958b, 1965a), todavia sem s¡gnificado

cronoestratigráf¡co.

A influência glacial na Faixa Paraguai, aventada por Dorr ll (19451 como

explicacão para a ocorrência de clastos isolados nas formações ferrfferas bandadas do

Grupo Jacadigo, foi conf irmada por Maciel (1 959), que descreveu diamictitos com

clastos estriados e facetados no Morro do Puga, às margens do Rio Paraguai,, a sudeste

de Corumbá.

Ao norte (Província Serrana), os paraconglomerados foram definidos como Grupo

Jangada por Almeida (1964b), que identificou nesta unidade dois avanços de geleiras

continenta¡s com desenvolvimento de depósitos glácio-marinhos. Por outro lado. Vieira

(1965) interprelou a Formacão Puga como marinha formada por correntes de turbidez,

considerando diflcil a hipótese de origem glacial.

Almeida (1965b) subdividiu o Grupo Jangada nas formações Acorizal, Engehho,

Bauxi e Marzagão, sendo esta última correlacionada à Formação Puga, de Maciel (1959).

O termo Jangada foi empregado por Rocha-Campos & Hasui (1981), apesar de Vieira

(1965) ter estendido anter¡ormente a denominação Puga às exposições da Provfncia

Serrana. Del Arco et al. 11982], e Barros et al. .19821 redefiniram como Formação

Moenda os mesmos l¡totipos que Almeida (1 965b) havia nomeado corho Formaqão

Marzagão,

Almeida (19841, ao empregar a denominação Puga, sugeriu o abandono do termo

estratigráfico Jangada, e manteve a individualização da Formação Bauxi (arenitos,

siltitos, folhelhos, arcóseos, grauvacas e delgadas lentes de conglomerados). Alvarenga



20

& saes (1992) consideraram os arenitos da Formação Bauxi como variaçäo faciológica

lateral da Formação Puga.

Alvarenga (1 990) e Alvarenga & Trompette (1 992) consideraram os sedimentos

glaciogênicos da Formacão Puga como relacionados à ultima glaciação do Proterozóico

Superior, no início do Vendiano. Desta forma, os sedimentos da Formação Puga seriam

relacionados à glaciação Varanger ( - 61 0-590 Ma).

Almeida (1 964a) nomeou os calcários e dolomitos, posicionados sobre a

Formacäo Puga, como Grupo Araras (figura 2.1). Considerou-os como unidade à parte

dos carrbonatos expostos ao sul, na Serra da Bodoquena e em Corumbá, devido à

distânr:ia geográfica e ausência de continuidade fís¡ca entre as exposições. Sobre o

Grupo Araras, definìu o Grupo Alto Paraguai, de provável origem "molássica". Hennies

(1 966) subdividiu o Grupo Araras nas f ormações Guia (pelitos e calcários) e Nobres

(dolornitos).
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Figura 2.1 Perfil esquemático de Almeida (1964a) transversal à estruturação da Faixa

Paraguai na sua porção nordeste. Legenda: 1) Bacia do Paraná, 2l Formação Sepotuba,
3) Formação Raizama, 4l calcários e dolomitos da Fomagão Araras, 5) diamictitos da

Formação Puga, 6) Granito São Vicente, 7) metassedimentos do Grupo Cuiabá, 8)
Embasamento g ná iss ico-gran ftico.

Almeida (1968) distinguiu três estágios estruturais na evolução da Faixa Paraguai,

separados por discordâncias e mudanças contrastantes de litologia, associados a uma

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

cráton. O estágio mais ant¡go (Grupo Cuiabá) é formado por rochas metamorfoseadas na

fácies x¡sto-verde, intensamente dobradas, pelfticas com caráter de flysch {turbiditos),
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tendonabasecamadasdequartzitoseca|cáriossubordinados.oestágiomédiofoi

definido pelos diamictitos do Grupo Jangada (atualmente referidos como Formação

Puga), recobertos pelas sucessões carbonáticas do Grupo Corumbá' O estágio superior é

representado pelo Grupo Alto Pâragua¡ com sedimentacão continental "molássica" em

sua parte suPerior.

Mudanças drásticas foram implementadas à estratigrafia por Corrêa et al' 11976].'

ao mapearem na escala 1:25O'OOO o sudoeste de Mato Grosso do Sul' com sfntese

apresentada em corrêa et at, 119791' A Formação Puga foi inserida no Grupo Corumbá e

deste foram suprimidas as formações Tamengo (fil¡tos e calcários) e Guaicurus

(espessos pacotes de filito do topo), por considerá-las como pertencentes ao Grupo

Cuiabá, mais antlgo' lnterpretaram os calcários pretos fossillferos alternados com

folhelhos do Maciço do Urucum como basais do Grupo Corumbá e' de acordo com esta

proposta equivocada, estes foram inclufdos na Formação Cerradinho' Estas definiçöes

estratigráficas foram mantidas por Nogueira et at' 119781 em mapeamento na escala

1 :5O.OOO na Serra da Bodoquena (Proieto Bonito-Aquidauanal'

Del'Arco et a/. (1981, 1982) e Almeida (1984) reafirmaram a presença de

passagem gradativa dos dolomitos da Formaçäo Bocaina para a base dos calcários

pretos alternados com folhelhos (Formação Tamengo)' demonstrando' assim' a

inviabilidade da proposta de corrêa et at. 11976, 19791 e Nogueira ef a/. (1978) (quaclro

2.1t.

OUADRO 2.1 - SUEOIVISOES ESTBATIGRÁFICAS PROPOSTAS PARA O GRUPO CORUMBA NO

Esr¡oo DE MATo GRosso Do SuL {PLANALTo BoDoouENA E MAclço URucuMl'

ALMEIDA

{1 965a}

formações

CORREA ef a/.

(1976)

formações

DEL'ARCo ea a/'

(1982)

formações

ALMEIDA

{1984)

formações

ESTE

TRABALHO

formações

Guaicurus Guaicurus

Tamengo Tamengo Tamengo Tamengo

Boca¡na Bocaina Bocaina Bocaina Bocaina

Cerrad¡nho Cerradinho Cerradinho Corradinho Cerradinho

Puga Puga Cadiueus

e"ir"ftil¿ (1 978), Zaine & Fairchild (1 985) e Hahn & Pf lug ( 1 985) estudaram os

fósseis na forma de tubos carbonáticos, identificados como algas Aulophyccus lucianoi

(sommer 1 g57, Beurlen & Sommer 1 g57, Sommer 1 971 ), e os redef iniraní como sendo

de exoesqueleto de animais invertebrados do gênero cloudina. Tal redefinição'

juntamentecomadescobertadoinvertebradoCorumbellawerneri|Waldeetal.1982,

Hahn et at. 19821, permit¡u inferir idade vend¡ana a cambriana inferior para a Formação
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Tamengo (Zaine & Fairchild 1987). Ainda nesta unidade, Zaine (1991) identificou o

gènero vandalosphàeridium e, posteriormente, a alga macroscópica Tyrasotenia sp. e o

microfóssil Sphaerocongregus var¡abilis ( = Bavlinella faveolatal'

Todas as unidades estratigráficas dobradas e em aparente continuidade

geográfica, no lim¡te oriental do cráton Amazônico, foram reunidas no que Almeida

(1 965a) definiu como Geossinclfneo Paraguai-Araguaia.

Posteriomente, Almeida 11985) reconheceu a falta de continuidade entre as faixas

Paraguai e Araguaia , que passaram a ser tratadas como unidades geotectôn¡cas

distintas. A do norte, ao longo do Rio Aragua¡a. foi denominada Faixa Araguaia-

Tocantins (Silva er at. 19741, denominação posteriormente simplif¡cada para Faixa

Araguaia (Hasui et a/. 198O).

A Faixa Paraguar, restrita à porção meridional que acompanha o Rio Paraguai, foi

subdividida em Brasilides metamórficas e não-metamórf icas, antepafs (Cráton

Amazônico) e coberturas brasilianas por Almeida (1984)- f igura 2.2.
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Figura 2.2. Estruturação geotectônica do Proterozóico Superior do sudoeste da Provlncia
Tocantins, segundo Almeida (1984I. Em preto, estão indicados os corpos granlt¡cos pós-

tectônicos aflorantes na borda da Bacia do Paraná.

/,
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Alvarenga (1988) também apresentou estruturaçäo da faixa de dobramentos,

subdividindo-a em zona externa (ocidental, menos deformada) e zona ¡nterna (oriental,

mais deformada), cujos l¡mites foram posteriormente modificados por Alvarenga &

Trompette (1994), passando a coincidir com os l¡mites das zonas estruturais definidas

por Almeida (1 984).

As correlacões da Faixa Paraguai com unidades expostas na Bolívia conduziram à

proposição de modelo de junção trfplice (Br¡to Neves ef al. 1985 e Jones 1985), em

função do arranjo das bacias def inindo ângulo de 120' l'figura 2.3l,.

Figura. 2.3. Arranjo das faixas Paraguai e Tucavaca (paralela ao Lineamento Chiquitos)
sugerindo junção tríplice de rifts, (extraldo de Jones 1985).

Estudos geocronológicos e geoqufmicos, desenvolvidos por Pimentel & Fuck

(1992) em rochas metavulcânicas e metaplutônicas de Bom Jardim dè Goiás,

possibilitaram novas ¡nterpretações sobre a Faixa Paraguai e a relação desta com o

Maciço Mediano de Goiás e a Faixa Brasília. Estes autores concluíram que o Maciço

Mediano de Goiás teria sido originado por acresção de arcos de ilha, culminada com

estabilização e cratonização por volta de 600 Ma, associada a fechamentos de bacias e

colisão continental. Com base nestas informações, Trompette {1996, 1997) interpretou

que a abertura da bacia sedimentar seria aproximadamente sincrônica a posterior à
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deformação da Fa¡xa BrasÍl¡a, classificando-a como um graben dot¡po impactógeno, com

possível oceanização, gerada por flexura litosférica na frente das nappes da Faixa

Brasília.

P¡mentel ef a/. (1 996) determinaram, com base em isócronas Rb-tìr, que os

granitos pós-orogênicos do oeste de Goiás, estar¡am relacionados a dois eventos

intrusivos, com o mais antigo entre 588 e 560 Ma e o mais iovem entre 5O8 e 485 Ma.

Ambos eventos magmáticos foram interpretados como extensionais e rasos, ,¡ssociados

a soerguimento regional seguido por denudação. Este soerguimento teria ocorrido após

dois pulsos orogenéticos do final do Proterozóico e início do Paleozóico, o rflais antigo,

em torno de 600 Ma, e o mais jovem entre 550 e 510 Ma. O primeiro magrnatismo de

cerca de 590 Ma, logo após a orogenia brasiliana (-60O Ma), foi relacir:nado aos

estág¡os iniciais da sedimentação em bac¡a r/ft das faixas Paraguai e Tucavac¿1.

Em exposições orientais da Faixa Paraguai, próximo ao contato com os

sedimentos da Bacia da Paraná, ocorrem granrtos pós-tectônicos e raros registros

vulcânicos estudados por Almeida (1954) e Almeida & Mantovani (1975) (Granito São

Vicente, SE de Cuiabá), Beurlen (1956 - Granito Taboco) e Penalva {1971 - Granito

Tabocol. Amaral ( 1 966) obteve, pelo método K-Ar em biotita do Granito São Vicente,

idade de 504 t 12 Ma. Esta idade foi confirmada por Almeida & Mantovani (1975) que

obtiveram valores de 483 t I Ma (isócrona Rb-Sr) e 5O4 t 12 Ma (K-Ar).

Del'Arco et al. ,1982) englobaram estes corpos graníticos na unidade mapeada

como lntrusivas ,Ácidas Cambro-ordovicianas, e os dacitos, riodacitos , e r¡ólitos

associados foram definidos como Vulcânicas de Mimoso.

Nogueira et al. -1978J. descreveram metabasitos e possfveis cinzas vulcânicas a

leste da Serra da Bodoquena, estas já mencionadas por Almeida {1968) e,

posteriormente, notificadas por Carvalho & Moraes (1992) em Cuiabá.

Em nova fase de estudos, marcada pela análise de fácies sedimentares e

investigações isotóp¡cas do Grupo Corumbá, esta uniilade foi interpretada como

depos¡tada em margem cont¡nental passiva sujeita a ressurgências marinhas e eveñtos

fosfogenéticos (Boggiani 1990, Boggiani et al. 1992, 1993, Boggiani & Coimbra 1996).

Neste contexto, as associacões estromatolfticas tidas como recifes de. borda de

plataforma (Boggiani et a/. 1996a) demarcariam o limite do paleocontinente (Cráton

Amazônico), com o oceano a leste.

A restrição das exposições do Grupo Corumbá no Planalto a oeste öas falhas de

empurräo, como estabelecido nos mapas geológicos disponlveis (Corrêa ef al. 1976,

1979, Nogueira et al. 1978 e Ararljo et al. 19821, foi questionada por Boggiani ef a/.

(1 996b). Os metacalcários e f ilitos presentes em dobras isoclinais, expostos a leste da
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estrada Bonito - Bodoquena, foram definidos novamente como formações Tamengo e

Guaicurus, conforme proposta original de Almeida (1965a) - figura 2.4.

Mociço
do Urucum

Exposiçôo do Grupo Corumbó
segundo os mopos geológicos
disponíveis.

Exposiçõo do Grupo Corumbó de ocordo com

definiçõo de Almeido (19ó5o), odofodo

neste lrobolho.

Grupo Corumbó

formoçöes Cerrodinho, Bocoino e porte do Formoçõo Tomengo

formoções Tomengo e Guoicurus

Grupo Cuiobó

Figura 2.4. Retomada da definicão original de Grupo Corumbá de Almeida (1965a),
englobando nas formaçöes Tamengo e Guaicurus os metacalcários e fil¡tos situados a
leste de Bonito e Bodoquena, onde se encontram deformados em dobras isoclinais e em
falhas de empurrão.
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3. cËNÁRro cEoLóctco tNlctAL À seolueruraçÃo Do cRUPo
conurvreÁ

Para entender a evolução sedimentar do Grupo Corumbá, remonta-se aos

primórdios do Neoproterozóico, por volta de 1 Ga atrás, quando provavelmente todas as

massas cont¡nentais estiveram reunidas em um só supercontinente '

,A suposição da existência de um supercontinente pré-Pangea foi interpretada com

base em dados paleomagnét¡cos (McWilliams 1981 apud Murphy & Nance 1991, Piper

1982). Posteriormente, esta hipótese foi corroborada por estudos estratigráficos (Bond

et at- 1984, Hoffman 1991, ll'in 1991, Dalziel et al. 1992, 1994, 1995, Aitken 1989,

1991a, 1991b, Moores 1991, Young 1992a, 1992b, 1995), paleontológicos (Donovan

1987, McMenamin & McMenamin 1990) e embasada em maior número de dados

paleonragnéticos (Powell et al. 1993, Torsvik et a/. 1996)'

As informações obt¡das conduziram, por fim, à interpretação de que, durante o

Neoproterozóico, as massas cont¡nentais estiveram reunidas por duas vezes, uma no

início e outra ao final, próximo da transição com o Fanerozóico (Murphy & Nance 1991,

Dalziel er al. 1994]..

Dalziel (1997), em síntese recente sobre esse assunto, empregou a denominação

Rodinia, definida por McMenamin & McMenamin {1990), para o supercontinente que

teria existido no início do Neoproterozóico e Pannotia, nome sugerido por Powell (1995),

para o que teria existido de forma relativamente efêmera ao final do Neoproterozóico.

SegunrJo Hoffman (1991), as separações e colisões continentais teriam sido

relat¡vamente rápidas, provocando abruptas modificações na configuração dos

cont¡nentes.

Dados paleomagnéticos evidenciam que os processos rift-to-drift do Rodínia

teriam sido os mais rápidos já registrados na história geológ¡ca, com velocidades

superiores a 20 cm/ano (Torvisk et ai. 1 996). Estes dados indicam também que o

supercontinente Rodínia permaneceu ao redor do cinturão equatorial, ou próximo desse,

antes do início da glaciação sturtiana {Torvisk et a/. 1996).

A localização do supercontinente em zona equatorial, sob clima quente e úmido,

propiciou o intemperismo. As reações químicas envolvidas neste processo teriam

promovido retirada de gás carbônico da atmosfera (Nance ef a/. 1986) e diminuição do

"efeito estufa" de aprisionamento da radiação solar. Conseqüentemente, a temperatura

da Terra abaixou e as calotas de gelo avançaram até baixas latitudes (Young 1993).

A Glaciação Varanger, que teria ocorrido entre 625 e 580 Ma, encontra-se

associada à formação do segundo supercontinente, o Pannotia (do grego par= tÕdos e

notios= ao sul), quando toda massa continental encontrava-se no Hemisfério Sul.
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Young (1992a) e Powell et al. 119931 haviam notado que os dois marcantes

eventos glacia¡s neoproterozó¡cos - o Sturtian/Rap¡tan |75O-7OO Ma) e o

Marinoan/Varanger (625-580 Ma) - apresentam registros preservados em fts

¡ntracont¡nentais, Estes registros são diferentes em cada lado da Laurentia, núcleo

cratôn¡co ancestral do continente norte amer¡cano.

No lado oeste, ao longo da Cordilheira Norte Americana (Montanhas Mackenzie,

noroeste canadense), o registro sturt¡ano é abundante e o varangeriano restr¡to,

enquanto que do lado leste ocorre o oposto, ou seja, o registro glacial varangeriano é

mais abundante do que o sturt¡ano,

Com base nas informações geológicas disponfveis, Hoff man (1 991 ) e Powell ef

a/. (1993) demonstraram que, no r¡fteamento do Rodínia, o lado oeste da Laurent¡a teria

se separado primeiro, por volta de 78O Ma atrás, enquanto que o lado leste teria se

fragmentado há 600 Ma. Com base nesta constatação, Young (1995) relacionou a

glaciação Sturtian à presença do supercontinente mais antigo e a Varanger ao mais novo

(figura 3.1, Young 1995), respectivamente Rodínia e Pannotia.

Frogmenloçõo do Pqnnotio (ó00 Mo)

Figura 3.1. Distr¡buiçäo dos continentes durante
varangeniana (B), modificada de Young (1995).

a glaciação sturtiana {A) e a
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O supercontinente Rodínia teve origem relacionada à Orogênese Grenviliana.

Dalziel (1 992, 19941 propôs continuidade entre a Província Grenville, do leste da

Laurentia, e a Faixa de Dobramentos Sunsas, do Sudoeste do Cráton Amazônico. Desta

forma, o Promontório da Laurentia (Labrador-Groelândia) encontrava-se colado ao

embaiamento de Arica (Chile), e o noroeste das llhas Britân¡cas à margem pré-andina do

Peru (f igura 3.2).

GONDWANA

OCIDENTAL

GONDWANA

ORIENTAL

orog ênese
g renvillio no

crélon

Figura 3.2. Reconstituição tectônica ao final do Neoproterozóico, modificada de Dalziel
{ 1 994).

O modelo .de Dalziel (1 992) f oi parcialmente comprovado por Sadowski &
Iqs\/

Bettencourt (1996) e Tosdal {1995).

Bettencourt et at. 11996l, com base na comparação entre dados paleomagnéticos

e geocronológicos de rochas magmát¡cas de Rondônia (sudoeste do Cráton Amazônico),

da Província Grenville {Amérlca do Norte) e do Complexo lmataca {Venezuela),

concluiram que, entre 1,15 a O,91 Ga (final do Mesoproterozóico), estas regiões

estiveram u nid as.

Diante do contexto geológ¡co apresentado, a sedimentacão ¿o Crupo Corumbá

ter¡a se desenvolvido pelo rifting do supercontinente Pannotia no início do Vendiano

(figura 3.3). A Bacia Corumbá seria, assim, uma entre inúmeros zfts originados da

fragmentação continental. Essas bacias teriam águas ¡nterconectadas formando o que

ffi
F¡
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Dalziel {1 997} denominou Brazitides Ocean. Provavelmente este oceano circundava

vários blocos contirientais (microcontinentes), representados em parte pelo Bloco Rio

Apa e pelo Maciço de Goiás e teria comunicação com o Oceano Adamastor (Hartnady et

at. 1985}, do sudoeste africano. Estas bacias teriam assim evolução sed¡mentar

semelhante à das unidades presentes no leste da Groelândia' spitsbergen (Svalbard-

Noruega), noroeste da Escócia, lrlanda e Penfnsula lbérica, rosultantes de extensão

crustal e de marcante evento transgressivo posterior à Glaciação Varanger'

A análise dos trabalhos geológicos desenvolvidos sobre o modelo de evolução da

Precordilheira Argentina a partir de rift-to-drift com o leste da Laurentia (Bond ef a/.

1984, Ramos 1988, Moores 1991 , Hoffman 1991, Dalziel 1991, Dalla Salda et a/',

1992a 1992b, Astini ef a/. 1995, Dalziel 1997), demonstra que a abertura do Oceano

lapetus (Harland & Gayer 1972, Wilson 1966) teria sido posterior à deposição do Grupo

Corumbá, Desta forma, durante a abertura da Bacia Corumbá, parte do lado leste da

Laurentia (apalachiano) provavelmente permaneceu colado ao noroeste argentino.

A hipótese acima encontra respaldo no modelo de Grunov et a/' (1996), segundo

o qual o rifting que resultou na separação entre Laurentia e a América do sul estaria

relacionado à colisão entre os crátons Amazônico/Oeste africano/Rio de la Plata e

f ormação do Gondwana,
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FÁCIES
SEDIMENTARES DO GRUPO CORUMBA

Das propostas de subdivisão estratigráfica do Grupo Corumbá, a que se mostra

mais adequada aos estudos faciológicos desenvolvidos é a de Almeida (1965a). Este

autor definiu o Grupo Corumbá como constituído, da base para o topo, pelas formações

Cerradinho, Bocaina, Tamengo e Guaicurus.

Almeida (1965a) descreveu sedimentos conglomeráticos, de exposições restritas

à borda oeste do planalto, definindo-os como Formação Cadiueus e posicionados como

unidade à parte do Grupo Corumbá.

Durante o desenvolvimento do presente estudo, foi observada a transição

faciológica entre o topo da Formação Cadiueus e a base da Formação Cerradinho, fato

este que implicou posicionamento da Formação Cadiueus na base do Grupo Corumbá

(figuras 4.1 e 4.21.

Ii*<ró
i:)

"ú,toìUio
CLi=

tú,io

Formoçõo
Guoicurus

Formoçõo
Tomengo

f^ ì ^o "\^
Formoçõo
Bocoino È

Formocõo
Cerrodinho ffi
Formoçõo
Codiueus

Figura 4.1. Subdivisão
(1965a), com inclusão da

estratigráf ica do Grupo
Formação Cadiueus como

Corumbá, modificada
unidade basal.

de Almeida
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Figura 4.2. Esquema geológico das exposições do Grupo Corumbá no Planalto da
Bodoquena e no Maciço do Urucum, com as localidades menc¡onadas no texto. As
porções a leste das falhas de empurrão encontram-se intensamente dobradas (dobras
isoclinais), const¡tuindo as Brasilides metamórficas de Almeida (1984). Neste esquema,
as expos¡ções carbonáticas no prolongamento ao sul da Serra da Bodoquena são
definidas como Grupo Corumbá, restringindo o Grupo ltapucuml, no Paraguai, às
expos¡ções a sudoeste do Bloco do Rio Apa.

(modificodo de Schobbenhous ef ol. l98l )
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4.1 . Formação Cadiueus

A Formação Cadiueus foi originalmente def¡n¡da por Almeida (1965a) como um

conjunto de sedimentos conglomeráticos e arcoseanos sobreposto ao embasamento

gnáissico-granítico, com exposições restritas à borda oeste do Planalto da Bodoquena,

ao norte de Morraria, e seção-tipo nas escarpas a nordeste do Posto lndfgena Alves de

Barros (figura 4.2).

Almeida (1965a) estimou a espessura da Formação Cadiueus em pelo menos

3OOm, na sua maior parte constituída por fanglomerados depositados na borda de

escarpas, possivelmente de falhas.

Em sua descricão, Almeida (1965a) demonstrou a presença de dois grandes

ciclos de sedimentacão conglomerática. O primeiro inicia-se com ortoconglomerados

polimíticos, com clastos angulosos de granito, gnaisse, biotita xisto, quartzito, anfibolito

e outras rochas do embasamento aflorantes nas redondezas. O tamanho dos clastos

varia de 20 a 30 cm, geralmente imersos em matriz arenosa arcoseana grossa, micácea,

havendo partes onde os clastos constituem o arcabouço da rocha. Aproximadamente 20

m acima da base, há escasseamento e diminuição do tamanho dos clastos.

Para o topo, os conglomerados transicionam para camadas mais espessas de

arenitos e passam para folhelhos roxos.

4.1 .1 . Fácies da Formacão Cadiueus
Na estrada que liga Morraria ao Posto lndígena Presidente Alves de Barros, foi

levantada uma secão estratigráfica que representa provavelmente o segundo ciclo de

sedimentação descrito por Almeida (1965a). Não foi observado o contato com o
embasamento.

Nesta seção, f oram definidas três f ácies sedimentares (quadro 4.1 ): a de

ortoconglomerados polimíticos, a de arcóseos grossos e a de folhelhos roxos.

Os ortoconglomerados constituem camadas de até um metro de espessura, que

predominam na base da seção. As camadas de ortoconglomerados alternam-se com as

de arcóseos de granulometria areia grossa e, para o topo, os conglomerados vão se

escasseando com predomfnio dos arcóseos que, mais ao topo, cedem espaço aos

folhelhos (figura 4.3).
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O,uRono 4.1 . Slrr¡resE DAs FÁctEs oe FoRrvllçÃo Clo¡ueus

fácies descricão estruturas
sedimentares

ambiente de
deoosicão

f olhelhos
roxos

folhelhos de cor roxa
com micas detríticas

nos planos de
acamamento

laminada lacustre
oxidante

arcóseos
c¡rossos

grãos angulosos de
ouartzo e feldsoato

maclça leques aluviais
(f an-deltasl

ortoconglomerado
polimítico

sustentação por
clastos de litologias

diversas

maciça e gradação
inversa

leques aluviais
(f an-deltas)

Fácies de ortoconglomerados polimíticos

A ocorrência destes conglomerados é restrita à borda oeste do Planalto da

Bodoc¡uena, provavelmente embutidos em grabens, em altitudes topográficas inferiores

aos c¿¡lcários e dolomitos.

Os ortoconglomerados são maciços ou com gradacão inversa, sustentados pelos

clastos, com matriz areia grossa. Apresentam-se em camadas tabulares, de um metro de

espessura, alternadas, em contato brusco com camadas métricas de arcóseos maciços.

Os clastos não apresentam arranjo ordenado, são angulosos, de formas e

tamanhos variados (entre 2 e 20 cm de diâmetro) e constituídos por quartzo, mica xisto,

gnaisse, rocha metabásica e material ferruginoso, litologias estas tfpicas do

embasamento gnáissico sotoposto. A matriz, de coloração avermelhada, é de arcóseo de

granulacão grossa a média, mal selecionado, com grãos angulosos de quartzo (7Oo/ol e

feldspato (30%).

Para o topo da unidade, os ortoconglomerados apresentam clastos relativamente

menores e mais arredondados.

lnterpretação

Os conglomerados da base da seção analisada, com gradação normal e inversa

dos clastos e esporádica orientação dos seixos, podem ser interpretados como

originados por processos de fluxo de detritos. Este processo é definido como fluxo

gravitacional onde os clastos são mantidos em suspensão através de forças dispersivas

resultantes do choque entre as partlculas (Midleton & Hampton 1976). Desta forma, os

conglomerados da base mostram deposição por processos gravitacionais de alta energia

em leques aluviais, provavelmente coalescentes na borda ativa de bacia, na forma de

cortina de detritos.
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Figura 4.3 Seçäo estratigráfica de parte da Formação Cadiueus, levantada na estrada de
Morraria para o Posto lndígena Presidente Alves de Barros. As exposições desta unidade
são restritas à esta localidade, cuja seção provavelmente representa as porções
medianas dos depósitos fanglomeráticos, em transição para os sedimentos da Formação
Cerradinho.
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Fácies de arcóseos médios a g/rossos

Os arcóseos, de cores avermelhadas, apresentam granulometria areia média a

grossa, estrutura maciça e esparsas estratificações cruzadas planares com sets de 1O a

15 cm de espessura. Ocorrem na forma de camadas tabulares (1 a 2 m de espessura),

alternadas com os ortoconglomerados, e passam a predominar nas porções medianas da

seção.

Almeida (1965a), a partir da observação de seções delgadas, concluiu serem os

arcóseos formados fundamentalmente por grãos angulosos a pouco arredondados de

quartzo e feldspato, este último constituindo pelo menos a quinta parte do volume da

rocha, havendo ainda a ocorrência de palhetas de moscovita e biotita.

Interpretação

Associados aos conglomerados, os arcóseos representam fácies distais e/ou

menos energéticas dos leques aluviais, formando depósitos em lençóis, o que explicaria

a geometria tabular e estrutura maciça.

Fedo & Cooper (199O) discutiram a questão da diferença entre depósitos aluviais

e fluviais pré e pós-devonianos ao estudarem os sedimentos da Formação Wood Canyon

(Cambriano lnferior- California, EUA). lnterpretaram que a sedimentação se dava em

canais amplamente largos, sem a presença de entalhamentos acentuados e superffcies

erosivas características dos demais depósitos fluviais, devido a ausência de vegetação

continental.

Fluxos desconfinados (s/¡eef -floodl são particularmente comuns e característicos

da sedimentacão de leques aluviais (McPherson et al. 1987), sendo encontrados também

em leques aluviais cretáceos (Flint et a/. 1986).

Fácies de folhelhos roxos

Os folhelhos são de cor roxa a marrom, com placas submilimétricas de moscovita

detrfticas nos planos de acamamento. Ocorrem predominantemente nas porções

superiores da seção levantada, em camadas de dois a três metros de espessura,

alternadas com os arcóseos maciços, passando a camadas decimétricas no topo.

Folhelhos semelhantes ocorrem ao sul e a leste de Morraria, onde gradam para

arenitos da Formação Cerradinho (f igura 4.4ll. Nestas situações, são carbonáticos

(margas) e constituem camadas mais espessas, com 5 a 10 m de espessurq.
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Figura 4.4. Folhelhos roxos do topo da Formacão Cadiueus em exposicão nos arredores
de Morraria.

lnterpretacão

A presença de folhelhos depositados por decantacão, encerrando ciclos areno-

conglomeráticos, demonstra que os leques aluviais estariam bordejando corpos aquosos,

lacustres ou mesmo marinhos. Considerando a possibilidade das cores arroxeadas dos

f olhelhos serem primárias, estas ref letiriam condicões oxidantes em águas rasas,

associadas a intensa ferruginizacão dos sedimentos.

4.1 .2. Ambientes de sedimentacão da Formação cadiueus
O contexto observado de variacão lateral e vert¡cal das fácies na Formacão

Cadiueus permite associá-la a depósitos de leques aluviais. A presença destes tipos de

depósitos é apontada como evidência direta da ocorrência de intensa atividade de falhas

numa bacia sedimentar (McPherson et al. 1gB7),

Na Formacão Cadiueus, o reconhecimento de distintos ciclos com

granodecrescência ascendente marcaria a ocorrência de pulsos tectônicos ou de maior

incidência pluviométrica na borda atrva da bacia, menos intensos para o topo, onde os

conglomerados apresentam clastos relativamente menores e mais arredonäados, em

resposta ao maior retrabalhamento dos sedimentos.

Considerando-se que a base do Grupo Corumbá depositou-se logo após a

Glaciacão Puga (Varanger), ou foi até rnesmo conternporânea aos seus estágios finais, é
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de se esperar ambiente de baixa ou nenhuma umidade durante a sedimentação da

l-ormacao (-âdtueus.

Na Formação Cadiueus, não foram encontradas evidências mais conclusivas de

um clima árido durante a deposicäo, porém tal hipótese é plausível em função da

presença de prováveis evaporitos na Formação Cerradinho.

A marcante cor avermelhada de depósitos aluviais da Formação colosso (chile)

foi interpretada como relacionada ao desenvolvimento de condições áridas durante a

sed¡mentacão (Fl¡nt ef a/. 1986), apesar de tal constatação ter sido também baseada na

presença de evaporitos em depósitos de playa /ake distais aos leques aluviais.

A depos¡cão da Formação Cadiueus teria se dado, portanto, em leques aluviais,

com fluxo da deposição de oeste para leste' Com o avanço do corpo aquÐso teria

ocorrido afogamento dos leques aluviais e formação de fandeltas, cu.ios riepósitos

subaquosos encontram-se representados nas fácies da Formaçäo Cerradinho.

4.2. Formação Cerradinho

Esta unidade foi identificada apenas ao longo da borda oeste do Planalto da

Bodoquena. Não se conhecem exposições desta unidade no Maciço do Urucum, em

Corumbá.

Almeida {1965a), caracterizou-a como constitufda de arenitos, siltitos, argilitos,

calcários, dolomitos e camadas de silexitos, podendo apresentar arcósêos e até

conglomerados. Ao contrário da Formação Cadiueus sotoposta, predominantemente

terrígena, a Formacão Cerradinho apresenta grc¡nstones com laminações cruzadas.

4.2.1 . Fácies da Formação Cerradinho
As fácies da Formação Cerradinho (quadro 4'2 e figura 4.5) encontram-se

expostas em área geográfica relat¡vamente maior do que a da Formação Cadiueus, sendo

observadas nas áreas ocidentais do Planalto da Bodoquena, a oeste do Rio Perdido e do

Rio Salobra. Ocorrem expostas ao longo da rodovia Bonito - Fazenda Bafa das Garças, a

oeste da sede da Fazenda Serradinho, nos arredores da Fazenda Margarida (estrada

Jardim - Porto Murtinho) e na estrada que liga a Vila Garlcha à região de Três Morros. Na

porção norte do Planalto, estas fácies são observadas na região de Morraria (figùra 4'2)'

Na borda oeste do planalto, as camadas, com 10 a 15 m de espessura,

apresentam-se pouco deformadas, mas inclinadas, com mergulhos variando,de 5 a 100

para sE. As espessuras das camadas diminuem para leste, onde a Formação cerradinho

ocorre apenas em núcleos de anticlinais, com espessuras inferiores a 3 m.
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Esta unidade é constituída pelas fácies de arcóseos finos a médios e de folhelhos

transicionando, para o topo, para as fácies de grcinstones com laminacões cruzadas,

com variação lateral das fác¡es demonstrada na figura 4,5.

F¿icies de arcóseos finos a médios

Esta fácies ocorre na base da Formação corradinho constituindo camadas de l5 a

2o m de espessura, em discordância erosiva sobre granito do embasamento, na borda

oeste do Planalto da Bodoquena e na regiäo central, erodida, do sinclinal do Rio perdido.

Os arcóseos são maciços, de cores avermelhadas e róseas. Apresentam
granulação areia fina a média, com grânulos e grãos angulosos, matriz síltico-argilosa,
cimento de quartzo microcristalino ou de calcedônea fibro-radiada. o arcabouço é
mineralogicamente constituldo por 70 a go% de grãos de quartzo e o restante por

feldspatos, com predominância de microcllnio. Estruturas sedimentares são raras,
restritas a gradações normais, marcas onduladas simétricas e estraliJicacões cruzadas
tabulares, com mergulhos para leste.

Na estrada de Vila Garicha para Três Morros, observam-se paracongromerados de
matriz arcoseana com seixos bem arredondados de quartzito l5-1Oo/ol, aflorantes na
margem direita do córrego Taboquinha, próximo à sede da fazenda homôn¡ma. A
camada de paracong lomerado não ultrapassa 3 m de espessura e encontra-se em meio a
pacote de 40 m de espessura de arcóseo com intercalações centimétricas de argilito na

base.

Para o topo, ocorrem ¡ntercalacões de camadas da fácies de grainstones, onde as

camadas de arcóseos são rélativamente menos espessas.

oUADRo 4.2. SINTESE DAs FÁcIEs DA FoRMAcÃo CERRADINHo
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Figura 4.5. Esquema da distribuição das fácies sedimentares da Formação Cerradinho, 1)
arcóseos, 2l grainstones com laminações cruzadas, 3) folhelhos e 4) arenitos com
lâminas de argilitos.

lnterpretação

Os arcóseos representam fácies distais dos leques aluviais, cujas fácies proximais

(Formação Cadiueus) ter¡am sido em grande parte erodidas, com preservação apenas das

fácies conglomeráticas em depressões topográficas ou grabens.

Estes arcóseos estariam associados ao retrabalhamento dos leques aluviais em

ambiente litorâneo, de águas rasas, sujeitos à ação de ondas normais, de "tempo bom".

As estruturas sedimentares indicativas de paleocorrentes são raras, porém as

poucas laminações cruzadas presentes indicam que a área fonte se encontrava a oeste,

no Bloco Rio Apa.

Atualmente, as exposicões de rochas gnáissico-graníticas do Bloco Rio Apa

encontram-se topograf icamente abaixo dos afloramentos do Grupo Corumbá. No

entanto, interpreta-se que constituiam alto topográfico e área-fonte dos sedimentos

terrígenos das unidades basais do Grupo Corumbá.

Fácies de arenitos com lâminas de argilito

Na rodovia Jardim-Porto Murtinho, a 70 km de Jardim, próximo à sede da

Fazenda Margarida, foi observado espesso pacote basal, relativamente homogêneo, com

aproximadamente 50 m de espessura, com alternâncias centimétricas de arenito róseo

médio a grosso com lâminas de argilito (figura 4.6). Os arenitos tendem a formas

lenticulares, são de granulometria heterogêneâ ê, localmente, observam-se

estratificacões cruzadas com mergulhos em sentidos opostos,

Fócies sed¡mentores do Formoçõo Cerrodinho
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Em seção delgada, nota-se que são constituídos por areia fina (125 a 2SO pm)

com esparsos grãos de quartzo grossos bem arredondados e esféricos (< 5olo). Há

grande quant¡dade de mica detrítica (3O %).

lnterpretação

A alternância rítmica entre sedimentos de granulometria distinta (areia e argila),

de níveis energéticos de deposição também distintos, foi definida como estruturas

heterolítica por Visser (198O), identificadas em planície de maré moderna da Holanda.

A planície de maré se caracteriza por ser um ambiente de extremas variações de

energia de deposição em períodos de tempo relativamente curtos. Durante os fluxos

diários de maré, tanto na alta quanto na baixa, ocorre sedimentacão de areia. Durante as

pausas das marés, sob baixa ou nula condição de energia, ocorre decantação de argila.

A fácies de arenitos alternados corn lâminas de argila da Formação Cerradinho é

associada a estas condições de deposição. Nesta fácies, as lâminas de argila são

relativamente ma¡s freqüentes do que as de arenito, o que implica origem em ambientes

de inframaré, onde as lâminas de argila de depositam tanto na maré alta quanto na

baixa' Nos ambientes de supramaré, a deposição de argila ocorre apenas nas pausas da

maré alta e geralmente são erodidas no refluxo da maré baixa. A ¡nterpretação de

ambiente de inframaré é ainda corroborada pela provável ausência de gretas de

contração.

Figura 4.6. Fácies de arenitos com lâminas de argilitos da região da Fazenda Margarida,
Rodovia Jardim-Porto Murtinho.
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F¡Écies de folhelhos

Camadas métricas de folhelhos ocorrem ¡ntercaladas nos arcóseos na base da

Formação Cerradinho, tornando-se mais espessos para o topo desta unidade' onde

atingem até 20 m de espessura.

os folhelhos são constituídos por quantidades variadas de silte e argila, com

menos de 1Oo/o de areia {quartzo, f eldspato e clorita), Apresentam-se mac¡ços ou em

camadas, com moscovita detrftica nos planos de estratificação e isolados cristais

milimétricos de pirita idiomórfica. Em exposições sem alteração intempérica' estes

folhelhos säo pretos, com aspecto carbonoso.

lnteÌpretação

A presença de minerais sulfetados e de provável matéria orgânica é ind¡cativa de

condiç¿jes redutoras durante a sedimentação, o que indica origem destes folhelhos sob

condiçêies de águas relativamente mais profundas, menos oxigenadas, do que as da

fácies de arenitos com lâminas de argilito.

Fácies de gÍainstones com laminações cruzadas

Esta fácies apresenta boas exposições nos arredores da Fazenda Bafa das Garças,

onde se observa a transição para os arcóseos da base.

Os grainstones que caracterizam esta fácies são de cor preta a ôinza escuro'

Exibem laminação cruzada tabular, com sefs de 10 a 15 cm de espessura, e mergulhos

das lâminas entre 15 e 2Oo, dispostas, por vezes, na forma de estrutura "espinha de

peixe". Também ocorrem truncamentos localizados de laminações onduladas e

hummocky ctoss strct¡fications (figura 4.7).

Os grãos dos grainstones são intraclastos de calcário e, com menos freqüência,

oolds. comumente, encontram-se palhetas calcárias irregulares, com espessuras

submilimétricas e área menor que 1 cm2, semelhantes a papel picado' o que sugere

constitufrem fragmentos retrabalhados de laminitos miciobianos. finos. Localmente,

observam-se esparsos cristais mil¡métricos de calcita de formato romboédrico,

interpretados como prováveis substitutos de cristais evaporÍt¡cos'

lnteryrctdção

A presença desta fácies indica que, com a transgressão marinha, houve

condições para a formação de carbonatos dev¡do à diminuição do aporte terrfgeno e

ocorrência de ambiente propfcio à atividado algácea. A granulometria desteå calcários e

a presença de laminações cruzadas são evidências de que os calcários originaram-se em

águas agitadas em ambiente relativamente mais raso do que o dos folhelhos,

provavelmente em rampa carbonática suieita a tempestades.



Figura 4.7. Grainstones
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Bonito.
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4.2.2. Ambientes de sedimentação da Formação Cerradinho

A análise conjunta das fácies das formações Cadiueus e Cerrad¡nho permite

interpretá-las como depósitos de fan-delta no conceito revisado de McPherson ef a/.

(19871.

Os fan-deltas são definidos como leques aluviais depositados diretamente em

corpo aquoso (seja este oceano, mar ou lagol, tendo áreas-fonte em regiões adjacentes

elevadas, geralmente em escarpas de falhas. Neste contexto, o fan-delta é composto por

fácies subaéreas, que constituem o leque aluvial, e fácies subaquosas, Estes depós¡tos

são considerados típicos de bacias rift e pull-apart, sendo também encontrados em vales

glaciais.

Nos fan-deltas da base do Grupo Corumbá, os leques aluviais são representados

pelas fácies da Formacão Cadiueus, com depósitos const¡tuídos por sedimentos

resultantes de fluxos grav¡tac¡onais na base e suspensão no topo, enquanto que as

fácies subaquosas, incluindo as de planfcie de maré, constituem a Formação Cerradinho

(f igura 4.8).

Tanto na Formação Cerradinho quanto na Formação Cadiueus, os sedimentos

arenosos são predominantemente avermelhados, A origem da cor vermelha de

sedimentos foi investigada por Dubiel & Smoot (1994) no contexto dos red beds

permianos e triássicos relacionados à presença do supercontinente Pangea. Estes

autores ressaltaram que apenas a cor vermelha não é indicativa de paleoclima, sendo

esta encontrada em ambientes continentais tanto sob cli.nas áridos como úmidos

(Turner 198O). No geral, a cor vermelha é diagenética e relacionada a pigmentos

hematfticos (Walker 1 974).

Posterior à sedimentação das formações Cadiueus e Cerradinho prosseguiu-se

intenso processo de peneplanização, provavelmente sob condições semi-áridas,

or¡ginando extensa superffcie aplainada em rochas do embasamento, sobre a qual teria

se dado a sedimentação predominantemente dolomft¡ca da Formação Bocaina (figura

4.9).
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Figura 4.8. Evolução da sedimentação basal do Grupo Corumbá, represe;tada pelas
formações Cadiueus, Cerradinho e Bocaina.
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4.3. Formação Bocaina

A Formagão Bocaina, com espessuras entre de 30 e 80 m, é caracterizada por

dolomitos com gradativa predominância de s¡lexitos no topo. Nela também ocorrem

rochas fosfáticas e abundantes estruturas estromatolíticas.

Esta unidade f oi def inida por Almeida {1 945} na região de Corumbá, onde se

encontram suas melhores exposições, na morraria ao sul da cidade e na localidade

vizinha de Albuquerque. No Planalto da Bodoquena, os dolomitos são observiados nas

porções mais orientais, const¡tuindo morrarias e morros isolados, tendendo il formas

cônicas, distr¡buídos ao longo do lado oeste da rodovia entre Bonito e Bodoquena, onde

se encontram dobrados, tectonizados e marmorizados. Apresentam grande qttantidade

de sílica, a qual ocorre tanto na forma de lâminas e camadas, como prer;nchendo

fraturas, dispostas em estruturas box-works, muito freqüentes na zona mais

tectonizada.

O contato inferior dos dolomitos da Formação Bocaina é erosivo e estes ocorrem

sobrepostos d¡retamente sobre o embasamento gnáissico-granítico. Apresentam-se

também posicionados diretamente sobre os diamictitos da Formação Puga, através de

contato erosivo, como observado no Anticlinal Anhumas, na estrada que liga Bonito à

Gruta do Lago Azul. O contato com a Formação Cerradinho não foi observado.

O contato erosivo com o embasamento constitu¡ extensa superffcie de

aplainamento que provavelmente situa-se também sobre os diam¡ctitos, preservados

apenas em baixos topográficos.

A presença desta superf lcie já havia sido mencionada por Almeida (1 945) como

presente na base dos dolomitos em Corumbá. É no entanto no Planalto da Bodoquena,

na região de Morraria, a oeste de Bodoquena, na Fazenda Pedra Branca, que pode ser

bem visualizada, motivo pelo qual propõe-se denominá-la Superffcie de Aplainamento

Pedra Branca (f igura 4.9).
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Figura 4.9. Superfície erosiva de aplainamento do embasamento gnáissico-granítico
(fotografia superior) exposta na região de Morraria, aqui definida como Superfície de
Aplainamento Pedra Branca. Sobre a superf ície erosiva ocorre extenso corpo
estromatolítico da base da Formacão Bocaina (fotografia inferior).
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4.3.1. Fácies da Formação Bocaina

AFormaçãoBocainaconstitu¡Unidademarcadapelavariaçãolateraldefácies,

distribuídas por extensão de centenas de quilômetros, o que dificulta a definição das

relações entre as {ácies relacionadas no quadro abaixo'

F¡ícies de estrcmatólitos LLH

Os estromatólitos pseutlocolunares de Morraria constituem corpo único e

homogêneo com 10 a 15 m de espessura sobre área aproximada de 10 x 20 km.

Encontram-se posicionados diretamente sobre o embasamento gnáiss¡co-granftico

aplainado pela superffcie erosiva (figura 4.9). Os estromatólitos apresentam laminação

de 2 a 3 mm de espessura com alternância de lâminas dolomlticas e lâminas de sllica

ressaltadas pela dissolução, As pseudocolunas apresentam-se contfnuas verticalmente e

lateralmente separadas por fraturas verticais, paralelas entre si, aparentemente

atectônicas. Existem vazios entre as colunas parcialmente preenchidos por cristais bem

formados de quartzo hialino de até 2 cm de comprimento constitu¡ndo pequenos geodos.

Em planta, as pseudocolunas apresentam-se ciriulares, com 3 a 4 cm de

diâmetro, na forma de padrão "caixa de ovo". Em seção delgada, a rocha apresenta-se

porosa (5-1O%) e parcialmente dolomitizada, com cristais de interface planar-euhedral

com parte da textura original grumosa preservada (figura 4'101.

OuADRo 4.3 - Sfrur¡se DAs FÁclEs DA FoRMAçÃo BocAlNA

fácies descrição estruturas
çê.limentares

amb¡ento de
deoosicão

psoid tudstones ooids> 2 mm, córtex
r:oncêntrico

costoiro
(ba¡x¡os oolfticos)

rochas fosfáticas m¡crof osf oritos mac¡ços,
estromatólitos e

lam¡nações algáceas
fosfãtizados

maclça e
estromatolíticâ

costeiro r;ujeito à

upwel!¡ngs

dolom¡tos
estroffratolíticos

laminaçöes algáceas,
estromatól¡tos bulbosos e

colunares

maciça, lam¡nada e

estromatolltica
inf ramaré

mudstones
alternados com

silex¡tos

camadas centimétricas de
mudstones dolomíticos

alternadas com camadss
de silex¡to incolor

estratif¡cação plano-
paralela

inframaré

flakestones brecha carbonáticâ com
clâstos na forma de olacas

placas imbricadas
teDees

inlra e supramaré

mudstones
dolomfticos

estrât¡ficados

estratificação plano-
paralela (1 -2 cm de

estratificação Plano-
paralela

inf ramaré

estromatólitos LLH espesso pacote basal de
estromatól¡tos com

laminação ligada
lateralmente (LLH)

f ôrrñânalô nsetrdo-coltInas

estromatolltica ¡nlrâmaré
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250 ¡rm

Figura 4.10. Fotomicrografia de seção delgada dos estromatólitos LLH de Morraria,
exibidos na figura 4.9. A dolomitizacão foi parcial, preservando parte da textura grumosa
original. Os cristais são finamente cristalinos e apresentam interfaces retas e porosidade
indicada pela seta (nicóis cruzados na fotografia superior e paralelos na inferior).
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lnterprctação

Esta fácies marca a transgressäo francamente marinha da base do Grupo

corumbá sobre extensa superffcie aplainada. o que tefia possibilitado o avanço do mar

por grande área sobre o embasamento, sob condições de águas rasas (figura 4.8).

Nestas condições, os estromatól¡tos teriam sido originados em ambiente de águas pouco

energéticas, provavelmente lagunar, possibilitando a formação do extenso corpo

eslromatolítico,

A dolomitização teria sido pós-deposicional, atestada pela substituição parcial da

textura original dos estromatólitos, e responsável pelo aspecto poroso da rochas.

F¡ícies de m u dstones do lomíticos estratificados

llsta fácies é caracterizada por mudstones dolomlticos com estratificação plano-

paralela formando estratos uniformes com 1 a 2 cm de espessura e dezenas de

quilômetros de extensão lateral, caracterizando grande parte da base da Formação

Bocaina.

Estes mudstones ocorrem ao sul de Corumbá, no Assentamento Fundiário do

Urucum, a oeste da Estação Urucum e nos arredores do Clube de Tiro de Corumbá, a

sudoeste do Morro Boca¡na. No Planalto da Bodoquena, esta fácies ocorre em diversas

localidades ao longo da estrada Bonito-Bodoquena, comumente associada à fácies de

flakestones,

Na Fazenda Pedra Branca, próximo de Morraria, ocorrem mudstones dolomfticos

laminados de cor branca e rósea, com laminacão plano-paralela bem regular,

apresentando-se localmente com deformacão plástica (figura 4.11). Const¡tuem pacotes

de 3 a 4 m de espessura, associados aos estromatól¡tos LLH. Em seção delgada, notam-

se estilólitos paralelos à laminaçäo e concentração de grãos de quartzo e mica (< 5 %)

em determinados níveis, porém a laminação é fornecida por diferença na textura, ora

grumosa, ora micrftica.

Na Fazenda Nhuverá, no Planalto da Bodoquena, foi levantada seção

estratigráf¡ca onde se observou intercalação de dolomitos com laminação fenestral

ex¡bindo porções preenchidas por calcita espática e/ou sflica (estruturas bird's eyel

(figura 4.1 2).
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Figura 4.11. Dolomitos laminados da base da Formacão Bocaina na Fazenda Pedra
Branca (norte de Morraria).
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F ácies de m u dsto n es dolomíti cos e stratifi c ad os

cJ-L27-B

cJ-t27-C

lmm estruturos bird's eye
(feneslrol)

cJ-L27-D

cJ-r27-E

çl-L27-f

Figura 4.12. Seção estratigráfica representativa da base da Formação Bocaina levantada
na Fazenda Nhuverá, Planalto da Bodoquena.
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lnterprctacão

A marcante laminacão plano-paralela observada nos mudstones aparenta ter

origem detrítica por decantação das partlculas carbonáticas em ambiente de águas rasas

e calmas, provavelmente lagunar. Sob estas condições, teriam sido provavelmente

depositados em associação com os estromatólitos LLH. Localmente, condições

relativamente mais energética teriam propiciado o transporte dos clastos finos de

carbonato e deposicão dos mudstones laminados, como os da Fazenda Pedra Branca,

provavelmente em canais de maré.

Fácies de flakestones

O termo flakestone, assim como o termo edge-wise conglomerates, é empregado

na descricão de conglomerados com intraclastos carbonáticos na forma de placas com

bordas angulosas (Shinn et al. 1965, Shinn 1983, Evamy 1973, Tucker & Wright 199O,

Tucker 1992).

Os flekestones são freqüentes na base da Formação Bocaina, encontrada em

diversas localidades no Planalto da Bodoquena e associados à fácies de mudstones com

laminacão plano-paralela.

O grau de retrabalhamento das placas é relativamente baixo, podendo ser

ausente, apenas com fraturamento das camadas e pequeno ou nenhum deslocamento,

Ocorrem na forma de placas imbricadas, indicando retrabalhamento relativamente ma¡or,

sem no entanto misturar materiais de diferentes composições litológicas.

Comumente a matriz micrftica que preenche os espaços entre os clastos

apresenta quantidades consideráveis (1O a 20 %) de grãos de areia e grânulos de

quartzo.

No noroeste do Planalto da Bodoquena, nas proximidades da Fazenda Santa Cruz,

em antiga frente de lavra de mármore, observa-se os diversos graus de retrabalhamento

desta fácies. As camadas dolomíticas são de cor rósea e os espaços entre as placas são

preenchidos por sílica (f igura 4,1 3). Nesta mesma localidade, em pequena caverna

próx¡ma à sede da fazenda, foi observada uma camada de 30 cm de espessura,

intercalada em pacote homogêneo com estratif¡cação plano-paralela, exibindo estruturas

arqueadas e rompidas de tal forma a lembrar a letra "v" invertida, Estas estruturas,

observadas em espaçamentos de cinco metros, não apresentam sinais de

retrabalhamento, constituindo tlpicas estruturas fepees,
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Figura 4.13' Fácies de flakestones representadas por pseudobrecha dolomítica de cor
rósea da base da Formacão Bocaina, em afloramento da Fazenda Santa Cruz, porcão
norte da Serra da Bodoquena.

lnterpretacão

O arqueamento e retrabalhamento das camadas irnplicam cimentação precoce da

larna carbonática. As crostas endurecidas ter¡am sofrido expansão e conseqüente
ruptura, originando estruturas tepees em ambientes de supramaré. Aparentemente, estas
estruturas sof reram pouco retrabalhamento evidenciado pela preservacão dos
arqueamentos originais.

Estruturas tepees, denominacão dada originalmente por Adams & Frenzel (1g50),
foram encontradas em ambientes subaquosos, em planícies de marés, em ambientes
lacustres e em perfis de solo (Kendall & Warren 1987), onde os processos de expansão,

arqueamento e ruptura são diversos. Em ambientes subaquosos, podem ocorrer apenas
por cristalizacão da matriz em águas rasas supersaturadas. Em planícies de maré a

expansão das cat'nadas ocorre através do preenchirnento por sedirnentos err fraturas,
originadas pela expartsão e contracão térm¡ca. Nestes casos, ocorre aumento da área

superf icial da crosta carbonática e, conseqüentemente, f raturamento na f orma de

polígonos com bordas arqueadas.
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F¿ícies de mudstones dolomíticos alternados com silexitos

Esta fácies é formada por dolomitos maciços na base com gradativo aumento de

ìntercalacões de camadas centimétricas de s¡lexito com predominância destas no topo

(f igura 4. 1 4).

Os dolomitos são maciços e de cor c¡nza escura e os silexitos brancos er incolores

e atingem espessura superior a 2 m no topo, onde não é raro observar estromatólitos

colunares com 10 a 15 cm de largura e 20 a 30 cm de altura.

As camadas de silex¡to ocorrem com limites bem definidos e coincidentes com os

planos de estratificacão. Sob seção delgada, a sílica apresenta-se rra forma

microcristalina.

lntetprctação

A ocorrência dos silexitos, em lâminas alternadas com camadas d,e rnudstones

dolomítlcos, sugere silicificação sob condições diagenéticas precoces, provavelmente na

interface água/sedimento, onde a sílica teria sido concentrada pela evaporação. Estas

condições teriam sido cíclicas e de forma gradacional, passando a predominar ao final da

sedimentacão.

Knoll & Sweet (19901 demonstrou que altas concentrações de matér¡a orgânica

podem promover silicificaçäo e que bainhas orgânicas de algas favorecem a precipitação

de sÍlica.

A sílica originada em ambiente d¡agenético tem sido relacionada à lixiviação de

poeira silicosa em ambientes desérticos para águas subterrâneas {Waugh 197Oa, b) ou

através de espilitização de lavas básicas no assoãlho oceânico (Southgate 1986), onde a

reacão de Na da água do mar produz feldspatos altamente sódicos e libera sflica {Turner

& Verhoogen 1960). Se considerarmos esta segunda hipótese, partimos do pressuposto

da formação de assoalho oceânico durante a evolucão da sedimentação do Grupo

Corumbá. Não se tem ainda nenhuma evidência conclus¡va da presença deste. Corpos de

metabásica foram mapeados a leste do Planalto da Bodoquena (Nogueira et al. 19781,

porém näo se dispõe de estudos mais pormenorizados que possib¡l¡tem relacioná-los à

origem oceânica,
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Figura 4.14. Fácies de mudstones dolomíticos alternados com silexitos exposta
Macico do Urucum.

Fácies de rochas fosfáticas

As rochas f osf áticas ocorrem na f orma de camadas centimétricas de

microfosforito (rocha fosfática com predominância de fluorapat¡ta de granulometria fina)

formando, por vezes, lentes mais espessas, como a encontrada na Fazenda Ressaca, ao

norte de Bonito. Nesta última, o corpo fosfático é formado por estromatólitos laminados

e colunares (figura 4.151, com teores de PrOu de até 35 %o, constituídos por fluorapat¡ta

(Boggiani et al. 1993). Em amostras de rocha fosfática desta localidade, Sallun et al.

(1 996, 1 997) identif icaram estruturas microscópicas globulares interpretadas como

microfósseis. Os microfosforitos são encontrados também na forma de massas

disformes associadas a estromatólitos, como observado em Porto Morrinhos, também

associados a estromatólitos.

lnterpretação

Rochas fosfáticas têm sido interpretadas como originadas em ambientes costeiros

sujeitos a correntes marinhas ascendentes (upwelling), com base em modelo inicialmente

proposto por Kazakov (1937). Através destas correntes marinhas, águas profundas e

frias, ricas em fosfato dissolvido, atingem zonas costeiras rasas onde a formacão de
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rocha fosfática ocorre através de complexos processos sedimentares e diagenéticos,

associados à intensa atividade biológica propiciada pelo aporte de nutrientes.

Figura 4.15. Estromatólito colunar fosfatizado, com teores de PrOu por volta de 3O %,
na Fazenda Ressaca - Bonito, MS (fotografia de Willian Sallun Filho, escala em cm).

Ambientes modernos comparáveis são encontrados na costa do Peru e Chile

(Burnett 1971], e da Namíbia (Slansky 1980). Estas regiões são caracterizadas pela

ascensão de águas frias, ricas em nutrientes, provindas de regiões oceânicas profundas,

onde o teor de fosfato atinge valores cinco vezes superiores ao das águas oceânicas

superf iciais. Constituem áreas de intensa prolif eracão de vida, especialmente

fitoplâncton, onde a matér¡a orgânica possibilita a concentracão de fosfato (Cook 1976).

Em regiões de ascensão de correntes marinhas (upwellings), foi constatada a presenca

de 21 toneladas de PrOo em concentracões de dinoflagelados e fitoplâncton e a elevacão

dos teores de fosfato de águas intersticiais em níveis 26 vezes superiores aos das águas

sobrejacentes (Slansky 1980). A formacão de minerais fosfáticos, porém, depende de

processos diagenéticos. Lúcas & Prévot (1981, 1984) produziram apatita em laboratório

sob condicões próximas às naturais utilizando matéria orgânica como fonte de fósforo.

McConnel (1965 apud Brenner 1980) já havia ressaltado a rrnportância da atividade
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bacteriana na formação de determinados tipos de rochas fosfáticas. Lúcas & Prévot

(1985) comprovaram que a at¡vidade bacteriana é fundamental na formação de apatita

por subs;tituicão de carbonato, uma vez que em solucões estéreis não obtiveram a

f ormação deste mineral.

Martens & Harris .1969 apud Slansky 1980) demonstraram experimc+ntalmente

que a presença de Mgz * inibe a precipitaçäo da apatita a partir da água do mar. No

entanto, Lúcas & Prévot (1985) constataram que a combinação dos rlompostos

hidrolisados da matéria orgân¡ca com o magnésio resultam na precipitação de struvita

{MgNHo.6HrO) e progressiva diminuiçäo do efeito inibidor do Mg2*.

l\ presença de estromatólitos e microbialitos fosfáticos foi descrita ern unidade

proteroi:óica da fndia, na região de ldaipur (Banerjee 1971, 1986, Chauchan 1979),

atribuída à substituiçäo progressiva dos carbonatos por fosfato. Unidades rifeanas da

Rússia apresentam concentrações elevadas de fosforito também associadas a

estromatól¡tos {Waldiya 1972). No Brasil, foram identificadas jazidas de fosfato

associadas a estromatólitos fosfát¡cos do Grupo Una em lrecê - Bahia (Bonfim 1986).

Misi & Kyle (1994) demonstraram, com base em estudos petrográficos e isotópicos, que

estes sedimentos sofreram complexa evolucão diagenética e que as concentrações

primárias de fosfato formaram-se durante o primeiro estág¡o da diagênese, antes do

processo de dolomitização. Relacionaram as concentrações primárias de fosfato a

processos biogênicos em ambientes anóxicos, porém não encontraram evidências que

possibilitassem identificar se a apatita teve origem pr¡mária ou se formou por

substituição do carbonato preexistente,

F¿ícies de dolomitos estrcmatolíticos

Esta fácies é bem representada em Porto Morrinhcs, na margem direita do Rio

Paraguai, no porto da balsa da rodovia BR-262, que l¡ga Campo Grande a Corumbá'

Nesta localidade, ocorrem dois tipos básicos de estromatólitos (figuras 4.16 e 4'17): na

base, os do tipo bulboso (largura de 3 m e altura de 1m), sotopostos a camada pelltica

(espessura de O,7m), sobre a qual ocorrem estromatólitos colunares formando pacote

estromatolltico de 6m de espessura e extensão superior a 300 m'
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Figr.rra 4,16. Dolomitos estromatolíticos de Porto Morrinhos, às margens do Rio Paraguai,
na travessia de balsa pela rodovia BR-262 (Campo Grande - Corumbá). As diferentes
formas de estromatólitos são atribuídas a ambientes deposicionais distintos.

Os estrornatólitos colunares apresentam colunas de 3 a 'l 0 cm de largura, não

ramificadas, corÌì 2 m enl rnédia cle altura, apresentando laminação convexa e lisa.

Localt-¡tente, estas colunas passam para estrornatólitos planares. As colunas, em planta,

apresentant-se alongadas, contírruas e paralelas entre si. Os espacos intercolLlnares (corn

largttras sernelh¿intes aos das respectivas colr-rnas) são preencl-ridos por muds¡ones corÌì

latttinacão còncava, fornecendo, por vezes, a falsa interpretacão de que constituent



colunas estromatolíticas invertidas. Os eixos das colunas são verticais, com

algumas porcões basais, sobre a camada pelítica, onde são inclinados

verticais para o topo. A litologia predominante é de dolomitos de cor bege

subordinadas de fosforito e de quartzo arenito.
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exceção de

passando a

com lentes

Figura 4.17. Detalhe dos estromatólitos colunares de porto Morrinhos

lnterpretação

A camada de pelito, que divide os dois tipos de estromatólitos, constitu¡

superfície de inundacão sobre a qual desenvolveu-se um hardground. A camada de

pelitos também separa dois diferentes tipos morfológicos de estromatólitos, o que reflete
mudanças nas condições ambientais, provavelmente relacionadas à subida do nível do

mar. Os estromatólitos em posicão inferior à camada de pelito, bulbosos, provavelmente

tiveram origem em ambientes de intermarés sujeitos à ação de correntes. Os tipos

superiores à camada pelítica são colunares com alto grau de heranca genét¡ca, ou seja,

apresentam a mesma forma e continuidade das colunas para o topo. Estas relações

indicam condicões de ambiente de inframaré, relativamente mais profundas e sujeitas a

baixas taxas de sedimentacão.

Fácies de psoid rudstone

O termo psoid é comumente empregado na petrografia carbonática, porém não

existe consenso quanto à sua definicão (Tucker & Wright lggo).
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Flügel (1982) emprega-o no sentido genético, relacionado à origem continental,

enquanto outros autores empregam o termo para descrever grãos envelopados com

diâmetros superiores a 2 mm (Peryt 1983, Sweet & Knoll 1989)'

Os psords da Formacão Bocaina são assim definidos no sentido descritivo, ou

seja, ccm o significado de grãos revestidos de comprimento superiores a 2 mm. Os

encontrados nesta fácies são elipsoidais e apresentam eixo maior com 2 a 3 mm de

comprirnento e 1 mm de largura, e perf eita laminacão concêntrica. São bem

selecionados quanto aos tamanhos e não apresentam matriz. Geralmente encontram-se

silicificados e formam depósitos de espessuras decimétricas (figura 4.18).

Esta fácies é observada de forma pontual ao longo do limite entre a cobertura

cratônrca e a Faixa de Dobramentos Paraguai, sendo encontrada desde a sul de Bonito,

na Mineracão Bodoquena, até ao norte de Corumbá, na Baía do Castelo (figura 4.19), ao

sul da Serra do Amolar, totalizando faixa de exposição descontínua de mais de 5OO km

de comprimento na direcão N-NW.

Interpretação

A correta interpretação do signif icado paleoambiental de um dado depósito

oolítico depende da análise das características associadas, já que a estrutura oolltica

isolada não é diagnóstica de um determinado ambiente (Tucker & Wright 199O).

Ooids são encontrados tanto em ambientes marinhos rasos como em lagunas,

lagos rasos, rios, cavernas e até mesmo em solos carbonáticos (Flügel 1982, Peryt

1983, Sweet & Knoll 1989).

Segundo Tucker & Wright (1990), a maioria dos ooids do registro geológico teve

origem em ambiente marinho raso de zona tropical, com profundidades geralmente

inferiores a 2 m, formando baixios oolíticos loolite shoalsl como os do Banco das

Bahamas e do Golfo Pérsico. Nestas localidades, os baixios são marginais a áreas onde a

salinidade e a temperatura das águas são altas. As águas devem ser agitadas, para que

os ooids permaneçam em suspensão, o que possibilita a formação dos envelopes

concêntricos, originados por precipitacão química devido a liberação de COr.

Os psolds podem ter origem vadosa ou freática. Nestes casos apresentam formas

não esféricas, cimento na forma de menisco e encontram-se relacionados a estruturas

tepees. Não é este o caso dos psoids do topo da Formação Bocaina devido a ampla

distribuicão geográfica, o que indica que tenham sido depositados ao longo de uma

paleocosta
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1mm

Figura 4.18. Fotomicrografia de psoid rudstone exposto na Mineração Bodoquena,
rodovia Jardim - Porto Murtinho, com psoids apresentando córtex bem desenvolvido e
perfeita laminação concêntrica. O suave achatamento é atribuído à deformacão tectônica
pós-deposicional (nicóis descruzados).

Figura 4.19. Amostra do
norte de Corumbá, sul da

psoid rudstone
Serra do Amolar.

silicificado coletada na Bafa do .Castelo, ao
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A presença de psoids marinhos é amplamente registrada em carbonatos

neoproterozóicos, denominados giant oo¡ds. Estes foram descritos no leste da Groelândia

e em Sptisbergen (Sweet & Knoll 1989) e na Austrália (Singh 1987), entre outras

regiões. A abundância de ooids > 2 mm no Neoproterozóico contrasta com a forma de

ocorrência destes no Fanerozóico, onde os grãos envelopados não ultrapassam 1 mm de

diâmetro.

Segundo Grotzinger (1989, 1990), a dimensão dos ooØs depende da quantidade

de material disponlvel para os núcleos formadores, das taxas de crescimento do córtex

envoltório e do grau de agitacão do ambiente deposicional,

No Fanerozóico, a abundância de materiais para os núcleos, geralmente

fragmentos de esqueletos e pelotilhas feca¡s, propiciaram abundante formação dos oo¡ds

que apresentam rápida deposiqão. Desta forma, não permanecem por muito tempo em

suspensão e, por este motivo, säo relativamente pequenos.

Na ausência de mater¡ais para os núcleos, como deve ter ocorrido no

Neoproterozóico , os oo¡ds permaneceriam por mais tempo em suspensão, propiciando a

formação de grãos relativamente maiores.

A abundância de psoids marinhos (g¡ant ooids\ no registro neoproterozóico foi

também atribufda à predominância das rampas carbonáticas e relativa pouca freqüência

de plataformas protegidas. Tal situação teria ocorrido devido ao declínio dos

estromatólitos formadores de recifes ao final do Neoproterozóico (Grotzinger 198g,

199O) e, também, devido a aumento considerável das áreas costeiras, resultante da

fragmentação de su perco ntin ente,

4.3.2. Ambientes de sedimentação da Formação Bocaina
A Formacão Bocaina é marcada pela ocorrência de intensa dolomitização, à qual

estaria também associada a silicificação que passa a predominar para o topo. Outra

caracterfstica é a relativa ausência de sedimentos terrfgenos, restritos a esparsas

concentrações de grãos e grânulos de quartzo bem arredondados observados na base da

unidade.

A sedimentação desta unidade é interpretada como tendo origem em extensa

planlcie de maré com transição desta, a leste, para a borda de plataforma marinha,

sujeita a ação de correntes marinhas ascendentes.

A abundância de dolomitos é uma das caracterfstica das sucessões carbonáticas

neoproterozóicas que aparecem capeando depósitos glaciogênicos, tanto da glaciação

Sturtian quanto da Varanger (Young 1995). Nas Mackenzie Mountains (Noroeste do

Canadá), Aitken (1991a,b) e Narbonne et al. (19941 descreveram dolomitos laminados

denominados informalmente como "tepee dolomites" (Eisbacher 1981), semelhantes aos
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descritos na Fazenda Pedra Branca. Além da semelhança litológica, os dolomitos destas

localidades apresentam a mesma relação estratigráfica com os sedimentos glaciogênicos

sotopostos. Eisbacher {1981} notou que os "tepees dolomites" do Canadá são

semelhantes aos "cap dolomites" do oeste africano (Deynoux & Trompette 1976) e aos

do Adelaide Geosyncline, Sul da Austrál¡a, sendo estes também observados no Leste da

Groelândia e em Sptisbergen (Fairchild & Hambrey 1984). Tal fato demonstra ampla

d¡stribu¡cão destes tipos de dolomitos, o que os torna importantes marcos

estratig ráfico s,

Aparentemente, os dolomitos proterozóicos formaram-se através de diagênese

precoce ocorrida próxima à superffcie. Desta forma, os mesmos argumentos com relação

à composicão qufmica da água oceânica proterozóica, utilizados para justificar a

sedimentação primária, podem ser apresentados para o processo diagenético. H¡pótese

alternat¡va seria a de que a dolomitizacão teria sido meteórica, através de diagênese em

zona de mistura da água do mar com a água continenLal lmixing-zone). A ausência de

solo nas porcões continentais emersas teria sido favorável à percolação de águas

meteóricas até grandes pro{undidades. A textura bem preservada de dolomitos

neoproterozóicas tem demonstrado a presença original de calcitas altamente

magnesianas (Tucker 1982, 1986b) e de aragonitas (Peryt ef a/. 1990), poster¡ormente

dolomitizadas,

No caso da Formaçäo Bocaina, a possível origem de espesso pacote dolomítico

teria s¡do a ocorrênc¡a de condicões excepcionais de bombeamento da água do mar

através dos sed¡mentos, Estas condições poderiam estar relacionadas à rápida

transgressão mar¡nha pós-glaciacão, que também teria sido responsável pela formação

das rochas fosfát¡cas, lsto i:ldicaria que a transgressão marinha do topo da Formação

Bocaina teria se dado já sob condições oceànicas.

Outra característica da transgressão marinha da Formação Bocaina é a sua

relativa pouca amplitude em termos de elevação do nível do mar, porém com avanço do

mar por uma extensa área sobre o cont¡nente, prêviamente aplainado. Tal conformagão

geomorfológica teria possibilitado o desenvolvimento de extensas plataformas

epineríticas sob condições de águas rasas e bem iluminadas, propfcias à proliferação de

atividade microbiana bentônica e formacão dos estromatólitos, os quais teriam

favorecido ainda mais a dolomitização,

Plataformas epinerfticas desenvolveram-se em épocas de nfvel do mar elevado,

sob condições de estabilidade tectônica. Estas condições tendem a ocorrer durante

prolongadas fases de drift de placas tectônicas, propfcias ao desenvolvimento de

seqüências cíclicas de planlcies de maré {Pratt & James 1 986}.
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4.4. Formação Tamengo

A Formacão Tamengo, com 80 a 1OO m de espessura, é caracterizada por

calcários calcíticos carbonosos de marcante cor preta, por vezes dolomít¡cos, r.'om teores

de Mgo inferiores a 5%. são frequentes as intercalações de folhelhos c¡rrbonosos,

alternados em sucessões rÍtmicas. Em sua base, estão pos¡cionados quartzo arenitos e

expressiva brecha sedimentar com clastos de litolog¡a diversificada (calcário, dolomito,

silexito e fosforito). Em níveis médios e superiores, esta unidade apresenta abundantes

ocorrências de fósseis metazoários.

Os calcários calcíticos da Formacão Tamengo são homogêneos e extl emamente

puros em carbonato, características que favorecem sua exploração na fabricação de cal

e cimento e no uso como corretivo de solo e na indrlstria quím¡ca. Estas ativirlades vêm

proporcionando abertura de inúmeras frentes de lavras, com amplas e contfnuas

exposições, as quais têm permitido boa caracterização das relacões faciológicas e

obtenção de amostras ¡nalteradas para estudos isotópicos. Entre estas frentes de lavra,

a da Pedreira Laginha, em Corumbá, apresenta a mais completa exposição da Formação

Tamengo, aqui proposta como seção-tipo. Nela säo observadas todas as fácies descritas

e a transição, no topo¡ para os folhelhos da Formação Guaicurus (figura 4.20).

Boas exposições da Formação Tamengo também são encontradas na Pedreira

Saladeiro, na escarpa de Corumbá Ladário (margem do Rio Paraguai), e na porção

central não deformada do Planalto da Bodoquena (Serra do Rio Perdido e Vale do Rio

Salobra). Ocorrem também a leste de Bon¡to e Bodoquena, já no domínio da Faixa

Paraguai onde, em funcão dos dobramentos isoclinais, as camadas calcárias encontram-

se expostas em morros alongados segundo direção norte-sul,

As exposicões da Formacão Tamengo e os espessos pacotes de filitos e ardósias

da Formacão Guaicurus, expostos na porção or¡ental do Planalto da Bodoquena, no

domínio da faixa de dobramento, foram mapeados como Grupo Cuiabá por Corrêa ef a/'

(1976, 1979), Nogueira et al. 11978) e Araújo et al. 119821. Estes autores ut¡lizaram

como critério de mapeamento as fases de deformação tectônica e desprezaram as

semelhancas litológicas destas exposicões com as do Grupo Corumbá a oeste. Recente

descoberta de ocorrência de Cloudinas em metacalcário em Bodoquena, considerados

nos referidos mapeamentos como Grupo Cuiabá, comprova que estes metassedimentos

dobrados e deformados constituem extensão lateral do Grupo Corumbá na faixa de

dobramentos.
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Fácies de folhelhos da Formaçäo Guaicurus

Fácies de Cloudina rudstones

detolhe no liguro 4.32

Fácies de ritmitos
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Fácies de margas carbonosas
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Fácies de mudstones calcíticos pretos

Fácies de brecha polimítica

Figura 4.2O. Seção colunar representativa da seção-tipo da Formação Tamengo na

Pedreira Laginha, situada na BR-262, 16 km ao sul de Corumbá'
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Diante destas constatacões, f oi retomada a def inição original de Almeida (1 965a)

para o Grupo Corumbá, o que implica estender o limite com o Grupo Cu¡abá para leste

do comumente apresentado nos mapas geológicos disponíveis {figura 2.5, pg' 28).

Desta forma, as exposições do Grupo Cuiabá ficam restritas a uma estreita faixa de

afloramentos nas porções orientais, nas proximidades do lìm¡te oeste da Bacia do

Paraná.

4.4.1 . Fácies da Formação Tamengo
A Formação Tamengo exibe variação faciológica lateral de oeste para leste, ou

seja, entre as exposicões sobre o cráton e as deformadas na faixa de dobramentos

(figura 4.21 e quadro 4.4). Sobre o Cráton Amazônico há maior diversidade de fácies e

predomÍnio das fácies de ooids gra¡nstones e de ritmitos (m¿dsfoneslf olhelhos

carbonosos), onde se concentram as ocorrências dos fósseis Cloudina e Corumbella

Para leste, ocorrem apenas as fácies de ritmitos e as de mudstones. Na transição entre o

cráton e a faixa de dobramentos, predominam a fácies d,e ooid grainstones

Na Pedreira Laginha, nas proximidades da BR-262, e na Pedreira Saladeiro, às

margens do Rio Paraguai, abaixo da Fábrica de Cimento ltaú, ambas em Corumbá,

encontram-se boas exposições desta unidade e as principais ocorrências fossilíferas. As

exposições representativas da Formação Tamengo na faixa de dobramento podem ser

observadas na Pedreira Horii, em Bodoquena, e na Pedreira da Mineração Aquidauana,

ao sul de Agachi, leste de Miranda, e em Bela Vista, nas pedreiras da ltamarat¡ e da

Mineracão Bodoquena, na porção meridional da Faixa Paraguai.

Figura 4.21. Distribuicão das fácies da Formação Tamengo sobre o Cráton Amazônico e

na Faixa Paraguai.

fócies de rudslones com CJoudino
fócies de oncoid rudslones
fócies de ooid grqinslones
fócies de ritmitos (mudstones/ritmitos)
fócies de morgos corbonosos
fócies de mudsfones colcíticos pretos
fócies de rudslones com clqstos
fóc¡es de brechos introformocionois
fócies de qu ortzo -o ren itos

Foixo Poroguoi

fócies de mudsfones colcíticos prelos
fócies de ritmitos (mudstones/folhelhos)

N
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OUADRo 4.4. SÍNTESE DAs FÁcrEs DA FoRMAçÃo T¡rvle¡¡co

f ác ies descricão estruturas
sed¡mentares

geometria do
c orpo

ambiente

rudstones com fósseis de Cloudina mactça camadas métricas ba¡x¡o sujeito à
rêsseaiifYrêntâcãô

oncoid onco¡ds de 2a4mmde macrça camadadeSmde baixio suie¡to à
têssea'limantâcãô

ooid gra¡nstones oo¡ds e fósse¡s de
Cloudina

maclça camadas métr¡cas baixio oolftico (oord
shoall suieito à
rêssÊ.lirnanlâr'!ãô

r¡tmitos pares rítmicos de
mudstones e folhelhos
carbonosos, ¡ntercalação
de camada de
microf osf orito, ocor-
rência de Corumbella

estrutufa
¡nterna
maciça

camadas
decimétricas

água profunda -

hemipelágica para
os folhelhos e
periplataformal para
os carbonatos
(turb¡d¡to.i¡sral)

margas micrita e matéria
ôrat â n¡câ

laminação
ôlânrl-ôâralela

camadas métricas água profunda

mudstones
calcíticos pretos micrita macrça

camadas
doc¡métricas
a métr¡cas na faixa
de dobramento

águas de baixa
energia: lagunar ou
água profunda

fudstones com
clastos

clastos arredondados
centimétr¡cos de
câlhônâfôs

granodecres-
cente

camadas de 10m ressedimentação em
talude

b rech as
intraf ormacionas

clastos de tamanhos e
litologias d¡versos

mac¡ça e
gradacional

cuneiforme talude

quartzo-arenitos grãos arredondados de
quartzo, esfér¡cos e bem
selecionados

mãcrca camadas com 1O

m de espessura e
extensa continu-
idâ.le lâleral

borda de plataforma
com
retrabalhamento
cólico

Fiícies de quartzo-arenitos

Esta fácies pode ser observada no corte da ferrovia a nordeste da Pedreira

Laginha, em Corumbá, onde ocorrem arenitos de granulometria fina a média, com grãos

esféricos, bem arredondados, boa selegão granulométrica e sem matriz. São maciços, e

ocorrem em camada única que alcança espessuras superiores a 10 m, Esta mesma

camada se estende para sudoeste, onde a passagem dos arenitos para a fácies de

rudstones com clastos arredondados é observada. Os arenitos são também observados

na Morraria Sajutá, ao sul de Corumbá, onde atingem 1 m de espessura e transicionam

pa(a mudstones.

Em seção delgada ('ligura 4.22],, estes arenitos apresentam grãos de tamanho

areia média a fina, muito bem arredondados e subesféricos, com cimento dolomlt¡co

(cristalin¡dade med¡ana) e porções disformes preenchidas por sllica (mega-quartzo). O

arcabouço é frouxo, sem que ocorra o contato entre os grãos.
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o

Figura 4.22. Fotom¡crografia de amostra de quartzo-arenitos da base da Formacão
Tamengo coletada em corte da ferrovia nas proximidades da Pedreira Laginha, em
Corumbá (nicóis cruzados).

lnterpretação

Estes arenitos são os mesmos que Almeida (1 965a) f ez ref erência como

constituindo a base da Formacão Tamengo, associados à regressão marinha. Sob esta

condicão, teria havido escorregamento, fluidificacão e conseqüente ressedimentacão de

corpos arenosos depositados originalmente na plataforma, o que explicaria a ausência de

estruturas sedimentares.

A boa selecão e arredondamento dos grãos permite interpretar possível

retrabalhamento eólico dos grãos,

Fácies de brechas intraformacionais

Brechas sedimentares de matriz micrítica

MgO entre 1O a 2jo/o\, com clastos de tamanho e

de intraclastos ocorrem em corpo contínuo ao

sendo também observadas na Pedreira Laginha,

(f igura 4.23],.

e composicão dolomítica (teores de

formas diversificados e tipos diversos

longo da rodovia Bonito-Bodoguena,

em Corumbá, e em Porto Morrinhos
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Em determinadas regiões, como ao norte de Bonilo, ao longo da rodovia para

Bodoquena, estas brechas apresentam teor em PrOu por volta de 5%. A maioria das

ocorrências situa-se no Iim¡te da faixa de dobramento com o crátorl, ou nas

proximidades destes, onde podem ser confundidas com brechas tectônicas devido à

presença de inúmeras falhas ¡nversas, Entretanto, a diversidade litológica e prreservação

das formas dos clastos, assim como a ausência de sinais de deformação na rnatriz, não

permitem associá-las a processos tectônicos.

Os clastos são constituldos de dolomito, calcário, silexito, fosforito e ooid

gra¡nstone, nesta ordem de freqüência, São angulosos e suas dimensões vatiam desde

milímetros até decímetros. Apresentam distr¡buição pobremente selecionada e não se

observa nenhuma estrutura sedimentar na fácies como um todo, apesar da rocha exibir

incipiente estratif¡cação e gradação normal. Ocorrem vênulas de calcita branca com

cristais centimétricos de fluorita roxa. Em duas localidades distintas, na fazenda São

Cristóvão, ao norte de Bonito, e no corte da ferrovia, próximo à Pedreira Laginha, em

Corumbá, foram observados clastos decimétricos de estromatólito colunor silicificado.

Esta fácies grada lateralmente para a fácies de rudstones com clastos

arredondados.

lnterpretação

A constituicão litológica dos clastos desta brecha, oriundos em sua maioria de

rochas da Formação Bocaina, evidencia que ocorreu significativo rebaixamento eustático

com retrabalhamento e deposição dos clastos desta formacão na borda da plataforma.

O posicionamento das exposições desta brecha ao longo do ¡imite entre a

cobertura cratônica e a faixa de dobramento, ou nas proximidades deste, evidencia que

este limite seria coincidente com a borda do talude do paleocontinente, onde os

processos de ressedimentação teriam predominado.

Fácies de rudstones com clastos. a edondados

Englobam-se nesta fácies rudstones, com clastos arredondadôs de carbonato de

tamanhos diversos que constituem alé EOVo da rocha e, fambém, wackestones maciços

com clastos milimétricos. A fácies é caracterizada por pacotes espessos (5-lOml com

boas exposições dos r4lackestol',es na Pedreira da Corcal, em Corumbá lÍigura 4.241'

onde ocorrem intercalações de mudstones laminados de cor vermelha com

estratif¡cações convolutas lfigura 4.24],. Os clastos, sempre muito bem arredondados,

são de carbonatos de composições distintas, em sua maioria mudstones com textura e

cores diversas imersos em matriz micrítica, Ocorrem também clastos de grainstones e de

rudstones i.4.25l..
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lnterpretação

Esta fácies encontra-se em contexto de retrabalhamento sedimentar em talude,

com origem dos clastos pela erosão e retrabalhamento dos depósitos da plataforma,

onde grande parte dos sedimentos carbonáticos teria sido produzida (carbonate factoryl,

const¡tuindo, assim, variação f aciológica lateral e distal da f ácies de brecha

intraformacional. Desta forma, esta fácies se enquadra no que Pickering ef a/. (1989)

definiram como debrites, com transporte através de fluxos turbulentos do que teria

resultado o aspecto textural maciço, Coniglio & Dix (1992) descreveram debrites na

forma de camadas espessas resultantes da amalgamacão de dois ou mais depósitos de

fluxos de detritos, ressaltando a dificuldade em se individualizar as camadas.

Neste contexto, teria ocorrido até mesmo o retrabalhamento dos próprios

sedimentos depositados no talude, por onde as correntes de fluxos teriam passado. lsto

é evidenciado pela presença freqüente de clastos constituídos de material retrabalhado

desta mesma fácies, o que também evidencia rápida cimentação dos sedimentos.

A presença de estratificações convolutas implica a ocorrência de processo de

deslizamentos durante parte da sedimentação, sem que os sedimentos tivessem sido

solidificados. Estes deslizamentos poderiam estar associados ao simples acúmulo de

sedimentos no talude, com o desequilíbrio provocado pelo aumento do peso, ou mesmo

por possíveis sismos tectônicos.

Figura 4.24. Estratificacões convolutas presentes na Pedreira da Corcal em Corumbá
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Fácie.s de mudstones calcíticos pretos

Esta fácies ocorre na forma de camadas centimétricas a decimétricas de grande

cont¡nuidade lateral exibindo aspecto maciço. Em Corumbá, aparece em diversos nfveis

estratigráf¡cos ao longo da Formacão Tamengo, associada à fácies de ritmitos e de

margas carbonosas. Torna-se menos lreqüente no topo da formação, onde camadas

apresentam espessuras centimétricas ¡ntercaladas com a fácies de ooid grainstone.

Os mudsfo¡¡es calcft¡cos pretos são mais abundantes nas exposições orientais,

onde formam pacotes de 20 a 30 m de espessura, como os da região de Três Morros, a

oeste de Bonito, na Serra do Rio Perdido e no vale do Rio Salobra. Apresentam cor preta

e possuem comumente veios de calcita branca, const¡tuindo calcários calcfticos muito

puros.

Os mudstones da base da seção da Pedreira Saladeiro apresentam grãos de

quartzo {<5 o/o ) subangulosos e estilól¡tos paralelos ao acamamento. Sob o microscópio,

apresentam estrutura irregular com pelóides micrfticos com margens indistintas e

glóbulos de contornos imprecisos, constituindo, assim, o que Tucker & Wright (199O)

definiram como "estrutura grumosa" {figura 4.26).

lnterprctação

A presença de lama carbonát¡ca (micrita) evidencia condições de baixa energia,

onde teria hav¡do deposicão por decantação. Em águas agitadas as partlculas finas

permanecem em suspensão e não são depositadas (Friedman 1985).

A origem da lama carbonática, no entanto, é questão controvertida. Esta pode se

originar pela morte e decaimento de organismos bentônicos, pela abrasão de partlculas

carbonáticas maiores, por acumulação de biota planctônica e até por precip¡tação direta

ou induzida pela atividade fotossintetizante do f itoplâncton (Wilson 1986, Tucker &

Wright 1 99O). Esta discussão é ainda mais polêmica com relação à sedimentacão

carbonática neoproterozóica, para a qual é aventada a hipótese de precipitacão qulm¡ca

d¡reta de carbonato (Grotzinger & Knoll 1995).

Devido à presença de matéria orgânica, a qual fornece a caracterfstica cor preta,

esles mudstones são interpretados como depositados em águas pouco agitadas e

anóxicas, Estas condições poderiam ter ocorrido tanto em águas rasas, em ambientes

protegidos por barreiras (lagunares), como também em águas profundas, abaixo do nlvel

de base de ondas normais, em condições periplataf ormais.



Fácies de Cloudina rudslones

Fácies de margas carbonosas

Fácies de ritmitos

Fácies de mudstones calcíticos pretos

Figura 4.26. Seção da Pedreira Saladeiro representativa da porçäo média superior da

Formação Tamengo, situada na escarpa que margeia o Rio Paraguai em Ladário, abaixo

da fábrica de cimento, vizinha à cidade de Corumbá.
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Fiícies de margas carbonosas

Margas carbonosas ocorrem em camadas métricas intercaladas em diversos

níveis estratigráf ¡cos da Formação Tamengo (f igura 4.271. São f acilmente

intemperizadas, onde se encontram com cor amarelada, porém com a estrutura laminar

preservada. Encontram-se inalteradas apenas em cortes recentes, como o da Pedreira

Laginha.

São freqüentes as ocorrências de minerais sulfetados, como pirrta e calcopirita,

em aglomerados milimétricos.

Figura 4.27. Camada de marga carbonosa, com 2 m de espessura, intercalada na base
da Formacão Tamengo na Pedreira Laginha, em Corumbá.

lnterpretação

A presenca de matéria orgânica evidencia condicões euxínicas, não favoráveis à

sedimentacão carbonática.

Depósitos de folhelhos orgânicos requerem alta produtividade orgânica na zona

fótica, baixa circulacão e águas pobres em oxigênio. Camadas orgânicas de ocorrência

em nível global ou mesmo regional são atribuídas a eventos oceânicos anóxicos, os

quais geralmente encontram-se associados a eventos transgressivos (Tucker & Wright

1990).
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Fácies de ritmitos

Os ritmitos que caracterizam esta fácies são formados por pares de camadas

centimétricas de mudstones calcíticos pretos alternados com camadas com folhelhos

carbonosos, sendo que estes são intemperizados facilmente para material argiloso de cor

amarelada ou típica cor violácea (figura 4.28l,'

j¡21 ç"'-': '-'fd
'rç'...:!.,v-=

Figura 4.28. Ritmito de mudstones e folhelhos da Formação Tamengo corn folhelhos
parcialmente intemperrzados exibindo característica cor roxa. Exposicão da Pedreira

Laginha, em Corumbá.

Estes ritmrtos ocorrem geralmente em posicão estratigráf ica mediana na

Formacão Tamengo. Na exposicão da Pedreira Laginha, constituem pacote único, com

espessura de 1O a '15 rn. Já na Pedreira Saladeiro, os pacotes rítmicos apresentarn 1 a 2

m de espessura, alternando-se com camadas de mudstones calcíticos macicos.

Parte clos ritrnitos sofreu processos de boudinage sedirnentar, que originaratn

calcários pseudonodulares, como os observados no Planalto Bodoquena, na estrada que
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lrga Três Mgrros à \/ila Cìaúcha, err pacote de '15 rn cie espessLlra (figura 4.29). Os

pseuclorróclulos cle nutlstones calciticos extberl fort'lra tabular (corn 3 a 5 ct'lr de

espessura) e se apresentant envolviclos por nlargas cot'tl la¡ninacão rnilinrétrica. Na

superfÍcie clo acarTìarrer'ìto notanì-se rnontÍculos irregulares. Apresentanl fratur¿ls

pe.rpenclicr,ll¿lres ao acar-rìarlìento, preenchidas por calcita, e extrernidades aclelgacadas.

Figtrra tl 29. Calcário pserrrlonorltrlar exposto rro Planalto da Bodoquena, na estrada q¡c
liga Très Morros à Vila Gaticlla, originado por boudinage seclirrìent¿ìr clas canraclas de
ntudstones da [:ácies cle ritntitos (eisc¿lla 5 cnr)

Occlrrer¡t intercalacões cle carnadas centirnétrica de rnicrofosforito rnacico, or)lìlo a

c¡tie pôcle ser oltservacla lta Perlreira S¿ll¿rdeiro. As ocorrencias clc fosfato ¡resc¡uisatcl.is

pel.r CPRM (Luz et al. 'l 9BO) ao norte cle Bonito, rì¿ì fonl¿i c.le rrarnatl¿¡s e nóclrilos cle

roclra ftlsfátic¿r intercalaclas enl folhellros, são t¿lrlbérn assrtciacl¿rs a esta fácies.

São ttestes ritlllitos c¡r,te são elrcontracl¿ls as conc(,ìntracões r.le Corut¡tbella (Zai¡e

1991), lta fonla cle clois nÍveis benr <;aracterÍsticos, Llrìì r.ìa base c.lo pacote e oLltro rì¿t

porcão stt¡teri<-lr', settclcl este últrnlo associado a carnada cle 1 a 2 crl cie rnicrofosforito.
' Os fóssets et¡t ritlltil.os forarlr enr;ontracJr)s ¿iìllenas rtos aflor¿rrììrlrìtos cla Fornlacäcr

Tatltettt¡tt ettl Corunlbá e Lacl¿irio. Enr ex¡rosicóes cleste ritntil.o ent Brtr.lttr¡tren¿r, rtiìtt for¿tnr

oltservaclrts fósst-tis, rìenì rììesnlo erìì cortes fresr;os cla petlreira cla fábrica cle cirnento ali

¡lresetlte. Na Peclreira d¡r Mineracão Ac¡r.ridauan.r, a leste de Miranrla, a secão é

¡lratic;ttttettte to<l¿r r;ollstiluirl¿r ¡ror ritntitos r)rlrltl ¿ìs r,-Arlì¡,rtl¿ls são suttr;entirlétric¿ls il

tttilitttétr ic¿ts (f igr-rr.r .l 3O), onr.le tanlbénr não f or¿lrr encortlr¿¡clos f ósseis.
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Folhelho corbonoso

rilm ito m u d stone /lolhelho co rbonoso

Figura 4.30 - Seção colunar da pedreira da Mineração Aquidauana, s¡tuada a leste de

Miranda, onde há predom¡nância da fácies de ritmitos lmudstoneslfolhelhos).
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Em camadas cle folhelhos carbonosos dos ritmitos, na Pedreira saladeiro, foram

também encontrados restos orgânicos na forma de fitas (metáfitas) encurvadas,

entrecruzadas e ramificadas, com O,3 a 1,0 mm de largura e até 58 mm de

comprimento, identif icados por Zaine {1 991 ) como vendotaenídeos do gênero

Tyrasotaenia (Gnilovskaya 1 979)'

lnterprctação

A predominância desta fácies nas exposições a leste, no domínio da Faixa

Paraguai, seria evidência de maior profundidade da bacia nas porções orientais. Nestas

regiões, a deposiçäo dos carbonatos teria ocorrido por transporte de sedimentos

produzidos na plataforma rasa, posteriormente depositados na periplataforma, onde a

sedimentação dos folhelhos teria ocorrido sob condìcões hemipelágicas. Pickering et a/.

{1 9891 def iniram o termo hemipelágico para o material terrígeno f ino introduzido no

ambiente marinho costeiro, através da erosão costeira ou por transporte fluvial

const¡tuindo tlpicas misturas de sedimentos terrfgenos com sedimentos carbonáticoq

lm i x ed s il i c i c la st¡ c -ca rbo na tel.

coniglio & Dix (1 992) f izeram referênc¡a a terrígenos clásticos pelágicos como

sendo sedimentos argilosos transportados pela água e pelo vento e depositados no

talude. Já a sedimentação carbonática pelágica é descartada, uma vez que se

desconhece que este tipo de sed¡mentação tenha sido significante antes do surg¡mento

dos organismos planctônicos no Jurássico, Atualmente, a sedimentação carbonática

pelágica, ou seja, em mar aberto, está restrita a bacias profundas, assoc¡ada à

acumulação de remanescentes m¡crométricos de esqueletos carbonáticos e silicosos de

zooplâncton e f¡toplâncton, acrescida de detritos vulcanogênicos e cosmogênicos,

Depósitos pleistocênicos com argilas hemipelágicas na forma de intercalações

rítmicas em carbonatos periplataf ormais foram descritos no talude do lado norte do

Banco da Bahama pequena (Schlager et a/. 1986). Segundo Coniglio & Dix (1992), esse

tipo de depósito se destaca pela homogeneidade litológica e granulométrica, extensäo

lateral de centenas de metros e ausência de variação da espessura dos estratos.

Estudos recentes sugerem que esta associação de calcário e argilito seria

produzida por diagênese, com segregação de argila e formação de pseudoestratificação

(Hallam 1 986, Coniglio & James 1 990), o que não aparenta ter sido a origem dos

ritmitos da Formação Tamengo, Nestes, a textura carbonática se encontra bem

preservada e existem fósseis nas intercalações argilosas.

Não se descarta, porém, a possibilidade de os ritmitos representarem ciclicidade

do tipo Milankovitch, onde as variações orbitais teriam causado flutuaçäo na ¡nsolação e,

conseqüentemente, variações na produtividade orgânica e/ou no aporte terrlgeno ao
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oceano {Tucker & Wright 199O), requerendo, no entanto, maior detalhamento das

seções estratigráficas para verificar esta ¡nterpretação.

Os níveis ricos em carapaças lnte¡ras de Corumbelta, associados às camadas de

fosforitos lhardgrounÔ, podem representar superfícies de rnundaçäo máxima, Çlurante as

qua¡s, a pausa nâ sedimentação teria prop¡ciado a formação das camadas de f(rsforitos.

A presenqa de Vendotaenídeos lTYrasotaenla - Gnilovskaya 1979), descritos por

Zaine {1991), confere às camadas idade vendiana a tommot¡ana, Estes fóst;eis foram

atribuídos a algas rodofíceas (Gnilovskaya 1979). Vidal (1989) questionou tal ûtribu¡ção,

interpretando-os como bainhas g¡gantes de cianobactérias, as quais apresenl;am ampla

distribuição geográfica, sendo encontradas na Europa, América do Norte, China e África.

Fácies de ooid grainstones

Esta fácies é caracterizada por camadas de aspeclo maciço com 1 a 2 m de

espessura de grainstone cujos clastos são, em sua maioria, oolds. Encontra'se exposta

na pedreira da Laginha, em Corumbá, e na pedreira da Mineração Horii, em Bodoquena.

Os oo¡ds são elipsoidais, com dimensões do eixo maior entre 1,5 a 2 mm e

dimensão do eixo menor variando de O,5 a 1 mm. No geral, apresentam o ¡nterior

recristalizado envolvido por córtex de micrita. Raros grapestones são também

observados. Os ooids constituem arcabouço frouxo da rocha, e não foi observada

nenhuma evidência de deformação plástica. Juntamente com os oords são também

encontrados fragmentos de exoesqueletos de Cloudina,

Em seção delgada, os ooids se apresentam com a porção interna recristalizada na

forma de microesparito, ocorrendo também ooids com laminação concêntrica, porém

estes são menos freqüentes e a laminacão é geralmente mal preservada. Cr¡stais

euhedrais de dolomita ,125 a 25O pm) ocorrem de f orma seletiva em estilólitos e no

interior dos oords (figura 4,31).

lnteryretação

Os oords da Formação Tamengo, ao contrár¡o dos psolds da Formação Bocaina,

não apresentam laminação concêntrica perfeita. Enquadram-se no que Flügel (1982)

definiu como superficiat oords, definidos como ooids que apresentam a espessura do

córtex menor que a metade do raio do núcleo ou que apresentam apenas uma ou duas

lâminas envoltór¡as.



B2

0mm1
I-

Figr-rra 4.31. Fotomicrografia de amostra da Formacão Tamengo da secão da Pedreira

Laginha (posição estratigráfica na figura 4.2O1, com ooids apresentando laminacão
concèntnca preservada e dolomitizacão ao longo de estilólitos

Estas estruturas, na Formação Tamengo, não aparentam constituir oncoids, onde

a atividade biológica teria sido f undamental na origem, pois não apresentam

sobreposicões parciais de lârninas conìo as observadas na fácies descrita a seguir (ftgura

4.32\. Existe a hipótese da porcão interna, com calcita espática, representar porções

originalrnente aragoníticas, posteriormente dissolvidas, constituindo assim oomoldes. A

presenca original de aragonita é também sugerida pelos altos teores de Sr, por volta de

15OO pprn.

A presenç a de ooids nesta f ácies indica que estes calcários tiveram origem em

águas rasas e sobre a plataforma durante a transgressão marinha que marca o final da

sedimentacão da Formacão Tamengo. Porém, devido ao aspecto macico, aventa-se a

hipótese de que tenham sido depositados ern águas mais profundas por processos de

ressedimentacão através do talude da plataforma carbonática'

A dolomitizacão presente nesta unidade teria ocorrido por substituicão

epigenética e seletiva, conferindo teores de MgO em média de 5 o/o'



Figura 4.32. Fácies de oncóid rudstones da Formação Tamengo, cujos oncoids têm
laminação interna irregular e truncada, apresentando dolomitização seletiva em parte dos

núcleos e na matriz (fotografia superior, com os nicóis cruzados).
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Fácies de oncoid tudstone

Esta fácies ocorre em morrarias situadas a sudoeste da cidade de corumbá,

constituída pot rudstone cujos clastos são de oncoids com tamanhos variando de 2 a 4

mm (f i(¡ura 4.32ì, A matriz perf az 1 o% e exibe ¡nc¡piente estratif icação plano-paralela. o

pacote todo atinge aproximadamente 5 m de espessura.

Em seção delgada foi possível observar as laminações irregulares e truncadas dos

oncoids, as quais se encontram parcialmente dolomitizadas, seletivamente no nÚcleo dos

oncoiots. Os cr¡stais de dolomita são f inamente cristalinos (1 O pm) e apresentam

interfaoes planares e não planares.

lnteryr,stação

Estes orcolds representam a única evidência de atividade microbiana na

Formacão Tamengo, a qual teria sido predominantemente planctônica, em contraste à

abund¿ìncia de estromatólitos e de laminacões algáceas constatada na Formação

Boca¡na. Tal relação poderia estar associada à elevação do nfvel do mar e a amb¡entes

de águas relativamente mais profundas, que teriam predominado durante a sedimentação

desta unidade.

F¿ícies de rudstones com Cloudina

Os depósitos de rudstones com Cloudina ocorrem na forma de camadas tabulares

de espessuras métricas, sem estruturação ¡nterna, predominando no tÕpo da Formação

Tamengo.

Esta fácies é constituída por exoesqueletos m¡limétricos completos de Cloudina

em meio a matr¡z micrítica, havendo concentrações de fósseis em camadas

decimétricas. Estas camadas ocorrem em pontos diversos ao longo da escarpa de

Corumbá-Ladário e em mais de um nfvel estratigráf¡co na seçäo da Pedreira Saladeiro. Na

Pedreira Corcal, a nordeste da ferrovia, próxima aos br¡tadores, esta fácies apresenta

laminacões onduladas com geometria aparentemente hummocky, com amplitudes de

ondas decimétricas.

Os fósseis de Ctoudina (figura 4.33) foram originalmente identificadas como

algas, def inidas como Autophicus lucianoi por Beurlen & Sommer ( 1 957). Os tubos

foram interpretados como resultado da precipitação de carbonato sobre os talos, onde

constituiriam, assim, apenas o molde de uma trama de algas. O conjunto destas formaria

um biostroma. Em funçäo desta interpretação, esta fácies foi descrita como

estromatólito por Sommer ( 1 957). Posteriormente, estas estrutUras tubulares foram

interpretadas como pertencentes a fósseis de Ctoudina (Fairchild 1978) e identificadas

por Zaine & Fairchild (1985, 1987) como cloudina lucianoi e por Hahn & Pflug (1985)



como Cloudina watdei. Vidal et al. ,19941cogitaram a possibilidade de estes

const¡tuirem uma nova espécie, e sim pertencerem à espécie Cloudina

(Germs 19721, anteriormente identificada no Grupo Nama (Namíbia).
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fósseis não

hartmannae

o 1cm fóssil da coleção científica do DPE/lGUSP, N. 4127

1mm

Figura 4.33. Fósseis e fragmentos de fósseis de Cloudina da Formação Tamengo.

Os fósseis de Ctoudina da Formação Tamengo apresentam a forma de tubos de

paredes lisas com uma extremidade aberta, mais larga, e a outra afunilada, fechada. São

retas, com 5 a 15 mm de comprimento, apresentando corte transversal circular, onde a

laminacão é concêntrica, e, por vezes, decentrada. Os diâmetros dos tubos variam de 1

a 5 mm e algumas apresentam secão poligonal. São constituídas por carbonato e não

apresentam nenhuma orientação preferencial, ocorrendo inclusive perpendicularmente ao

F;l t "j
:*r¿i
¡.{!ir i



86

acamamento. Zaine (1991) descreveu a ocorrência esporádica de tênue franja fibro-

radiada, originalmente aragonítica, ao redor dos tubos.

Na estrada que liga Bodoquena a Morraria, a 1O km da primeira, foi encontrada

nova ocorrência de Cloudina em calcário dobrado, onde os fósseis se encontfam

levemente def ormados.

lnterprctação

o fóss¡l cloudina representa o mais antigo esqueleto de metazoário conhecido e

ocorre em sucessões neoproterozóicas de diversas localidades. como na Namíbia, China'

EUA e Península lbérica (Grant 199O, Morris et al. 199O, V¡dal ef a/' 1994)'

vidal ef at. 119941 encontraram acumulações de cloudina na forma de espessas

camadas, sem terem chegado a uma conclusäo quanto ao amb¡ente deposicional.

Encontraram evidências de que as conchas foram preservadas em ambientes de baixa

energia, protegidos por barreiras, em função da natureza delicada das conchas. Mas

também apresentaram a suposição de que os depósitos poderiam constitu¡r estruturas

resistentes nas proximidades da borda da plataforma, em função da cimentação

carbonática entre as conchas, já que foram encontradas na forma de blocos em

olistostromas. lnterpretaram que estes animais se alimentavam por filtração, com

provável afinidade com os cnidários,

Além da Namfbia, onde foram originalmente descritos no Grupo Nama (Germs

1972b1, e da lbéria Central, estes fósseis {oram também descritos na Plataforma de

Yangtse, no Sul da China (Sun & Xing 1996)' Nesta região, ocorrem em dolomitos

silicificados, associados a ocorrências de fosfato, sobrepostos a depósitos glaciogênicos.

Também são encontrados em Oman, no Sudeste da Península Arábica {Conway Morris

et a/. 199O) e na seção White-lnyo do Sudoeste americano (Signor & McMenamin 1988,

Signor ef al. 1987\ e Noroeste mexicano lMcMenamin 1985)'

Com relacäo às ocorrências da Formacão Tamengo, Zaine (1991) baseott-se na

observação de agregados de grande número de indivfduos para interpretar que os

Cloudinas apresentavam hábito gregário e, possivelmente, sedentário'

Em todas sucessões estratigráficas portadoras de Ctoudina conhecidas, estes são

observados abaixo das primeiras ocorrências de fósseis tfpicos do inlcio do Cambriano e

assoc¡ados a um ou mais dos seguintes tiÊos: fósseis ediacarianos, icnofósseis,

vendotaenfdeos e acritarcas vendianos, Não se conhece a ocorrência de Cloudina em

Iimiles inferiores aos da ocorrência da fauna de Ediacara, e o limite superior de

ocorrênc¡a continua impreciso, com dúvidas se atinge ou não a base do Cambriano (Vidal

et al. 19941.

os fósseis de cloudínas da Formação Tamengo ocorrem associados a contexto

de águas relativamente profundas, atingidas apenas por ondas de tempestades, como
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sugere a presença de hummocky cross stratif¡cadon' Näo parece ter sido este o

ambiente de vida dos Ctoudinas; portanto, estes depósitos devem representar fácies de

ressedimentação, possivelmente associada a tempestitos' o que explicaria também a

ausência de orientação dos tubos fósseis'

4.4.2. Ambientes de sedimentação da Formação Tamengo

A brecha carbonát¡ca intraf ormacional da base da Formacão Tamengo representa

acentuado rebaixamento do nfvel do mar que teria propiciado a formação de plataforma

com quebfa de talude, onde a brecha teria se depositado. subseqüente elevação do nlvel

do mar teria propiciado deposição de espessos pacotes de ritmitos lmudstones e

folhelhos carbonosos) fossilfferos, com intercalações de camadas de fosforitos' Estes

ritmitos teriam se depositado em condições pelágicas e periplataf ormais, em ambiente

francamente oceânico.

Aparentemente, a porcäo inferior e mediana da Formação Tamengo estaria num

contexto de sedimentação turbidítica, apesar de no estudo de fácies carbonáticas ser

diflcil diferenciar este contexto da sedimentação por suspensão, ao contrário do que

comumente se aplica para a sedimentação terrígena (Coniglio & Dix 1992). Segundo

estes autores, a sedimentação de talude é comumente representada por intercalações de

lamas calcárias cinza escuro a pretas com folhelhos de extensa continu¡dade lateral,

onde os calcários finamente laminados teriam so depositado em zonas de mfnimo

oxigênio, uma vez que, em ambientes oxigenados, os sedimentos tendem ser

b¡oturbados. Apesar desta associação não ser válida para o pré-cambr¡ano, devido a

ausência de organismos bioturbadores.

Terfamos, assim. os ambientes de sedimentação da Formacão Tamengo em

contexto de declive (talude) com passagem brusca de ambientes de águas rasas,

s¡tuados a oeste, para águas profundas, oceânicas, a leste' Apesar da relação da

Formação Tamengo com a unidade subjacente, a Formação Bocaina, não ser facilmente

visualizada, é de se esperar variação lateral entre as mesmas. Desta forma, a Formaçäo

Bocaina representaria ambientes relativamente mais rasos, suieitos a exposição

subaérea, e a Formação Tamengo ambientes de águas relativamente mais profundas,

com deposição desta sobre a primeira durante transgressão marinha de leste para oeste,

sobre o paleocontinente.

No caso da sedimentação da Formação Tamengo, não se sabe ao certo se os

organismos contr¡bufram para a sedimentação pelágica autóctone da mesma forma que

ocorre na sedimentação pelágica moderna, constitufda de vasas de foraminlferos e de

radiolários e por pelotilhas f ecais. Já Tucker & wright (1 99O) consideram que
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sedimentos carbonáticos verdadeiramente pelágìcos (autóctones) não existiam no Pré-

Cambrìano.

É ¿¡ffcit determinar a profundidade da sedimentação pelágica de depós¡tos

antigos, a qual poderia ter existido tanto na faixa de 0 a lOOm como atÉ a vários

quilômetros de profundidade, dependendo da zona de compensação da calcita

A formação de sedimentos ricos em matér¡a orgânica requer alta prcìdutividade

orgânica na zonâ fótica e acúmulo desta em águas estagnadas e anóxicas (Demaison &

Moore 1980). Estas condicões podem ser encontradas em ambientes de baixa

circulação, com estratificacão da coluna d'água e porções inferiores anóxi:as, como

ocorre atualmente no Mar Negro (Tucker & Wright 1990).

Camadas orgânicas de ocorrência global, ou mesmo regional, relat;ionadas a

contextos oceânicos são atribuídas a eventos anóxicos oceânicos (EAO). os quais

estariam associados a curtos períodos de alta produtividade orgânica, coincidentes com

baixos níveis de oxigênio no oceano (Schlanger & Jenkyns 1976). Os eventos anóxicos

oceânicos geralmente ocorrem durante eventos transgressivos, quando a inundação da

plataforma provoca aumento nos nfveis de produtividade orgânica, e também em

períodos de clima homogêneo, como no Mesozóico, com ausência de calotas polares e

de restrita circulacão oceânica, Os EAO's estão também relacionados à elevação dos

valores globais de ôt3C, através do enriquecimento relativo da água do mar eml3C

resultante da concentração de 12C na matéria orgânica preservada, assunto este

abordado no capítulo 8, sobre as ¡nvestigações isotópicas,

A dolomitização na Formacão Tamengo ocorreu preferencialmente na fácies de

ooid grainstones, através de processos de substituição epigenét¡ca. A brusca mudança

da presença predominante de dolomitos na Formação Bocaina e praticamente

inexistência destes na Formação Tamengo pode ser explicada pelo aumento do nfvel do

mar e conseqüente diminuição em área dos ambientes de planfcie de maré ou, também,

pela diminuição da disponibilidade de Mg'?* na água do mar.

4.5. Formação Guaicurus

A Formação Guaicurus, originalmente descrita por Almeida (1 965a), é constitufda

por espesso pacote de folhelhos posicionados no topo do Grupo Corumbá. Suas

exposicões ocorrem a leste do Planalto da Bodoquena, geralmente muito intemperizadas

e cobertas por pavimento de quartzo branco.

Esta unidade aflora praticamente ao longo de todo o vale do Rio Miranda, na sua

porção a leste do Planalto Bodoquena, onde o relevo aplainado e a cobertura detrftica

dificultam sua análise estratigráfica. O contato destes folhelhos, parcialmente
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metamorf isados, com o Grupo Cuiabá, posicionado a leste, requer ainda melhor

definição, dificultada pela escassez de boas exposições e ocorrência de falhas inversas.

Folhelhos não deformados podem ser observados no Maciço Urucum, sobre os

calcários da Formagão Tamengo. Boas exposições estão presentes também na Pedreira

Laginha e no Parque Marina Gattaz, em Corumbá.

4.5.1. Fácies da Formação Guaicurus

A Formação Guaicurus se destaca pela ocorrência de apenas um tipo de fácies

sedimentar conhecida, constitulda por folhelhos. Apesar de ser a única litologia

identificada, esta unidade é diferenciada entre as demais, do Grupo Corumbá, pela sua

espessura de centenas de metros.

Fácies de folhelhos

Esta fácies é relativamente homogênea, constituindo pacote único de folhelhos de

continuidade lateral quilométrica, com mais de uma centena de metros de espessura.

Esta fácies caracteriza a Formação Guaicurus como um todo, demarcando o final da

sedimentação do Grupo Corumbá. Os folhelhos ocorrem pouco ou nada dobrados

quando posicionados sobre o Cráton Amazônico, e em dobras isoclinais, levemente

metamorfoseadas na faixa de dobramentos.

Em exposições na Pedreira Laginha, foi possível observar inúmeras intercalações

carbonosas ricas em fósseis ainda não identificados (figura 4.34l..

Figura 4.34. Folhelho da Formação Guaicurus com intercalações carbonosas ricas em
fragmentos de fóssil planctônico. Pedreira Laginha, Corumbá.
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4.5.2" Ambientes de sedimentação da Formação Guaicurus

o espesso pacote pelítico que recobre os calcários indica que as condições

necessárias para a formaçäo de rochas carbonáticas não mais ex¡stiam. Tal mudanca

pode ser explicada pela ocorrência de maior aporte terrígeno na bacia'

A ausência de sedìmentos carbonáticos poderia ser explicada pelo aumento

acentuado da profundidade da bacia. segundo Tucker & wright (199o), nas regiões

trop¡cais, abaixo de 2OO-3OO m de profundidade, os clastos carbonáticos ficam sujeitos

à dissolução, e as taxas de sedimentação carbonática chegam a ser täo baixas que se

igualam às raxas de dissolução, caracterizando plataforma carbonática afogada pela

elevação eustática do nível do mar'

outra possibilidade seria a de ter ocorrido diminuição da sedimenlação

carboniåtica por estresse ambiental, resultante do desenvolvimento de águas pobres em

oxigên.o e/ou nutrientes ou de mudanças climáticas. Movimentos de placas tectônicas, e

conseqüente mudança latitudinal da posicão da plataforma, seriam também causas de

mudanças bruscas na temperatura, salinidade e/ou trarlsparência das águas sem

necessariamente ter ocorrido elevação relativa do nlvel do mar (Davies et a/. 1989).

4.6. Evolução tectônica e paleogeográfica do Grupo Corumbá

A sedimentação basal do Grupo Corumbá, representada pelos sedimentos

predominantemente terrígenos das formações Cadiueus e Cerradinho, é marcada pela

evolução de bacia do tipo i'iff. A esta fase de rifting continental estaria também

associada a deposição dos conglomerados da Formação Urucum, sotopostos às

formações ferrfferas-e manganeslferas da Formação Santa Cruz {Grupo Jacadigo), em

bacias confinadas provavelmente por falhas, presentes no Maciço do Urucum.

As relacões acima expostas conduzem à interpretação de que a evolução de zTfs

nos estágios iniciais da sedimentaçäo do Grupo Corumbá e do Grupo Jacadigo estaria

relacionada ao rift¡ng de supercontinente Neoproterozóico (Bond et al. 19841' A

presença de um supercontinente no Neoproterozóico tem sido também evocada como

causa das glaciações do final do Pré-Cambriano, que na região enfocada seria

representada pela Formação Puga, com evidências também no Grupo Jacadigo'

O proposto rift que teria dado origem à Bacia Corumbá apresenta reg¡stro

sedimentar pouco espesso, entre 2OO e 3OO m, e escasso registro vulcânico,

caracterlst¡cas estas também observadas por Pelechaty ef a/. (1996) em seqüência de

ri¡rf desenvolvida na borda nordeste do Cráton da Sibéria, na transição do Vendiano para

o Cambriano.

A evolução de inrlmeros /rffs em escala global teria propiciado a geração de

assoalhos oceânicos jovens e redução do volume das bacias e conseqüente elevação do



91

nível do mar. Este processo teria sido também responsável pelo aumento da circulaçäo

das correntes oceânicas, acompanhado de inúmeras ressurgênc¡as mar¡nhas e marcante

evento fosfogenético associado à origem de dolom¡tos (Kaufman & Knoll 1995),

contexto este com registro na Formação Bocaina'

A sedimentação da Formação Tamengo, francamente oceânica, marca novo e

expressivo evento transgressivo associado à expansão lfase driftl da Bacia Corumbá. A

sedimentação carbonática da Formação Tamengo é substituída pela sedimentação

terrlgena pelítica da Formação Guaicurus. Esta mudança no t¡po de sedimentação teria

ocorrido por afogamento da plataforma carbonática e/ou brusca mudança climática,

resultando na acumulação de espesso pacote de folhelhos que marca o final da

sed¡mentação da bacia (figura 4.35 e quadro 4.5).

' ll
nrvel 00 mor

Figura 4.35. Carta estratigráfica do Grupo Corumbá



ouADRo 4.5. FÁcrEs SEDTMENTARES Do GRUPo coRUMBÁ

UNIDADE FÁCIES INTERPRETACÃO

FORMAçAO
GUAICURUS

- Fácies de folhelhos plataforma

afogada

FORMAçAO
TAMENGO

Fácies de rudstones com Cloudina

Fácies de ooid grainstones

Fácies de oncoìdi tudstones
/

Fácies de r¡tm¡tos lmudstonesl folhelhosI

Fácies de rudstones com clastos arredondados

Fácies de mudstones calcíticos prelos

Fácies de margas carbonosas

Fácies de b¡echas intraf ormacionais

Fácies de quartzo-arenitos

evento

transgressivo em

borda de

plataforma

FORMAçÃO
BOCAINA

Fácies de psoids rudstones

Fácies de rochas fosfát¡cas

Fácies de dolomitos estromatolíticos

Fácies de mudstones alternados com silexitos

Fácies de flakestones

Fácies de mudstones dolomíticos estratificados

Fácies de estromatólitos LLH

planície {e maré e

borda de

plataforma sujeita

a upwc,llings

FORMAçÃO
CERRADINHO

Fácies de gra¡nstonos com laminaçöes cruzadas

Fácies de folhelhos

Fácies de arenitos com lâminas de argilito

Fácies de arcóseos finos a médios

retrabalhamento,

em planlcie de

maré, de borda de

leque aluvial

(fan-delta)

FORMAçÃO
CADIUEUS

Fácies de. folhelhos roxos

Fácies de afcóseos médios a grossos

Fácies de ortoconglomerados polimíticos

leques aluviais
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s. FoRMAçÃo annnns

A Formação Araras é caracterizada por rochas carbonáticas que afloram na

ProvÍncia Serrana (Serra das Araras), Estado de Mato Grosso, e com extensão a oeste,

sobre o Cráton Amazônico, em direcão Bolívia. Apresenta boas exposições em dezenas

de pedreiras na região Bauxi, Nóbres e Cáceres, o que possibilita uma boa caracterização

geológica.

Almeida {1964a) a descreveu como "Grupo Araras", sugerindo a possibilidade

destas rochas carbonáticas serem subdividas em uma formação inferior, com predomfnio

de calcários calcfticos, e outra superior, dolomítica, Tal subdivisão foi efetuada por

Hennies (1966), denominando-as, respectivamente, formações Guia e Nobres, tendo

incluído os carbonatos do Sinclinal da Guia neste grupo,

Litologicamente, os carbonatos da Formação Araras foram considerados

semelhantes aos da região de Corumbá e Serra da Bodoquena por Almeida (1964a),

apesar da sucessão dos dolomitos sobre calcários calcfticos, caracterfstica marcante da

Formação Araras, ser contrária ao que ocorre ao sul, onde os dolomitos da Formação

Bocaina encontram-se sotopostos aos calcários da Formação Tamengo,

Os Carbonatos Araras foram englobados na categoria de formação por Figueiredo

et al. 11974!, e Barros et al. l.19821. e inserida no Grupo Alto Paraguai, por ter sido

constatada a passagem gradativa, no topo, pafa os arenitos da Formação Raizama.

Schobbenhaus et al. (1984) consideraram todas as exposições carbonáticas ao longo da

Faixa de Dobramento Paraguai como originadas numa mesma bacia sedimentar,

inserindo os carbonatos em uma só unidade estratigráfica, sob a designação de

Fornraçäo Araras.

A Formação Araras na Província Serrana foi investigada por Luz & Abreu Filho

(1978) com vistas ao conhecimento do potencial econômico em calcários e dolomitos e

quanto a possibilidade de ocorrência de cobre, chumbo, zinco, prata, flúor e fosfato.

Neste trabalho, subdividiram a Formação Araras em membro ¡nferior (calcft¡co) e

membro superior (dolomftico). No primeiro membro constataram a presença de MgO em

teores variando de 2 a 5 % enquanto que no superior identificaram teor médio de 2Oo/o.

Determinaram anomalias de chumbo e bolsões de fluorita e não encontraram evidências

de rochas fosfáticas.

Almeida (1 984) sugeriu que a Formação Araras seria correlata às unidades do

Grupo Corumbá, mencionando passagem gradativa, na base, para a Formação Puga e,

no topo, também gradativa, para a Formação Raizama, mantendo, porém, a Formação

Araras como unidade à parte do Grupo Alto Paraguai. Zaine & Fairchild (1 992)

interpretaram que a sedimentação, em parte, teria se dado sob condições evaporfticas,
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com base na presença de dolomitos com pseudomorfos de evaporitos, ooids com textura

radial e estruturas f¿pees

5.1. Fácies da Formação Araras

No presente trabalho, a Formaçäo Araras é considerada unidade estratigráfica

distinta do Grupo Corumbá, com o qual não existem ainda relacões estratigl'l¡f icas bem

estabelecidas. Por este motivo, a Formação Araras é tratada como unidade à parte, e

aqui considerada como const¡tuída pelas rochas carbonáticas expostas na por()äo norte e

nordeste da Faixa Paraguai, na Serra das Araras, abrangendo as exposições carbonáticas

sobre o Cráton Amazônico, em Cáceres (MT), e as do Sinclinal da Guia, a rtoroesle de

Cuiabá (f igura 5. 1 ).

A Formação Araras apresenta-se estratigraficamente de forma mui':o simples,

sendo constituída, na base, por calcários calcÍticos pretos com intercalações de

folhelhos pretos, os quais se alternam em sucessões rítmicas, recobertos por dolomitos

com abundância de estromatólitos no topo, em tfpica sucessão shallowing upward. Os

estratos são plano-paralelos e apresentam continuidade lateral por centenas de

quilômetros ao longo de todo o pacote, onde se individualizam duas associações

faciológicas, uma calcítica e terrlgena (inferior) e outra dolomítica (superior) - quadro 5,1,

OUADRo 5.1 . FÁcrEs SED¡MENTARES DA FoRMAçÃo ARARAS

ASSOGTAçAO FACTOLOGTCA

DOLOMíTICA

(SUPERIOR}

Fácies de dolomitos estromatollticos

Fácies de brechas intraf ormacionais

Fácies de mudstones estratificados

Fácies de mudstones maciços

ASSOCTAçAO FACIOLOGICA

CALCíTICA E TERRíGENA

(INFERIOR}

Fácies de ritm¡tos (øudsfonelf olhelho)

Fácies de mudstones calclt¡cos

Fácies de f olhelhos carbonosos

Fácies de gn¡nstones
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PROVíNCA SERRANA

lormoções Roizomo e Sepotubo

Formoçõo Aroros

Formoçõo Pugo

Sinclinol do Guio

'j53y-IT
gnóissico -grcnítìco

({igu\o modilicodo de Almeid o 1964)

\

\

\
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FACIOLÓGICA

Formação Araras entre o Sinclinal da Guia e as
na Província Serrana, unidade geomorfológica
da Faixa Paraguai (legendas das colunas nas

\

ASSOCTAÇAO

ASSOCTAÇÃO FACTOLÓqCA
CALCÍÏCA E TERRÍGENA

Figura 5.1. Variação lateral das fácies da
exposições na Serra das Araras, s¡tuada
que abrange a porção norte e nordeste
figuras 5.2 e 5.6).
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5.2. Associação Faciológica Calcítica e Terrígena

F¿ácies de folhelhos carbonosos

Esta fácies é observada apenas nas pedreiras do Sinclinal da Guia (figura 5.1, 2 e

3), a N-NW de Cuiabá-MT, na base da Formação Araras, onde folhelhos, com camadas

de até 1,5 m de espessura, encontram-se intercalados nos calcários calcíticos pretos

(figura 5.4). Ainda nesta região, os folhelhos carbonosos formam camada de 20 m de

espessrira no topo da sucessão, acima dos dolom¡tos. A oeste desta estrutura, na Serra

das Araras, os folhelhos carbonosos constituem lâm¡nas alternadas com camadas

centim¿)tricas de mudstones calcÍticos. f azendo parte, ass¡m, da fácies de ritmitos (figura

5.5) ,

fistes folhelhos são ¡nterpretados como depositados sob condições euxínicas, que

teriam permitido a conservação de grande quantidade de matéria orgânica.

Fiácies de mudstones calcíticos

Da mesma forma que na fácies de folhelhos carbonosos, os mudstones e

gra¡nstones calcíticos constituintes desta fácies são individualizados em camadas

decimétricas apenas no Sinclinal da Guia. Nesta localidade, os grainstones apresentam-

se laminados e os mudstones tendem a ser mais maciços. Ambos são de cor preta,

variando às vezes para um cinza escuro. A presença de pirita é observada nos

grainstones e os mudstones tendem a ser mais carbonosos.

A cor preta a cinza dos calcários está relacionada à variação na quantidade de

matéria orgânica, que diminui para o topo. A variação granulométrica de grainstone parc

mudstone estaria relacionada à variação no nível de energia do ambiente cieposicional

que, no geral, foi relativamente baixo.

Provavelmente esta fácies teve origem em ambiente de águas profundas, abaixo

do nfvel de base de ondas de tempestades.

F¿ãcies de tmito (mudstones/folhelhos)

Esta fácies é a que melhor representa a porçäo basal da Formação Araras na

Província Serrana (região de Nobres, Bauxi e Cáceres), onde forma pacotes homogêneos

de mais de trinta metros de espessura (figura 5.5), São constituídos por alternância

rítmicas de camadas (1 a 2 cm) de mudstone calcftico cinza escuro e de folhelho

carbonoso, No Sinclinal da Guia, esta fácies ocorre subordinada às de folhelhos e

calcár¡o calcftico.



Fácies de folhelhos carbonosos

ASSOCTAçAO TRCIOLóG rCA
DOLOMTNCA' 

Fácies òe mudstones estratificados
Fácies de brecha intraformaclonal

detalhe na figura 5.6

Fácies de dolomitos €Jtratificados

ASSOCTAÇÃO rnCloLóGrcA
CALCfNCA E TERRÍEETTIR

Fácies de brecha intraformaciona I

Fâcies de grainstones

Fácies de ritmitos (mudrtonesl folhelhos)

Figura 5.2. Coluna estratrgráfica da Formação Araras no Sinclinal da Guia.
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Figr"rra 5.3. Vista da Pedretra
r-¡sina de britagenr), onde as

das estrutr-rras primárias.

do Srnclinal da Gr.ria

camadas et'ìcontram
(frente de lavra abandonada ao sul da

se dobradas, porém corn preservacão

Frgura 5.4. Detallre cle expi-rsrcão da Fornracão Araras no Sirlclinal da Gu¡a, otlde as

carnaclas encor'ìtrarÌr se verticalizadas etn funcão do dobrartìento. Na fotografia observa-

se sucessão cíclica de calcário calcÍtlco e f olhelhos carbotlosos.
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Figura 5.5. Fácies de ritmitos (mudsto¡tes/folhelhos) que predomina nas exposicões da

Associacão Faclológica Calcítica da Formacão Araras, na forma de camadas horizontais
ou errì dobras abertas, na serra homônima (Mineracão ltaipr-r, Bauxi, MT).

5.3. Associacão Faciológica Dolomítica

Fácies de brechas intraformacionais

Brechas intraformacionais com clastos placóides de mudstone carbonático, já

mencionadas por Almeida (1964a) e Barros et al. (1982), são observadas na forma de

carnaclas decimétr¡cas na pedreira do Sinclinal da Guia. Nesta localidade, observararrì sua

ocorrência eln dois níveis, r-lrn inferior, corn menos de 0,5 m de espessura, e oLltro no

topo. No nível superior, a camada de brecha, com 30 cm de espessL¡ra, ocorre cotn

interc¿llacões cerrtir-nétricas de dolollrto estratificado, formando pacote de um rnetro de
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espessura. Neste pacote, os clastos são unicamente de calcário preto macico em matriz

dolomítica cinza,clara (figura 5.6). Ocorrem na forma de placas variando de um a cinco

centímetros de comprimento e dois a três milímetros de espessura. Apresentam-se com

os clastos pouco ou nada arredondados e com barxo ângulo de imbricacão'

Figura 5.6. Brechas intraformacionais com clastos
na sucessão do Sinclinal da Guia; esta brecha
estratigrá f ica na f igura 5.2.

Fácies de mudstones estratificados

pretos de calcário macico intercalada
é a que ocorre no topo da coluna

+ì
{'t Esta fácies é a que predomina na Associacão Faciológica Dolomítica. Trata-se de

sucessão homogênea de dolomito cinza claro com aproximadamente duas dezenas de

metros de espessura, onde o dolomito apresenta-se na forma de estratos plano-paralelos

com 1 a 2 cm de espessura (figuras 5.7 e 5.8).

Estes dolomitos são observados na pedreira da Mineracão lmpério na Rodovia

Jangada-Bauxi, onde alcançam espessura superior a 60 m, e em diversas pedreiras da

regrão de Nobres e na pedreira da Mrneracão Camil, em Cáceres-MT, o que demonstra a

continuidade lateral desta f ácies por centenas de quilômetros.

No Sinclinal da Guia, esta f ácies é menos expressiva, atingindo por volta de 10 nl

de espessura, e associada a demais fácies dolomíticas.

Estes dolomitos representanr brusca mudança nas condicões físico-quírnicas da

sedimentacão da Formacão Araras. As condicões para a formacão de espesso pacote

dolomítlco devenr ter ocorrido sob águas relativamente ñìars rasas do que as da

I]{STITUTO DE GEOCIÊNCIAS
¡IAL¡OTECA

usz
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E estas condicões forarnAssociacão Factológica

relativarnente duradouras,

Calcítrca e Terrígena

dada a espessLtra desta

(lnf erior).

unid ade.

1

q

Figura 5.7. Fácies de dolornitos estratificados que predornina r-¡a porcão inferior e média
da Associacão Faciológica Dolornítica (Mineracão lmpério, rodovia Jangada-Bauxi).



Fácies de dolomitos estromatolíticos

ASSOCIAçAO rnCrOLÓGrCA
CALCÍNCA E TERRÍCETN

Fácies de ritmitos (mudstones[folhelhos)

Figura 5.8. Coluna estratigráfica representativa da Formação Araras na serra homônima,

Província Serrana, Estado de Mato Grosso.

ASSOCTAçÃO pnCrOLÓcrCA

DOLOMFrICA

Fácies de mudstones estratificados

Fácies de mudstones dolomíticos maciços

Fácies de m u dsto n es dolom íticos estratifi cados
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Fácies de dolomitos estromatolíticos

Esta fácies é a que apresenta ma¡or variedade de estruturas sedimentares, dentre

as fác¡es na Formacão Araras. Caracterizada pelos estromatól¡tos, inclui ainda grãos

revestidos por lâminas carbonáticas, gretas de contração e estruturils tepee e

hummocky cross strat¡f¡catlon. Encontra-se posicionada no topo da Formetção Araras,

com seção-t¡po na pedreira da Mineração Copacel {figura 5.9ì, em Nobresi'MT. Nesta

localidade, foi levantada uma coluna estratigráfica de 30m que apresenta, lro base, um

pacote de 3m no qual se alternam camadas centimétricas de estruturasi tepees e

camadas de grainstones com grão revestidos. Este pacote é recoberto por outro de

microbialitos com seu topo escavado de forma ondulada e coberto pot grahstones com

hummocky cross stratifica f/ons. Seguem-se 10 m de dolomitos maciços recobertos por

camada de estromatólitos bulbosos (figura 5.1O) de O,5 m de altura, tendo no topo

camada métr¡ca de oncoids (figura 5.11) com diâmetro variando de 1 a 10 cm. Os

estromatól¡tos são recobertos por pacote métrico de dolomito rnaciço que, por sua vez, é

recoberto por camada (3m) de microbialito.

A presença de gretas de ressecação e de estruturas fepee permite ¡nterpretar que

estes sed¡mentos foram depositados em ambientes de águas rasas, sujeitos a

exposições subaéreas, provavelmente em planfcie de maré.

5.4. Ambientes de sedimentação da Formação Araras

A continuidade lateral por centenas de qu¡lômetros e relativa homogeneidade das

fácies sed¡mentares da Formacão Araras são indícios de que estas se depositaram em

área extensa e plana. Estas condições poderiam estar presentes em mar epicontinental

ou mesmo extensa rampa carbonática. onde a sedimentacão teria se dado ao longo de

planície de maré. Neste contexto, a Associação Faciológica Calcítica e Terrígena teria se

depos¡tado em ambientes de inframaré e a Associação Faciológica Dolomítica,

estrom atolÍtica, em ambientes de ¡nter e supramaré.

A extensão a leste da Formação Araras é representada apenas pelas exposicões

do Sinclinal da Guia, onde as fácies indicam condicões relativamente mais rasas e com

ma¡or aporte de terrígenos (pelitos) durante a sedimentação do que nas fácies a oeste,

Tal relacão poderia estar associada ao desenvolvimento de bacia do tipo antepaís

lforelandl, resultante da formação de cadeia de montanhas da Faixa Paraguai.



Formoçõo Aroros

fusocioçoo
Focrológico Dolomítico

microbiolitos
dolomílicos

Associoçõo
Fociológico Cqlcílico
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Figura 5.9. Secão colunar da Pedreira Copacel (Nobres, MT), representativa do topo da
Formaçäo Araras.
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Figura 5.1O. Dolomitos com estromatólitos bulbosos do topo da Formacão Araras
{Pedreira da Mineracão Copacel, Nobres, MT).

Figura 5.11. Dolomitos com oncoids do topo da Formacão Araras (Pedreira da Mineracão
Copacel, Nobres, MT).
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A sedimentação de bacias foreland foi estudada por sami & James (1994) no

Noroeste do Canadá, onde descreveram seqüencia de cerca de 200 m de espessura de

calcários e dolomitos (Grupo Pethei, Paleoproterozóico l. originados em ambientes de

planÍcie de maré, com distribu¡ção faciológica semelhante à observada na Formação

Araras.

A presença de biostromas ind¡cativos de águas progressivamente mais rasas para

o topo tem sido apontada como característica comum das demais bacias forelands

proterozóicas, como a representada no Subgrupo Campbellrand, na Africa do Sul

{Beukes 1987), na Formação Rocknest do Supergrupo Coronation, no Canadá

(Grotzinger 1986a, 1986b), além de outras unidades citadas por Sami & James (1994).

A variação de formas entre os estromatól¡tos (colunar, dômica e laminadal evidencia

modificações nas condições hidrodinâmicas durante o desenvolvimento destes em águas

cada vez mais rasas, A dolomitização provavelmente esteve condicionada à abundante

ocorrência de estromatólitos.

A sedimentação da base da Formação Araras teria ocorrido em ambient€ de

inframaré, sob condicões euxfnicas, com sedimentação carbonática calcítica su¡eita a

aporte periódico de terrfgenos, resultantes de fatores provavelmente climáticos. Com a

sedimentação, e conseqüente diminuição da profundidade da bacia, ocorreram condiçöes

de dolomitização dos sedimentos em ambiente de infra e supramaré, sob climas áridos,

onde o aporte terrlgeno passou a ser praticamente nulo.

No topo da seção da Pedreira da Guia foi identificada espessa camada de folhelho

carbonoso que evidencia possível transgressão marinha sobre os dolomitos.

Provavelmente, a metade inferior da Formação Araras (Associação Faciológica

Calcftica e Terrfgena) não sofreu dolomitizacão devido às intercalações de camadas

pelíticas que teriam impedido a circulação Õos flu¡dos dolomitizantes. Outra hipótese

seria a de que a dolomitização não teria ocorrido devido à ausência de atividade

microbiana bentôn¡ca,

Em funçäo da transição para o topo com a Formação Raizama, a Formação Araras

é aqui proposta como constituindo a base do Grupo Alto Paraguai. As relações com os

arenitos da Formação Bauxi sotoposta requerem estudos mais pomenorizados, visando a

possibil¡dade dele constituir sedimentação clástica basal.

5.5. A idade da sed¡mentação da Formação Araras

Folhelhos presentes em unidade posicionada (Formação Diamantino) ac¡ma da

Formação Araras foram submetidos a datações rad¡ométricas. Cordani er al. |'1978l,

dataram quatro amostras de folhelhos da Formação Sepotuba pelo método Rb/Sr em

rocha total, obtendo idade de 547 t 5 Ma. Posteriormente, os dados foram recalculados
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para a idade de 569 t 20 Ma, à qual corresponderia evento anquimetamórf ico

(Bonhomme et al. 1982, Cordani et a/. 1985). Neste último trabalho foram datadas, pelo

mesmo método em rocha total, dez amostras de folhelhos da Formação Diamantino,

fornecendo isócrona de 660 + 60 Ma, considerada como provável idade da

sedimentacäo.

A análise de razões de Sr de amostra de calcário da Formação Araras (Kawashita

ef a/. 1996b) indicou idade de 595 l4 Ma, com base no valor obtido de 875r/865r=

O7O74214 e por comparação deste valor com a curva de Kaufman eÍal. {1993}.

Na Formação Raizama, à qual a Formação Araras é sotoposta, Zaine & Fairchild

(19961 mencionaram a presença dos icnofósseis Planolites (duas formas), Palaeophycus

e Cochlichnus, todos do infcio do Vendiano, e uma marca semelhante a Lockeia, sendo

esta do Ordoviciano, Com base na presença destes fósseis, colocaram a hipótese do

Grupo Alto Paraguai ser cronocorrelato com a parte superior do Grupo Tucavaca na

Bolívia, o qual apresenta icnofósseis do início do Cambriano.

Rodrigues et al. (1994) e Kawash¡ta (1996b), a partir da investigação das razões

de isótopos de Sr, ¡nterpretaram a idade de 600 Ma ou mais antiga para a sedimentação

da Formação Araras. Nota-se, porém, grande discrepância de valores de 875r/865r, sendo

que esta variação poderia resultar das condições evaporíticas, de águas restritas, o que

impossibilita a comparação dos dados isotópicos obtido com curvas de variaçöes

globais, de tal forma que o uso de razões de Sr, para determinação da idade da

Formação Araras, exige ainda cautela e maior detalhamento.

l
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6. GRUPO ITAPUCUMí

Exposicões de rocha carbonática proterozóicas ocorrem ao longo da porção

centro-norte do Paraguai, às margens do Rio Paraguai, e a leste deste rio, cirr:undando o

extremo sul do Cráton do Rio Apa (figura 6.1).

Destas exposições, podem ser distintas duas faixas de afloramento. uma

ocidental, que engloba as morrarias ao longo do Rio Paraguai, desde o sul da foz do Rio

Apa até Puerto ltapucumí, em continuidade com as exposições a sudoeste do Bloco Rio

Apa. A outra, menos expressiva, situa-se a leste, constituindo faixa e$treita, em

continuidade com as exposicões carbonát¡cas do sul do Planalto da Bocloquena a

sudoeste de Bela V¡sta {figura 6.1).

Ambas faixas de exposições têm sido atr¡buídas indiscriminadamente ao Grupo

Itapucumí. Esta unidade foi definida por Harrington (195O), ao longo do Rio Paraguai,

como sucessão de 3OO a 400 m de calcários bem estratificados, alternados com margas

e argil¡tos, apresentando, localmente, dolomitos e camadas oolfticas.

\r-Þ iffi
.H{€

Figura 6.1 . Exposicões do Grupo ltapucumí segundo Wiens (1986)'
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Eckel (1959) estudou os calcários das morrarias do Rio Paraguai, com objetivos

econôrnicos. Putzer (1962), em perfil E-W realizado de San Luis de La Sierra a Puerto

Fonc¡ére, descreveu uma sucessão de calcários oolfticos e conglomeráticos, calcários

cristalitìos e dolomito, marga vermelha e verde e calcários cristal¡nos betuminosos' Em

funcão da presença de terrígenos, Almeida {1965a) colocou a possibilidade desta

sucessäo pertencer à Formação Cerradinho, unidade basal do Grupo Corumbá'

o Alto Rio Apa f oi mapeado por Hutchison (1 979) que o descreveu como uma

área de relevo plano com porção noroeste relativamente mais montanhosa, no sentido da

foz do Rio Apa com o Rio Paraguai, onde o relevo apresenta altitudes de 15o a 200 m,

Neste trabalho, o Alto Rio Apa foi geograficamente subdividido em Alto centurión,

ProvÍni;ia Paso Bravo e Província Sudoeste, sendo esta última a principal área de

ocorrêrrcia de calcário,

Hutchison (1979) individualizou no Grupo ltapucumí unidade arcoseana basal

sotoposta aos carbonatos. Os arcóseos basais, com espessura média de SOm, não

superior a 15O m, foram sempre encontrados sobre o embasamento e abaixo dos

calcários. Foram descritos como grossos, com clastos angulosos e pobremente

cimentados, de cor marrom e verde escuro, com freqüência variada de s€ixos, não

chegando porém a constituir conglomerados. Para o topo, gradam para calcários com

acamamento nftido, localments maciços e com intercalações de lâminas de quartzito'

Este autor mencionou ainda a presença de brechas calcárias, estruturas estromatolfticas

e filmes de hematita na forma de bandas finas ou preenchendo fraturas.

Wiens {1 986} descreveu detalhadamente a sucessão de Vallemf mencionando a

presença de estruturas de dissecação, prováveis estruturas estromatolfticas, brechas

carbonáticas intraformacionais e ooids, algt:ns destes com até 0,5 cm de diâmetro,

lnterpretou para esta sucessão ambiente marinho de águas rasas de alta energia. Teceu

ainda comentários sobre processos de dolomitização e dedolomitização, aos quais

associou mudanças na composição da água doce percolante,

Orué et al. (1995), em levantamentos das pedreiras da lndustria Nacional del

Cemento (lNC), em Vallemf, apresentaram subdivisão do Grupo ltapucumf nas formações

Vallemf e Cambájhopo, sendo a primeira basal e predominantemente terrlgena e a

segunda carbonática, afetada por dobramentos, falhas e intrusões de corpos básicos.

Estas unidades foram descritas no morro Vallemf na pedreira da lNC, apresentando

contatos gradacionais e/ou por falhas.

Apesar da equivalência entre os grupos ltapucumf e Corumbá ser aventada

amplamente na bibliografia existente (Harringlon 1950, Almeida 1945, 1965a, 19841

nenhum estudo detalhado e específ¡co foi efetuado para certif¡car-se desta correlação.



110

6.1. Secão estratigráfica da pedreira de Vallemí

A pedreira principal da lndustria Nacional del Cemento (lNC), em Vallemí, permitiu

o levantamento de seção estratigráfica de 110 m de espessura (figuras 6.2 a 6.5).

Em Vallemí, as camadas encontram-se dobradas e interceptadas por foliacão com

mergulhos que variam de 30 a 50 para NW. Esta foliacão é plano-axial à dobra fechada

exposta em toda a frente de lavra levantada (figura 6.2) onde as camadas apresentam

mergulhos variando de 60 a 70 graus para SW, chegando a ser vertical no topo da

pedreira (figura 6.3), onde se observou o fechamento da dobra. No flanco nordeste da

dobra, com base na observacão de truncamento de laminacões cruzadas, foi possível

identif icar que a sucessão encontra-se invertida (f igura 6.4).

SE
, figuro ó.3 NW

vist<¡ de norle poro sul

com o Bloco Rio Apo o lesle
seçõo eslroligrófico exibido no

figuro ó.5

Figura 6.2, Frente
Paraguai

de lavra principal da lndustria Nacional del Cemento (lNC) em Vallemí,
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Figura 6.3. Topo da pedreira em Vallemí que apresenta acamamento verticalizado.

0 1cm
---

Figura 6.4. Marcas de ondas truncantes com sent¡do do topo da camada para baixo, na

seção prinicipal da Pedreira de Vallemf.
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Figura 6.5. Seção estratigráfica do Grupo ltapucumí levantada na pedreira principal em
Vallemí, Paraguai.
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A sucessão levantada apresenta calcário calcítico roxo intercalado em marga,

também de cor roxa, passando no topo para margas verdes. Nesta há intercalacões de

camadas submétricas de ooid grainstones, onde os ooids apresentam diâmetros variando

de O,3 a 0,5 mm.

Os ooids encontram-se neomorfizados e envolvidos por fina lâmina micrítica

(figura 6.6) não sendo possível afirmar se constitu¡riam originalmente ooids com

laminações concêntricas. Provavelmente, a porcão interior destes f oi dissolvida e

preenchida por calcita espática, constituindo, assim, oomoldes, com preservação apenas

da lâmina envoltória micrítica.

A este pacote de margas com ooid grainstones subordinados sucedem 6 m de

ritmito com alternância de camadas (1-3 cm) de marga roxa e mudstone branco (figura

6.ll . Sobre este ritmito ocorre a seção carbonática mais pura, de 50 metros de

espessura, onde alternam-se calcários e dolomitos. Esta secão carbonática é sobreposta

por margas.

Figura 6.6. Ooid grainstones com distribuicão granulométrica bimodal
encontram-se parcialmente preservados. Os ooids relativamente
dissolvidos, formando oomoldes posteriormente preenchidos por
medianamente cristalina (nicóis descruzados).

onde os ooids
maiores f oram
calcita f ina a
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Figura 6.7. Ritmito de marga roxalmudstone branco posicionado abaixo da secão
carbonática da seção levantada.

No lado sudeste da pedreira principal ocorrem arcóseos vermelhos maciços de

granulometria média. Não foi possível observar o contato com a sucessão carbonática, o

qual aparenta ser tectônico. Com base nas descrições de Hutchison (1979), estes

arcóseos seriam os que constituem a base do Grupo ltapucumí.

A secão carbonática mais pura compreende camadas de dois a três metros de

calcário cinza escuro alternadas com camadas de um metro de dolomito branco (figura

6.8). Ocorrem também camadas de ooid grainstones, porém estes são distintos dos

encontrados na base, por serem maiores que 2 mm, disformes e de provável origem

algácea (oncoidsl.

Em secão delgada de amostra do dolomito branco, foram observados losangos

calcíticos de até 1 mm de comprimento e cortes longitudinais (figura 6.9), constitu¡ndo

possíveis moldes de gipsita.

A dolomitizacão dos calcários varia gradativamente ao longo da secão, desde

incipiente e seletiva no interior dos ooids e ao longo de estilólitos, casos em que não

at¡nge 1O %o da rocha, até a dolomitizacão total da rocha (pervasiva), com geracão de

dolomitos cristalizados. A dolomita ocorre na forma de cristais bem formados, de faces

retas, de 0.1 mm de dimensão.



Figura 6.8. Secão carbonática com alternância
Grupo ltapucumí, na secão em Vallemí, Paraguai.

'iq!qri__eä#FÈ.

de camadas calc.ítica e dolomítica do

ul
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O 1mm

Figura 6.9. Prováveis pseudomorfos de gipsita substituído por calcita, com posicão

estratigráf ica na seção levantada indlcada na f igura 6.5.

Devido à freqüência variável da dolomitizacão ao longo da seção, interpreta-se

que esta tenha ocorrido de forma cíclica e penecontemporânea, relacionada a ambiente

evaporítico. As condições evaporíticas teriam proporcionado o aumento da razão Mg/Ca,

criando assim condicões para formacão da dolomita por substituição do carbonato

preexistente. A dolomitização seletiva no núcleos dos ooids e ao longo dos estilólitos

provavelmente estaria relacionada à atividade bacteriana redutora nas porções com

concentração de matéria orgânica e teria origem pós-deposicional'

6.2. Ambientes de sedimentação e correlação estratigráfica

O estudo apenas de uma secão estratigráfica é insuficiente para reconstitu¡ção

ambiental e geográfica do Grupo ltapucumí como um todo. Faz-se necessário, ainda, o

levantamento de suas exposicões nas morrarias ao longo do Rio Paraguai e as de leste,

na borda sudoeste do Bloco Rio APa.

A secão levantada em Vallemí, no entanto, possibilitou diferenciá-la do Grupo

Corumbá, com o qual não foi possível definir correspondência estratigráfica. As

deformacões tectônicas também são distintas. O dobramento isoclinal observado na

Pedreira de Vallemí possui vergência para leste, no sentido do Bloco do Rio Apa'

contrária à da Faixa Paraguai.
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As exposicões carbonát¡cas situadas a sudoeste de Bella V¡sta, cortadas pelo Rio

Apa, apresentam continuidade geográfica com as unidades do Grupo Corumbá do

Planalto da Bodoquena, devido a que é proposto que sejam definidas como pertencentes

a este grupo. Desta forma, o Grupo ltapucumi seria restrito às exposições a oeste.

Por fim, interpreta-se que a sedimentação do Grupo ltapucuml teria iniciado com

grande aporte terrígeno basal, passando a sed¡mentação carbonática em ambiente de

alta energia, com deposicão dos grainstones. Estes depósitos teriam se formado

provavelmente em ilhas barreiras rodeadas por baixios oolíticos, suje¡tos a processos de

dolomitizacão sob condicões evaporíticas.
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7. CORRELAçÃO DO GRUPO CORUMBÁ COM DEMATS UNTDADES
DA AMÉRICA DO SUL

7.1. Grupos Bambuí e Una

Apesar de correlacões estratigráficas terem sido sugeridas entre os grupos

Corumbá e Bambuí (Schobbenhaus ef a/. 1984) com base nas semelhanças

estratigráficas e l¡tológicas, informações isotópicas mais recentes (Kawashita ef a/.

1996a, Chang 1997) indicam que o Grupo Bambul seria mais antigo.

Kawashita et at. 11994]', com base no valor médio de ttsr/t"Sr = O,7O74O t
O.OOOOS obtido para os carbonatos do Grupo Bambul, ¡nterpretou a idade de 595 + 4 Ma

como a ma¡s provável para a sedimentação. Valor aproximado também foi obtido para o

Grupo Una (Kawashita ef a/. 1996a), para o qual obteve o valor médio de 875r/865r =
O,70745, inferindo, portanto, idade Neoproterozóica lll para o Supergrupo São

Francisco.

Chang (1997), com base em isótopos de Sr e de C, interpretou a sedimentação

como ocorrida entre 850 e 73O Ma, logo após a Glaciação Sturtiana, dentro do intervalo

Eo-Criogênico (850-75O Ma).

No Bambuí, vem sendo constatada brusca variação de ô13C dentro do intervalo de

valores positivos (chang et al. 1993, chang 1997, santos ef al. 1996, 1gg7) os quais

são menores que + 4 o/ooto" na porção estratigraf icamente inferior, passando a maiores

que + 8 o/oo"ot, em posicão estrat¡gráf¡ca superior. Esta mudança brusca é interpretada

como possível reflexo das modificações nas condições paleoceanográficas do Mar

Bamt¡uf. Este teria sua sedimentação basal relacionada a vigorosas circulações marinhas,

passando a padräo de águas estratificadas, propfcias à preservação de matér¡a orgânica,

na porção superior.

O Grupo Una na Bahia (Bacia de lrecê), tido como correlato ao Grupo Bambul,

tem a sucessão carbonática (Formação Salitre) sobreposta a sedimentos glaciogênicos

(Formação Bebedouro). A Formação Salitre apresenta na base dolomitos argilosos de cor

vermelha, sobrepostos por sucessões calcfticas e dolomfticas de águas rasas que

gradam para o topo para dolomitos com estruturas fepee e pseudomorfos de sulfato.

Esta seção basal é sobreposta por calcarenitos finos e por sucessão superior de calcários

pretos ricos em matéria orgânica e estruturas oollticas e pisolfticas, f igura 7.1 (Misi &

Veizer 1996). Os dolomitos vermelhos da base apresentam ôr3C = - 5,OO o/ooPoB

(Torquato & Misi 1 977), tfpico valor de carbonato pós-glacial, e os valores de ôr3C dos

carbonatos carbonosos do topo são extremamente posit¡vos (entre + I,O3 e +9,39
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o/66to"). Os valores de ttsr/ttSr obtidos variam entre O,7O745 e O,7Q847, com o valor de

O,70765 considerado como mais próximo ao valor primário'

Misi & Veizer (1996) comparafam as razões de sr às curvas de Asmeron et a/.

{1991) e de Gorokov eú ai. (1995), ficando porém com drlvidas se o Grupo Una seria

Pós-Sturtiano ou Pós-Varanger¡ano.

Discussão semelhante quanto à idade ocorre com a Pocatello Formation e com o

Lower Brigham Group (ldaho, EUA), por se tratarem de sucessões carbonáticas pós-

glaciais pobres em fósseis. As sucessões carbonáticas pós-glaciação, sejcrm estas

sturtianas ou varangerianas, apresentam relações estratigráficas muito parecidas (Young

1g9b). As primeiras säo diferenciadas por apresentarem õr3C relativamente maiores, e as

varangerianas por razões de sr menores que o,7o8o (smith et a/. 1996), motivo este

que induz à interpretação de que os grupos Bambuí e Una selam pós'sturtianos e pré-

varangerianos, portantÕ, não correlatos ao Grupo Corumbá'

É preciso lembrar que valores positivos elevados de õt3C podem estar assoc¡ados

às condições de sedimentacão restrita para a metade superior do Grupo Bambul (Chang

1997). Situação semelhante foi constatada em carbonatos neoproterozócos de Svalbard,

arquipélago situado a oeste da Groelândia, onde valores de ô13C > 10 o/ooPDE foram

atribufdos ao ambiente restrito de deposição e interpretados como indicativos de

depósitos de playa /ake (Fairchild & Hambrey 1995), tendo portanto sua origem marinha

questionada (smith ef a/. 1 996).

+l 
+ ro "s¿ 5..

Formoçõo Bebedouro
(diom ictilos)

Figura 7.1. Estratigrafia do Grupo Una (Bacia de lrecê
{extraldo de Misi & Veizer 1 996}.
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7.2. Grupo La Tinta e Formação Puncoviscana (Argentina)

ltuas unidades estratigráficas da Argentina, atr¡buídas à transicão

neoproterozóica-cambriana, são aqui analisadas quanto à correlação estratigráfica com o

Grupo Corumbá. São elas a Formação Puncoviscana, aflorante na Província de Tucuman,

no Noroeste argentino, e o Grupo La T¡nta, na Província de Buenos A¡res (figura 7.2)'

I:lf*;:;i:J"'""
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Figura 7.2. Exposicões da Formação Puncoviscana, no Noroeste argentino, e do Grupo
La T¡nta na Provlncia de Buenos Aires

A Formaçäo Puncoviscana (figura 7.3) tem sido definida como sucessão

turbidltica, associada a leques submarinos, constitufda por metagrauvacas, arenitos,

carbonatos, conglomerados e rochas vulcânicas, com registro fossillfero indicando idade

vendiana a cambriana, inferior (Durand 1996) e deformação rolacionada ao Ciclo

Pampeano {700 - 550 Ma, Rossi et al. 19921, equivalente ao Brasiliano. Os carbonatos

foram ainda pouco estudados (Durand 1996), mas as sucessões pelft¡cas e psamfticas

apresentam metazoários do tipo medusóide e abundante registro de icnofósseis,

representado por 23 icnogêneros e mais de 300 espécies, de idades neoproterozóica

terminal a cambriana inferior (Aceñolaza & Durand 1986, Durand & Aceñolaza 1990,

Durand 19961.
l

I

l
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Rossi ef al. '19921, com base nos dados geocronológicos disponfveis, estimaram

que a sedimentação da Formação Puncoviscana teria se dado no intervalo de 55O a 525

Ma. Portanto, supõe-se que esta unidade teria sido apenas em parte contemporânea à

sedimentação do Grupo Corumbá (6O0 a 544 Ma).

O lA PAMPA

Figura 7.3. Esquema de exposição da Formação Puncoviscana na Cordilheira Oriental
Argentina, (extrafdo de Aceñolaza & Miller 1 982).

Não se descarta a possibilidade de equivalência entre a Formação Puncoviscana e

o Grupo ltapucuml, aflorante 750 km a nordeste, no Paraguai, merecendo investigação

mais detalhada neste sentido.

O Grupo La Tinta, região de Tandil, Província de Buenos Aires, é representado por

carbonatos ricos em fosfato (Leanza & Hugo 1987) com algas (Paleorìvular¡a ontarial e

acritarcas Chuaria, Leiosphaerida sp. (Aceñolaza & Durand 1987), e idade entre Rifeano

Superior o Cambriano lnferior, provavelmente em parte cronocorrelata ao Grupo

Corumbá.

EUENOS
AIRES

4+n,.E co¡b"".t""

5O0 l¿m
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7.3. Grupo Arroyo del Soldado (Uruguai)

No Uruguai, o interesse sobre ambientes de sed¡mentação e estratigrafia de

unidades pré-cambrianas é recente, assim como as investigações paleontológicas destas

unidacles. Teve início com o trabalho de Montaña & sprechmann (19931 sobre a

Formacão Arroyo de la Pedrera, constitufda por membro inferior terrígeno (Membro Cerro

San Francisco) e membro carbonático superior {Membro Cerro Victória) com

estromatólitos, oords e icnofósseis vendianos, Na base do membro inferior, Gaucher &

Schipilov (1994) encontraram acritarcas vendianas em formações ferríferas.

Nova unidade estratigráfica carbonática, contendo estromatólitos, foi definida por

Sprechmann ef a/. (1 994) como Formaçäo Cerro de Villalba, encontrando-se

¡ntensamente dobrada e em discordância angular sob a Formação Arroyo de la Pedrera.

Foi interpretada como proterozóica média, com base na posição estratigráfica e na idade

de 1300-1 10O Ma do evento tectonotermal de deformação, obtida por 3sAr/4oAr.

Em trabalho mais recente, Gaucher et a/. (1996) apresentaram nova definição

estratigráfica para estas unidades metassedimentares, com a individualizaçäo dos grupos

Basal e Arroyo del Soldado. No Grupo Basal, colocaram os calcários estromatolfticos da

Formação Cerro de Villalba, e, no Grupo Arroyo del Soldado, as unidades da Formação

Arroyo de la Pedrera {f ¡gura 7.4},

O Grupo basal, segundo a definição de Gaucher et al. (19961, é constitufdo por

sucessão de 15OO m de espessura contendo moscovita xistos, quartz¡tos e

metaconglomerados na base, passando para calcários estromatolíticos (Formação Cerro

de villalba) com quartzitos no topo, A origem sedimentar foi atribufda a turbid¡tos

marinhos na base passando a marinho raso (carbonatos com estromatólitos) e

continental.

O Grupo Arroyo del Soldado foi definido como uma seqüência shattowing upward,

originada sob condições áridas, constitulda da base para o topo pelas formações polanco

(calcários pretos e cinzas), cerro Espuelitas (folhelhos orgânicos pretos, formações

ferrfferas e silexitos), cerro san Francisco (arenitos) e cerro victoria (calcários

parcialmente silicif icados ricos em estromatólitos e ooidsl, As duas últimas formações

correspondem à Formação Arroyo de la Pedrera, descrita por Montaña & sprechmann

{1993), e encontram-se expostas ao norte das primeiras, sem que tenha sido observado

o contato destas com as formações Polanco e Cerro Espuel¡tas da base.
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lJos calcários da Formaçäo Polanco e nas formações ferríferas e folhelhos

orgânicos da Formação Cerro Espuelitas, Gaucher et a/. {1 996) identif ¡caram microb¡ota,

com destaque para a presença de Bavlinetla faveolata' com interpretação de idade

Vendiana Superior, no intervalo entre 560 e 54O Ma, para estas formações basais, com

a possibilidade da Formação Cerro Victoria ser cambriana inferior'

Gaucher e¡ a/. (1996) correlacionaram o Grupo Arroyo del Soldado aos grupos

Jacadigo e Corumbá e ao Kotlin Horizon da Valdai Series do Leste Europeu (Plataforma

Báltica). lnterpretaram que o Cráton da Amazônia esteve un¡do ao Cráton do Rio da

Prata, oonforme modelo de Hoffman (1991), com separação destes e deposição dos

grupos Arroyo del Soldado e Corumbá em contexto de margem continental passiva. Aos

r/ts, que ter¡am originado as separações dos crátons, relacionaram os enxames de

diques rnáficos estudados por Girard ef a/. (1993), datados em 665 Ma.

Com o objetivo de verificar a hipótese de correlação entre os grupos Arroyo del

Soldado e Corumbá, atividade de campo vem sendo realizada em coniunto com os

pesquisadores uruguaios Prof, Dr. Peter Sprechmann (Departamento de Paleontologia,

Facultad de Ciencias) e geólogo Claudio Gaucher (doutorando da Universty of Marburg,

Alemanha).

Em estudos das exposições do Grupo Arroyo del Soldado na região de Nico Pérez,

foram levantadas seções estratigráficas, com coletas de amostras para análises

isotópicas e paleontológicas, nas regiões de Minas, Mariscala, Pirajá e lllescas (fig. 7.5).

Os carbonatos da Formacão Polanco foram investigados em Mariscala (Cerro

Partidol e Pirajá {Cerro dos Eucaliptus). Na primeira localidade, onde as camadas

encontram-se verticalizadas, observa-se sucessão rltmica de folhelhos pretos alternados

com calcário fitado ao longo de seção contfnua de mais de 1 km de distância, em

sinforme isoclinal com evidências de transposição tectôn¡ca (figura 7.6).

Em Pirajá, em Cerro dos Eucaliptus, foi possível observar seção da Formação

Polanco menos tectonizada. Ali, os calcários apresentam na base o Conglomerado

Barriga Negra, formado por clastos de gnaisse e matriz de granulometria areia média a

grossa de cor esverdeada (figura 7,71, Os corpos de conglomerados apresentam

espessuras decimétricas e clastos angulosos de dimensões variando de O,5 a 1O cm,

com gradações granulométricas por vezes aparentando inversão. Os calcários são

mudstones maciços de cor cinza em estratos dec¡métricos com intercalações

centimétricas de mudstones dolomít¡cos de cor rósea, que se ressaltam com o

intemperismo.
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Figura 7.5. Localidades investigadas do Grupo Arroyo del Soldado, no Uruguai

{modificado de Gaucher et a/. 1996).



Figura 7.6. Exposicão dos calcários da Formacão
Arroyo del Soldado, em Mariscala - Cerro Partido,
apresentam deformados tecton¡camente.
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Polanco, unidade basal do Grupo
Uruguai, onde os carbonatos se



calcário calcítico preto

PRJ-148
PRJ-14

marSa

Conglomerado Barriga Negra

Figura 7.7. Exposição dos carbonatos da Formação Polanco em Pirajá, Cerro dos

Eucaliptus, apresentando, na base, o Conglomerado Barriga Negra.
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os calcários da Formação Polanco transicionam para os silexitos, folhelhos pretos

e formações ferríferas da Formação Cerro Espuelitas, sendo esta transição observada em

Cerro Aspero {Minas - figura 7.8 e 7.9}.

As formações Cerro de San Francisco (arenitos) e Cerro Victória (carbonatos com

estromatól¡to e oords parcialmente silicificados), originalmente descritos como Formação

Arroyo de la Pedrera (Montaña & Sprechmann 1993), ocorrem em lllescas. Nesta

localidade, pôde-se identificar que os carbonatos tornam-se progressivamente

silicificados para o topo, onde predominam estromatólitos de formas diversas e ooids

(Gaucher ef a/. 1996). Em seção delgada, os carbonatos se apresentam bem

preservados, apesar de exibirem porções neomorfisadas. Os ooids silicificados

apresentam as porções carbonáticas centrais preservadas, assim como parte das

porcões intergranulares carbonáticas (figura 7,10), comprovando a origem calcária

destas lilologias. Os oo¡ds se encontram sem deformação distribuídos em arcabouço

frouxo sujeito à cimentação precoce, possivelmente silicosa, o que seria evidência de

silicificação em estágio penecontemporâneo, associada às condições evaporít¡cas.

O contato entre as formações Cerro de San Francisco e Cerro Victória e as

formações Polanco e Cerro Espuelitas, representantes da base do Grupo Arroyo del

Soldado, não foi observado.

Os dados isotópicos de C e O obtidos são apresentados e ¡nterpretados no

capltulo 8, apesar das rochas se mostrarem empobrecidas em 1tO, o que pode indicar

alteração dos valores primários, já esperado, devido ao grau de deformação das rochas.

Com o que foi posslvel observar, näo se descarta a possibilidade de correlação do

Grupo Arroyo del Soldado com o Grupo Corumbá, apesar de a comprovação desta

hipótese somente ser possfvel com a finalização dos estudos em desenvolvimento.
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Figura 7.9. Exposicão dos folhelhos pretos,
Cerro Espuelitas, na localidade homônima a

formoções ferríferos

silexitos e formacões ferríferas da Formacão
noroeste de Minas, Uruguai.
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Figura 7.1O. Estromatólitos e ooids parcialmente silicificados da Formação Cerro
Victoria, em lllescas, originalmente descritos como Formação Arroyo de la Pedrera por

Montaña & Sprechmann (1993) e posicionados no topo do Grupo Arroyo del Soldado
(Gaucher et al. 1996).
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7.4. Grupos Tucavaca e Murciélago (Bolívia)

A sedimentação neoproterozóica-cambriana tem registro no oriente da Bolívia

(figura 7.11) nos grupos Boqui (equivalente ao Grupo Jacadigo), Tucavaca e Murciélago

(Lithertarrd & Bloomfield 1981, Berrangé & Litherland 1982, Litherland et al. 1985'

1989, O'Connor & Walde 1986).

t'la Bolívia oriental, na divisa com o Brasil, ocorrem exposicões carbonáticas ao

sul do Lineamento de Chiqurtos e ao norte deste lineamento tectônico. Ambas

exposic(ies são definidas como Grupo Murciélago e consideradas equivalentes ao Grupo

Corumbá (Jones 1985, O'Connor & Walde 1986).

Figura 7.11. Exposições carbonáticas neoproterozóicas da Bolívia Oriental.

Segundo Avila Salinas (1992), seriam os sedimentos do Grupo Tucavaca os

correlatos ao Grupo Corumbá, porém a presença de icnofósseis Didymaulichnus,

Planolites e, principalmente, de Phycodes seria indicativa do limite inferior do

Cambriano, o que coloca o Grupo Tucavaca como mais novo que o Grupo Corumbá.

Diante da constatação, no presente trabalho, das distintas relações estrat¡gráficas

entre o Grupo Corumbá e a Formaçäo Araras, a correlação destas unidades com os

carbonatos da Bolívia Oriental merece revisão. Os carbonatos ao sul do Lineamento de

Chiquitos, na Bolívia, apresentam continuidade geográf ica com o Grupo Corumbá,

enquanto que os situados ao norte do lineamento corresponderiam aos carbonatos da

Formação Araras. Esta suposta correlação requer ainda levantamentos de campo para

sua comprovação, o que, se constatada, resultaria na redefinição do Grupo Murciélago.
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B. Aplicação do estudo de isótopos de C e O e de razões isotópicas

de Sr em rochas carbonáticas

por volta da década de setenta, os estudos de isótopos de c eram empregados

para distincão entre carbonatos marinhos e continentais e na avaliação das condições

evaporíticas da sedimentacão. Desta fase, destacam-se os trabalhos realizados no Brasil

por suguio et at. (1974, 1975), Torquato & Misi ,1977:l, Giovani et al. 119741, Torquato

(1ggo), Torquato & Frischkon (1982) e Coimbra (1983), que utilizaram amostras de

diversas unidades estratigráficas e compararam os resultados com os diagramas de õr3C

versus ôr8o de Keith & Weber (1964).

Torquato (1978, 198O) tentou ainda, sem sucessO, eStabelecer um método de

datacão de carbonatos pré-cambrianos com base na variação dos valores de õt80.

Uma característica comum dos referidos trabalhos é a de terem tomado como

base para as interpretacões os valores médios das composiqões isotópicas, ao invés da

investigação da variação destes valores ao longo das seções estratigráficas. Naquela

época, acreditava-se também que os mares pré-cambrianos apresentavam valores de

ôr3c relativamente constantes e ao redor de zero e, assim, os valores positivos obtidos

eram atribuídos à deposição em ambientes marinhos restritos (Schidlowski et al. 1983).

Em meados da década de oitenta, a preocupação de analisar a distribuição dos

valores de isótopos de C e O ao longo das sucessões, e não mais os valores médios de

uma determinada unidade, representou um marco no estudo das unidades carbonáticas

neoproterozóicas.

Estudos realizados por Magaritz et al. (1986), Tucker (1986a) e Knoll et al.

(1986) permitiram detectar significativa variação de valores de ô13C negativos para

positivos ao longo de seções carbonáticas proterozóicas. Apesar de já serem esperadas

tais oscilações, em comparação com o que se conhecia para o Fanerozóico (Veizer et a/.

1980), as incursões dos valores de ôr3C no Proterozóico Superior surpreenderam em

função das magnitudes elevadas.

A constataçäo destas variações tomou maior importância quando foi constatada a

associação com grupos fossilíferos e importantes marcos estratigráficos, como

glaciações, permitindo, assim, correlacionar unidades neoproterozóicas-cambrianas de

diferentes regiões geográficas como Sibéria, Montanhas Anti-Atlas do Marrocos (Tucker

1986a, Magaritz et al. 1991, Lathan & Riding 1990), China e lrã (Brasier et a/. 199O),

Sul da Austrália (Tucker 1989) e Leste da California (EUA, Corsetti & Kaufman 1994).

O atual estágio dos estudos isotópicos de carbonatos de seqüências carbonáticas

neoproterozóicas atingiu tal nfvel que estes vêm sendo propostos como base para a

subdivisão do Neoproterozóico (Kaufman & Knoll 1995), devido ao insucesso do uso dos
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estromatólitos como recurso bioestratigráf ico e relativa carência de outros dados

paleontológicos em comparação ao Fanerozóico.

8.1. lsótopos de carbono e oxigênio

As composicões isotópicas de carbono e oxigênio são medidas a partir das razões

entre pares isotópicos de cada elemento, ou seja, através de 13C/t2C e ttO/tuO,

respectivamente. Estes valores são transformados em notacão delta (ô), que representa

a razão isotópica de uma determinada amostra (R-amostra) comparada à razão de um

padrão (R-padrão) obtido através da fórmula :

ô : lOOO (R-amostra/R-padrão - 1)

onde o valor de ô é dado em partes por mil (o/oo).

O padrão comumente empregado para rochas carbonáticas é o correspondente ao

valor da razão isotópica de uma concha de belemnife cretáceo da Formação Pee Dee Ce

South Carolina (USA), representado pela sigla PDB (Pee Dee Belemnitesl.

Para o cálculo de ôr80 geralmente é empregado o padrão SMOW (standard mean

ocean waterl. Para conversão de valores de õ18O SMOW em õ18O PDB emprega-se a

equação de Friedman & O'Neil (19771.

Segundo Schidlowski et al. (1 983), a composição isotópica dos carbonatos

sedimentares permaneceu aproximadamente dentro do ¡ntervalo de O t 3 o/e6 através do

Tempo Geológico. Portanto, carbonatos com valores õr3C maiores que 3, enriquecidos

em t3C ("carbonatos pesados"), ou menores que -3, empobrecidos em 13C ("carbonatos

leves"), são considerados incomuns. O signif icado biogeoquímico destes valores

anômalos tem sido empregado para inferir taxas de soterramento de matéria orgânica,

variações do nível do mar, produtividade primária e padrão de circulação oceânica,

apesar de haver controvérsias sobre qual destas variações seria a determinante na

variação dos valores de ô13C dos carbonatos marinhos (Kaufman & Knoll 1995).

8.2. O ciclo global do carbono

Uma sÍntese sobre o ciclo global do carbono e os processos de fracionamento

deste elemento é apresentada por Schidlowski et al. (1983). O ciclo do C está

relacionado à transferência de carbono entre reservatór¡o interno (rochas sedimentares e

o manto) e os reservatórios superficiais (atmosfera, biosfera, hidrosfera e sedimentos

inconsolidados), conforme demonstrado na figura 8.1.
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RESERVATónI os EXTERN os
(superficiais)

t
I

ô13c=.50/oo
(vulcanismo, intemperismo)

soterrc¡menio

carbonatos

Figura 8.1 . Esquema do ciclo do carbono para intervalos de tempo superiores a 105 anos
(com base em Schidlowski er a/. 1983).

A transferência de carbono do reservatório profundo (do interior da Terra) para o

superficial ocorre por vulcanismo, intemperismo e através de fluidos metamórficos.

Holser et al. (1988) compilaram daclos de ô'3C de vários ciclos exógenos, tendo

constatado valores variando de - 5,2 a - 4,5 o/oo, o que não diferencia dos valores

obtidos para ôr3C de carbonatitos (- 5,4olool e diamantes (- 5,5 o/oo) obtidos por Deines

(1 992).

A composição isotópica de carbono da água do mar, no entanto, varia. Nesta

variação, a fotossíntese é um dos principais processos de fracionamento isotópico do C,

concentrandot2C na matéria orgânica produzida, o que torna o total de carbono

inorgânico dissolvido na água do mar enriquecido em ttC e, conseqüentemente, seus

valores de ôr3C mais positivos.

O processo de fotossÍntese resulta em fracionamento do ôr3C do meio em

-2Ooloo, portanto, sob atmosfera com ôt3C ao redor de - 7 oloo a fotossíntese promove a

formação de massas vegetais com ôr3C igual a - 27 oloo, o que corresponde aos valores

atmosfera ðr3C= -7 on}

biosfera
hid¡osfera

(sedimentos inconsolidados)

ôt'c=o I 3o/oo

carbono orgånico
ôl'c= -22!Tano

RESERVATÓNIO INTERNO
(interior da Terra)

rochag sedimentareo ( e metanórficas derivadas)
manto

ôrtc=-50/oo
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médios de ôr3C obtidos para a matéria orgânica, os quais variam de -2O a -34 o/oo

(Schidlowski et al. 1983).

8.3. O significado dos valores de ô13C

Considerando que a composicão isotópica do C introduzido nos oceanos tenha

sido constante, as variações seculares de ôr3C seriam causadas pelas variações nas

taxas relativas entre o soterramento do C do carbonato (Ccarb) e do C da matér¡a

orgânica (Corg) {Karhur 1993). Por exemplo, sob condicões de nível de mar alto,

propícias para o soterramento de matéria orgânica, o ô'3C do C dissolvido na água do

mar será enriquecido emttC e o carbonato depositado sob estas condições apresentará

ô'3C positivo. Ao contrário, se não houver condições de deposição de matéria orgânica

(nível Ce mar baixo, intensa circulacão oceânica com oxigenação das águas profundas) o

C dissc¡lvido na água do mar apresentará quantidade tais de 12C ao ponto do carbonato

precipitado apresentar õ13C negativo.

Em função da fotossíntese ser restrita à zona fótica do oceano e a oxidacão da

matéria orgânica ocorrer tanto na zona fótica como em maiores profundidades, os

valores de ôr3C do C dissolvido podem variar com a profundidade. Broecker & Peng

(1 982) constataram tal relacão ao observarem variação dos valores de ôr3C de

carbonatos depositados ao longo de um declive de uma plataforma carbonática atual.

Kaufman & Knoll (1995) discutiram a possibilidade de valores distintos de ôr3C

refletirem variação faciológica dos carbonatos ao invés de uma variação secular. O

tempo de residência do C na água do mar é de aproximadamente 4 milhões de anos e

isto não é suficiente para homogeneizacão isotópica da água do oceano como um todo,

o que explica as variações de ôr3C da água do mar atual com a profundidade da água. A

comparacão entre 813C de carbonatos proterozóicos associados a formações ferríferas,

interpretados como depositados sob condições de água oceânica estratificada, tem

demonstrado diferença de 4 a 6 o/s6 entre os ôr3C de carbonatos de águas rasas e õr3C

de carbonatos depositados abaixo da superfície de mistura oceânica (Burke et al. 1982,

Kaufman et al. 1991 , Winter & Knauth 1992). No entanto, em sucessões

neoproterozóicas não foi identificada nenhuma variação de valores de ôr3C entre fácies

carbonáticas, nem mesmo ao longo de distâncias de centenas de quilômetros ou entre

carbonatos de águas rasas e de águas profundas. Esta constatação reforça a inferência

de que os carbonatos neoproterozóicos originaram-se sob condições de vigorosa mistura

de águas oceânicas (Kaufman & Knoll 1995).

Narbonne et al. (1 994) não observaram diferenças de valores 813C entre

carbonatos de águas rasas e de águas profundas de uma mesma unidade carbonática
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(Supergrupo Windermere - Mackenzie Mountains, Canadá). Por outro lado, ooid

grainstone.s e pelóides de ambientes de inframaré rasos de unidades estratigráficas

distintas, com semelhanças sedimentológicas e petrológicas entre si' apresentaram

diferenças de ôt3C de 7 a 10 o/ss.

pouco se conhece sobre a inf luência do "efeito vital" na sedimentacão

carbonática proterozóica, ou seia, precipitação orgânica de conchas com razões

isotópicas distintas das águas em que se formam, provocada pela secreção metabólica

de organismos (Corfield 1994). Segundo investigação efetuada por Grant (1992), em

carbonatos neoproterozóicos do noroeste da Terra Nova, o efeito vital teria influenciado

os valores de ô13C apenas após o início do Cambriano, devido aos carbonatos

proterozóicos terem sido predominantemente não-esqueletais (Knoll & Sweet 1990).

A interpretação do significado do valor de ôr3C de um carbonato deve ser

acompanhada também do conhecimento das condições em que o carbonato se

depositou, se em ambiente marinho restrito ou comunicado ao oceano. Em ambientes

restritos, a composição isotópica do C dissolvido varia de forma independente,

resultante de outros fatores, como acúmulo localizado de matéria orgânica ou através de

decomposição metanogênica da matéria orgânica, sob condições anóxicas durante a

sedimentação, o que resulta em enriguecimento der3C. Estas condições, no entanto, são

identificáveis geralmente pela distribuição heterogênea e aleatória dos valores ao longo

das seções estratigráficas.

8.4. O significado dos valores de ô18O

A composicão isotópica de oxigênio da água do mar, em contraposicão à origem

orgânica (fotossíntese) do fracionamento isotópico do C, varia com a temperatura e

salinidade da água, com as glaciações e deglaciações e com o padrão de circulação

oceânica, se vigoroso ou sob condições de estratif icacão oceânica, além de uma

possível variação secular (Brasier et at. 1990, Grossman 1994, Tobin et al. 1996).

O aumento da temperatura resulta em maior proporção de oxigênio leve (160)

incorporado no retículo cristalino da calcita tanto de carbonatos orgânicos quanto de

inorgânicos, enquanto que a diminuição da temperatura resulta em maior incorporação

de'80. A variação do ô18O pela glaciação ocorre devido às calotas de gelo polares se

formarem por precipitacão de águas originadas da evaporação em baixas latitudes. O

vapor originado pela evaporação é enriquecido em tu O, o que torna as águas oceânicas

enriquecidas em18O e, conseqüentemente, os carbonatos originados em períodos

glaciais apresentam ô18O positivos (Corfield 1994).

Em ambientes marinhos modernos, os cimentos carbonáticos apresentam valores

de õ18O em equilíbrio com a água do mar ou ligeiramente mais pesados (Gonzales &
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Lohmann 1985), com valores de ö'80 entre -O.5 e +3 o/ootot.Sedimentos carbonáticos

orgânicos apresentam também valores próximos ao da água na qual o organismo vive; já

carbonatos inorgânicos, como os de ooids, têm ôt8O próximo a O o/ootot (Tucker & Wright

1990).

Para se estimar a influência das glaciações nos valores de õt8O da água do mar,

Shacleton & Kenett (1975 apud Long 1993) calcularam que para uma diminui';ão de 59

m do nível do mar, em resposta a uma glaciacão, a composicão de 6'80 da ág';a do mar

sofreria aumento de 1,2 o/ootot. Com base nestes dados, a variação do ôt8O pelo degelo

seria relativamente pequena se comparada com a variação provocada pelo altmento da

temperatura da água do mar após a glaciação, o qual seria o principal fator de

diminuição do ôt80 em períodos pós-glaciais. Por fim, não se sabe ao certo se a variação

de ôt80 é reflexo da variação da temperatura ou das modificações no volume cjas calotas

de gelo em resposta às glaciações e deglaciações (Mallinson & Compton 1997).

A influência da salinidade nas razões isotópicas foi constatada por Deamaison &

Moore (198O), que observou elevação dos valores de ô13C e de ôt8O com aumento da

salinidade em cimentos depositados em zonas de misturas de água doce freática com

águas marinhas das ilhas Cayman. Em estudo de carbonatos holocênicos e

pleistocênicos de Barbados, Allan & Matthews (1982) constataram que calcários

posicionados 1 a 2 metros abaixo da superf fcie de exposição apresentavam

enriquecimento emttO. lnterpretaram que isto ocorria devido à retirada de160 das águas

intersticiais pela evaporação. Em zonas litorâneas f oram registrados valores mais

negativos de ô18O devido à diluição com a água doce, enquanto que em bacias restritas,

como a do Mar Mediterrâneo, a evaporação resultou em águas com ôr80 mais positivos

(Thunell et al. 1987).

Outra característica dos isótopos de oxigênio em carbonatos é o sistemático

registro de valores de ô180 cada vez mais negativos quanto mais antigo o carbonato

(Veizer & Hoefs 1976, Veizer et al. 1980, Burdett et al. 199O). Esta relação também

tem sido registrada em silexitos e fosforitos. Duas hipóteses básicas são apresentadas

para esta diminuicão dos valores com o tempo. A primeira é de que a água do mar seria

mais empobrecida em '8O no Paleozóico e no Proterozóico, a segunda é a de que a

temperatura da água do mar era maior.

Existe ainda a hipótese de que os valores negativos de ôt80 dos carbonatos pré-

cambrianos seriam resultantes de alterações pós-deposicionais (Burdett et al- 1990).

Tucker 11982, 1986a) demonstrou que calcários proterozóicos com valores de ö180

negativos (-1O a -17 o/essMo*) eram compostos originalmente de aragonita e sofreram

transformações após soterramento profundo, onde os valores de ô180 refleteriam, neste
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caso, a temperatura de soterramento e não a da água do mar durante a formacão do

carbonato.

A suscetibilidade da variacão dos valores de òr80 ao intemperismo é

relativanrente alta quando comparada com os isótopos de C e de Sr, de tal forma que

enquanto determinados sistemas são parcialmente abertos para elementos e$pecíficos,

estes mesmos sistemas apresentam abertura total para o oxigênio (Allan & Matthews

1982, Banner et al. 1988).

Fairchild et al. ('199O), em análise pormenorizada de estromatólitos proterozóicos

da Mauritânia, identificaram valores de E18O variando de - 11 a -7 o/ootot numa mesma

amostr¿¡, com a micrita tendendo a valores mais negativos do que o cimento, enquanto

que os r¡alores de ò'3C correspondentes demonstrariam variacão relativamente menor, de

+ 1,7 ¿,r + 1,9 o/ootot.

[)eterminações de paleotemperaturas a partir do ôt80 de carbonatos pré-

cambrianos são dif íceis de serem estabelecidas por não se ter conhecimento da

composicão isotópica de oxigênio da água na qual o carbonato se originou.

Portanto, para alguns autores (Brasier et al. 1992, Kaufman & Knoll 1995,

Myrrow 1995), as composicões isotópicas de O são antes indicadores sensíveis de

alterações diagenéticas e térmicas do que um parâmetro quimioestratigráfico. Neste

sentido, valores muito negativos, geralmente inferiores a - 1 1 o/ootot, indicariam que o

carbonato teria sofrido alteração ao ponto de ter afetado também as razões de isótopos

de C e Sr (Kaufmann ef a/. 1991).

8.5. lsótopos de Sr

A variacão das razões de 875r/865r na água dos oceanos encontra-se associada à

intensidade do vulcanismo oceânico e ao aumento ou diminuição da erosão do

embasamento cristalino (Faure 1986). Nas águas dos oceanos, o Sr é precipitado

juntamente com o carbonato de cálcio, de tal f orma que as rochas carbonáticas

registraram a variação da composição isotópica do Sr nos oceanos e continentes através

do Proterozóico e do Fanerozóico.

Para o Fanerozóico, a constatação de que os oceanos se encontravam em

homogeneidade isotópica é interpretada com base na comparação dos valores de

ttSr/tuSr de carbonatos cronocorrelatos de dif erentes localidades geográficas.

lnvestigações isotópicas de Sr nas águas dos oceanos atuais também têm demonstrado

que a composicão isotópica de Sr é homogênea. Tal fenômeno ocorre em função do

longo tempo de residência do Sr, de aproximadamente 4 Ma, comparado com o tempo

de mistura dos oceanos, estimado em milhares de anos, o que possibilita constante

homogeneização isotópica. Tal fato decorre também devido à alta concentracão de Sr
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nos oceanos 17,7 pm/g) com relação à média das águas fluviais (0,068 pm/g) (Faure

1986).

Armstrong (1971 apud Faure 1986) interpretou que o aumento na razão ttSr/ttSr

nos oceanos poderia estar associado a episódios de glaciação, devido ao aumento da

erosão de exposições granítico-gnássicas de áreas cratônicas. Norbert Clauer lapud

Faure 1986) observou ainda que as razões ttsr/86sr dos oceanos são relativamente

maiores após eventos orogenéticos, devido também à intensificação dos processos

erosivos, Keto & Jacobsen (1985) também já havia demonstrado aumento das razões de

Sr após períodos de máxima exposição, rntemperismo e erosão das rochas continentais.

Esta relação ocorre porque a crosta continental encontra-se enriquecida em 87Sr, devido

às altas razões de Rb/Sr (Nance et al. 1986).

O hidrotermalismo junto às cadeias meso-oceânicas e o intemperismo químico de

basaltos contribuem com baixos valores de razão de Sr, geralmente entre 0,703 e

O,7O4. O intemperismo de rochas siálicas da crosta continental responde por altos

valores, ao redor de O,720, relativamente elevados comparados ao valor atual da água

oceânica, de O,7O92

Burke et at. (1982), com base na análise de 744 amostras de carbonatos ant¡gos

e 42 de carbonatos modernos, estabeleceram curva de variação da razão ttsr/tusr do

final do Cambriano ao Recente (figura 8.2). Esta curva foi construída para estabelecer

idades a partir do valor de 875r/865r de uma determinada amostra de carbonato marinho.

A grande variacão de valores que ocorre ao longo da curva dificulta, no entanto, a

determinação de idade quando não se tem uma idéia aproximada do intervalo de tempo

em que o carbonato teria se depositado. Tal dificuldade é maior ainda para carbonatos

do Paleozóico e do Mesozóico. Já no Terciário, onde os valores são crescentes,

formando uma curva ascendente, comparações de razões de tTSr/86Sr de uma amostra

pode indicar sua possível idade de deposicão (De Paolo & lngram 1985).

A curva de variacão dos valores de razões de 875r/865r para o Vendiano e

Cambriano lnferior assemelha-se à do Cenozóico (figura 8.3). Os processos que

provocaram estas variacões provavelmente foram os mesmos, associados à

intensificação dos processos erosivos resultante da formação das cadeias de montanhas

do Himalaia e dos Andes, no Cenozóico, e à orogênese Pan-Africana-Brasiliana no

Neoproterozóico - Cambriano.
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Figura 8.2. Variação da
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Figura 8.3. Comparação da variação secular dos isótopos de Sr da água do mar do

Cenozóico(a) e do Vendiano-Cambriano(b). Faixas hachuradas representam as glaciações

mais significativas do Cenozóico e do Vendiano (Kaufman et a/. 1993)

Outra curva comumente empregada é a de Veizer et at. 11983), aprimorada por

Faure (1986) - figura 8.4. Esta curva abrange dados desde o Arqueano até o final do

Proterozóico, ao contrário da apresentada por Kaufman et at. (1993), restrita ao final do

Proterozóico e Cambriano lnferior (figura 8.5).
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Figura 8.4. Variacão das razões de 87Sr/tusr de carbonatos marinhos de idade pré-
cambriana. Os dados sugerem que as razões de ItSr/86Sr dos oceanos no Argueano eram
similares ao do manto até aproximadamente 2,5 bilhões de anos, com aumento até
valores ao redor de O,7O9O no final do Proterozóico, valores semelhantes aos dos mares
modernos. (figura apresentada por Faure 1986 com base em dados de Veizer &
Compston 1976, Veizer et al. 1983 e Demaiffe & Fieremans 1981).
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Figura 8.5. Variação secular da razão ttsr/86sr do Vendiano e Cambriano. Os dois
triângulos no canto inferior direito da figura simbolizam os limites da glaciação Varanger.

Em linha tracejada, é demonstrada a evolução de Sr interpretada por Asmeron et al.
(1991) e, em linhas cheias, a curva com base em maior número de dados de bacias
vendianas distintas (extrafdo de Kaufman et al. 1993).
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Os dados de Veizer et al. (1983) - figura 8.4 - obtidos de carbonatos do

Neoproterozóico do Cráton do Oeste Africano, mostram quedas dos valores das razões

de Sr no intervalo de 9OO t 50 Ma. Este rebaixamento das razões isotópicas foi

interpretado como resultante de intensa liberação de Sr a partir do manto por aumento

da atividade hidrotermal e pelo intemperismo submarino de basaltos' Este intervalo de

tempo é posterior aos riffs que teriam provocado a fragmentação do supercontinente

Rodínia, formado há 1 bilhão de anos atrás (Bond et al. 1984, Hoffman 1991).

Gorokov et at. (1995) apresentaram nova curva de variacão (figura 8.6) de razão

de Sr, elaborada com base no resultado de 51 amostras de secões estratigráficas da

Sibéria. Nesta curva, a distribuicão relativa ao Rifeano e ao final do Neoproterozóico

difere do observado em curvas anteriormente publicada.
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Figura 8.6. Variação das razões de Sr dos oceanos
As linhas representam os valores mais confiáveis
tempo, figura extraída de Gorokov et al. (1995).

1 e 2 dados de Gorokov ef a/. (1995), 1- calcários, 2- dolomitos;
3 e 4 dados de Veizer et al. (1983), Derry et al. (1989), Asmeron et al. (1991), Kaufman
et al. .1993); 3- calcários, 4 - dolomitos.
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8.6. lmplicações biogeoquímicas dos valores de ô13C e 875r/86sr

Altos valores positivos de ôt3C têm sido atribuídos às modificações no fluxo de C

no oceano a partir da matéria orgânica. As interpretações sobre os controles do

soterranlento de c orgânico são controversas, até mesmo em estudos dos oceanos

atuais. No entanto é amplamente aceito que o fluxo de soterramento de matéria orgânica

é proporcional ao fluxo da sedimentacão total (Berner 1989). Há' porém, poucas razões

para inferir elevadas taxas de sedimentacão total ao longo de todo intervalo

neoproterozóico. Derry et at. 11992) ¡nterpretaram gue os dados isotópicos de Sr indicam

justamente o inverso - que durante ao menos o Criogênio (¡ntervalo de tempo entre as

glaciaçcies Sturtian e Varanger) o fluxo total de erosão foi baixo. Neste intervalo de

tempo, altas taxas de preservacão de matéria orgânica foram associadas a fluxos

anormars de agentes redutores no oceano, provavelmente ligados à intensa atividade

vulcânica e/ou hidrotermal, condizente com os valores relativamente baixos de 875r/865r'

Outra interpretação seria a de que os fluxos de erosão criogênicos teriam sido elevados

e que os baixos valores de 875r/865r dos carbonatos seriam resultantes de extraordinária

atividade hidrotermal. lndependente das hipóteses apresentadas, supõe-se que no

Proterozóico ocorreram períodos com preservação de grande quantidade de matéria

orgânica (Kaufman & Knoll 1995).

Jensen & Grant (1996) apresentaram argumentos contra a interpretação de que

os ôt3C dos carbonatos refletiriam variações do ô13C inorgânico da água do mar através

do tempo. Estes autores mencionaram a possibilidade de f racionamento isotópico

através de processos metabólicos e pelo efeito vital no processo de biomineralização

(Grant 1992). E, em sedimentos recentes, tem sido constatado que a atividade

microbiana gera cimentos com valores de õt3C distintos dos da água do mar (Sansone ef

a/. 1990).

lncursões negativas de ô13C pontuam o registro isotópico de C no Criogênio.

Geralmente estas incursões negativas encontram-se associadas a eventos glaciais

(Kaufman & Knoll 1995). Um possível mecanismo causador destes valores negativos

teria sido a quebra da estratificação oceânica, com m¡stura de águas profundas

(empobrecidos em'tC) com águas superficiais (Kaufman et al. 1991). Através deste

mecanismo, teria também ocorrido mistura de águas anóxicas ricas em ferro dissolvido

com águas oxigenadas e conseqüente precipitaçäo massiva de formações ferríferas, o

que seria uma explicaçäo para a típica associação entre tilitos e formacões ferríferas

neoproterozóicas (Young 1976).

A elevação de valores de ô13C de carbonatos pós-Varanger coincide com o

aumento das razões de Sr. Derry et al. (1992) interpretaram que o aumento das razões
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isotópicas de Sr, juntamente com dados isotópicos de Nd, indicam acréscimo

considerável da erosão continental, atribuído à orogênese Pan-Africana (Asmeron et al.

1991, Kaufmann et al. 1993). Desta forma, ao menos o pico isotópico de ôr3C pós-

Varanger é indicativo de alta taxa de soterramento absoluto de C orgânico.

A hipótese geralmente acetta para explicar incursões positivas de õt3C é que

durante transgressões marinhas, a expansão de áreas de plataformas rasas aumenta a

taxa de soterramento de matéria orgânica e promove o enriquecimento do oceano em

t3C. No sentido oposto, durante regressões marinhas, as plataformas são expostas e

aumenta a erosão e oxidação do carbono orgânico, produzindo incursão negativa de ð13C

(Tappan 1968, Broecker 1982, Compton et al. 199O, 1992). Esta idéia é sustentada

também pelas correlacões positivas encontradas entre as flutuacões do nível do mar e as

variacões no registro de ôt3C da água do mar, como foi identificado em foraminíferos

bentônicos (Woodruff & Savin 1985).

8.7. Conservação da compos¡ção isotópica original

Os valores primários de ôt3C dos carbonatos podem sofrer modificações, após a

deposição, através do reequilíbrio com fluidos de diferentes composições isotópicas. As

principais f ormas de alteração da composição isotópica original são: neomorfismo,

recristalizacão, alterações térmicas e maturacão e decomposição anaeróbica da matéria

orgânica na diagênese, com producão de metano. Portanto, a questão fundamental é

saber se o ö13C obtido de uma amostra de carbonato representa o ô13C da água do mar,

a partir da qual o carbonato foi precipitado, ou se o valor é resultante de alteracões

diagenéticas ou metamórficas (Kaufman & Knoll 1995).

A reação c.re minerais carbonáticos com o quartzo (ou feldspato), originando

silicatos de Ca e Mg com liberação de CO, enriquecido em t'C, provoca diminuição do

valor de ô'3C do calbonato remanescente (Shieh & Taylor 1969). Estas reações ocorrem

sob condições de metamorfismo e somente quando o carbonato apresenta frações

siliciclásticas. Em mármores puros, foram identif icadas as mesmas composições

isotópicas dos carbonatos precursores, o que demonstra que, sob ausência de

siliciclásticos, carbonatos metamórficos podem ter mantido a composicão isotópica

original (Schidlowski et al. 1983).

Estudos em carbonatos proterozóicos têm demonstrado que os dolomitos

normalmente mantêm a composição isotópica de C original. Kaufman & Knoll (1995)

interpretaram que tal fato ocorre porque na dolomitização precoce ocorre reincorporacão

do C do carbonato original sem f racionamento isotópico, mantendo, assim, a

composição isotópica de C do carbonato que originou o dolomito. Para o Proterozóico,
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há também a hipótese de que a dolomitização deve ter sido sindeposicional e na

presença de fluidos isotopicamente similares aos da água do mar (Tucker 1982).

Outro importante fenômeno de alteração do ðt3C original identificado por lrwin ef

at. (1g771 é o associado ao metabolismo microbiano da matéria orgânica, o qual pode

produzir carbonatos com composição isotópica muito negativa (-2OolooPDB) ou positiva

1 + 1 oo/ootD8).

Águas meteóricas, com gás carbônico derivado do solo, podem alterar a

composição isotópica original produzindo carbonatos empobrecidos em ttC (Tucker

1g8g). Esta atividade microbiana produz substâncias, entre elas o metano, de diferentes

composicões isotópicas, que podem ser incorporadas aos minerais carbolráticos de

diagênese precoce, alterando os valores primários tanto para positivos como para

negativos, dependendo do tipo de processo envolvido (lrwin et al. 1977, Narbonne et al.

1994).

Brasier et at. ,1992), ao estudarem os carbonatos neoproterozóicos da Península

de Avalon (Newfoundland - Canadá), atribuíram os valores negativos de ô18O, inferiores

a - 1O o/ootot, a aquecimento pós-deposicional. A variação térmica f oi conf irmada por

Strauss et al. 11992) que, em análise da cristalinidade da illita e da alteração termal do

querogênio de paredes orgânicas de microfósseis, constataram que estes carbonatos

estiveram sujeitos a temperaturas entre 140 e 2OO "C.

Strauss et al. (1992) identificaram efeitos termais na assinatura isotópica da

sucessão neoproterozóica da Península de Avalon (Newf oundland-Canadá). Estas

evidências indicaram temperatura entre 140 e 2O0 0C, o gue é concordante com o que

foi interpretado por Brasier et al. {.1992) para os mesmos carbonatos, como o motivo de

ocorrerem valores de õt8O menores que - 10.

Diante do exposto, para se obter razões isotópicas que reflitam as da água do

mar no momento da deposição, Kaufman eÍ a/. (1993) sugeriram efetuar pormenorizada

análise prévia do material antes das análises dos isótopos. As amostras devem ser

escolhidas após exame petrográfico e de catodoluminescência, o que tem demonstrado

que mesmo amostras de granulação f ina, sem grandes variações texturais,

apresentavam porções luminescentes (LSC) com composições isotópicas distintas das

porções não luminescentes (NLM), menos alteradas.

Em porcões com moderada (MLM) e alta (LSC) luminescência e em rocha-total

(WR), Kaufman et al. (1993) identificaram os menores valores de Sr e altas razões

Mn/Sr. Estas modificações foram ¡nterpretadas como resultantes da adição de Mn ou

remoção de Sr por águas meteóricas durante a diagênese. Num caso especffico, a

diferença de O,OOO2 na razão ItSr/86Sr entre porções não luminescente (NLM) e rocha-
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total (WR) demonstra que a determinação da composicão isotópica da água do mar

contemporânea não pode ser obtida a partir da análise de rocha-total'

Veizer & Compston (1 976) argumentaram que os sedimentos terrígenos

depositados juntamente com os carbonatos podem apresentar 87Sr radiogênico e

conseqüente aumento da razão tt5r/865r original, de tal forma que consideraram os

valores mínimos de isótopos de Sr como os mais próximos da composição origrnal.

8.8. Análise dos dados de isótopos de C e O das unidades estudadas

Foram realizadas 70 análises de isótopos de C e O de calcários e dolomitos no

Laboratório de lsótopos Estáveis (LABISE) da Universidade Federal de Pernambuco,

assim distribuídas: 37 análises do Grupo Corumbá, 19 da Formação Araras, 5 do Grupo

Itapucumí (Paraguai) e 9 do Grupo Arroyo del soldado (uruguai).

As amostras de carbonatos foram selecionadas já na coleta de campo, quando

foram extraídas durante levantamento de seções colunares de modo a possibilitar seu

posicionamento estratigráfico. Procurou-se retirar amostras sem fraturas e vênulas, de

preferência sempre as maciças e de granulacão tina (mudstonesl.

Em laboratório, nova seleção foi realizada com base em análise petrográf¡ca,

eliminando as que apresentavam fraturas, estilólitos e vênulas microscópicas e também

as muito recristalizadas.

A análise petrográfica permitiu ainda selecionar o ponto mais apropriado para

amostragem, procurando sempre as porções homogêneas e de granulometria fina. A

posição do melhor local de amostragem foi marcada na contraparte do pedaço da

amostra de onde foi cortada a secão delgada e a amostra retirada através de broca

diamantada milimétrica.

No decorrer do trabalho, houve disponibilidade de uso de equipamento de

catodoluminescência do Departamento de Mineralogia do IGUSP, com o qual foi possível

verificar o grau de preservação do carbonato de aproximadamente metade das amostras

analisadas.

A catodoluminescência permite visualizar as porções da amostra enriquecidas em

Mn. Este elemento é introduzido no carbonato por ação de águas meteóricas,

responsáveis pela alteração dos valores primários de isótopos de C e O. O Mn torna a

amostra luminescente, portanto, são selecionadas para amostragem apenas as porções

não-luminescentes.

O material extraído (30 mg) foi dividido em duas partes e condicionado em papel

de filtro. Uma parte foi enviada para análise de isótopos de C e O e a outra metade

destinada à análise de razões de Sr.
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As análises de isótopos de C e O f oram realizadas no LABISE, onde f oi

empregado como gás de referência o NBS-19 e a espectrometria realizada com um SIRA

ll da V.G. ISOGAS, de dupla admissão, triplo coletor. As amostras reagiram com H.PO4

a 1OO%, a 25o C, durante 24 horas (calcários calcíticos) ou 72 horas (dolomitos).

Para determinacão das razões de Sr, realizada no Centro de Pesquisas

Geocronológicas do IGUSP, o Sr foi separado e concentrado em coluna de resina

catiônica e depositado sobre filamento simples de tântalo para análise em espectrômetro

de massa VG 354, acoplado a microcomputador HP 9OOO-16. A qualidade das medidas

foi aferida em relacão ao carbonato de Sr NBS-987, usado como padrão. Para todas

amostras, foram analisados as razões de Sr de lixiviação total, com exceção de uma

amostre, indicada na tabela 8.1.

(lom base nos critérios adotados para seleção das amostras, os valores de ô13 C

obtidos são considerados primários ou próximos destes, ref letindo a composição

isotópica de C da água do mar à época da sedimentação, com exceção apenas dos

obtidos de amostras com õr8O muito negat¡vos (< -10 o/ootot).

8.8.1. Grupo Gorumbá
Foram obtidos dados isotópicos

Nhuverá - Planalto da Bodoquena) e de

do Urucum, em Corumbá.

de uma seção da Formacão Bocaina (Fazenda

três sessões da Formação Tamengo no Maciço

8.8.1 .1 . Formação Bocaina

Os isótopos obtidos da seção da Fazenda Nhuverá, no Planalto da Bodoquena,

apresentam õ13C próximos de zeto a ligeiramente negativos e os ör8O ao redor de -3

o/ootot, sem grande dispersão dos valores (figura 8.7).

Apenas uma análise de dolomito vermelho sotoposto aos diamictitos da Formação

Puga obtida do Morro homônimo, às margens do Rio Paraguai, forneceu ô13C: - 5,476

o/ootot eô18o= - 11,761 o/ooPDB.

A presença de valores de õ13C negativos em carbonatos sobrepostos a depósitos

glaciais varangerianos foi constatada em exposições neoproterozóicas do Leste da

Groenlândia e das llhas Svalbards, situadas a leste, com ôt3C var¡ando de -3 a -5 o/sqtot

(Knoll et al. 1986, Fairchild & Spiro 1987). Foram também observados no Grupo Huqf ,

em Oman, em carbonatos posicionados abaixo de ocorrências de Cloudina (Burns &

Matter 1993), no norte do lrã (Kimura et al. 1997) e em diversas bacias

neoproterozóicas da Austrália (Kennedy 1994).

O registro de õ'3C negativo nestes carbonatos pós-glacia¡s tem sido atribuído a

fenômeno em escala global (Kaufman & Knoll 1995, Tobin et al. 1996, Kimura et al.
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1997). Durante a glaciação Varanger é interpretado que o gradiente térmico latitudinal

era pequeno e não havia circulacão oceânica vigorosa como a presente atualmente.

Provavelmente existia apenas um oceano circundando o supercontinente e o nível do

mar era relativamente baixo. Evaporação acentuada nos mares marginais a baixas

latitudes produziram águas quentes e com salinidade alta, condições estas propícias à

estratificação das águas oceânicas (Tucker 1992), sendo as águas profundas anóxicas e

enriquecidas em t2C.

A quebra na estratif icaçäo das águas oceânicas e surgimento de correntes

ascendentes marinhas (upwetlingsl teriam causado bruscas mudanças no ambiente

oceânico com mistura de águas profundas, enriquecidas em '2C e em nutrientes,

promovendo a formação de carbonatos com õt3C negativos (Kaufman & Knoll 1995). A

presença de águas com valores negativos de ô13C seria por intervalo de tempo

relativamente curto seguido de rápido reorganização dos isótopos de C entre os

reservatórios oceânicos (Tobin et a|.1996).
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Figura 8.7. Valores de isótopos de C e O da Formação Bocaina obtidos da seção

estratigráfica da Fazenda Nhuverá, Planalto da Bodoquena, e de dolomito vermelho
sobreposto a diamictito da Formação Puga no morro homônimo.
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8.8.1 .2. Formação Tamengo

A análise de amostras da Formação Tamengo (figura 8.8) na Pedreira Laginha, a

qual exibe secão completa desta unidade, permitiu constatar aumento dos valores de

òr3C de negativo (- 3,316 o/ooPDB) para positivo (+ 4,589 o/ootot), com diferença de

magnitude de 7,g05 o/ootot, valor este coerente com os encontrados eln demais

sucessões pós-Varanger de 7 o/ootot ( Smith et al. 1996)'

Esta incursão positiva também foi constatada na secão da Pedreira Saladeiro,

onde foi obt¡do valor máximo de ö'3C: + 5,1 o/ootot e interpretada (Boggiani et al

1gg6b, 1gg7) como a incursão ediacariana encontrada em demais r¡ucessões

carbonáticas neoproterozóicas (Corsetti & Kaufman 1994; Kaufman & Knoll 1995). O

pico pós-Varanger da secão das Montanhas Mackenzie no noroeste do Ca'ladá é de

+ 5,9 o/ootot (Narbonne et al. 1994)'

Na secão levantada em corte ao fundo da Companhia de Navegação da Bacia do

prata, em Ladário, cidade vizinha a Corumbá, os valores de ôr3C são positivos, atingindo

o valor máximo de + 5,8 o/ooPoB. Na base, foi obtido valor negativo (-2,520looPDBl,

associado à ocorrência de Corumbella. Esta mesma associação, entre valor negativo e a

ocorrência desse fóssll, foi constatada na Pedreira Laginha.

A metade superior da Formação Tamengo, em ambas seções analisadas,

apresenta abundante concentração de Cloudinas e valores de ô13C em patamar

relativamente constante entre + 1 e + 3 o/ootot. Esta relação, ou seja, a presença de

patamar de valores positivos estratigraficamente acima da máxima incursão positiva, foi

também observada no Grupo Huqf em Oman (Conway Morris et al. 1990) e no Grupo

Nama da Namíbia (Grotzinger ef al. 1996), ambos apresentando ocorrências de

Cloudinas.

A incursão positiva de ô13C, associada a ocorrências de fósseis vendianos, tem

sido atribuída a soterramento generalizado e em escala global de C orgânico em função

do aumento da produtividade biológica, causado pelas correntes marinhas ascendentes,

e pelas condições de sedimentacão da matéria orgânica devido à elevacão do nfvel do

mar (Kaufman & Knoll 1995).
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8.8.2. Formação Araras
Os isótopos de C e O da Formacão Araras foram analisados a partir de amostras

de suas seções inferior (calcítica) e superior (dolomítica) extraídas de suas exposicões na

Província Serrana e da Pedreira de Nossa Senhora da Guia (figura 8.9).

A seção inferior da Formacão Araras foi obtida em pedreira situada 6 km ao sul

de Nobres e a dolomítica na pedreira da Mineracão lmpério, em Jangada. A primeira,

representada por mudstones calcíticos cinza-escuros e intercalaçöes de lâminas

carbonosas, apresenta valores reativamente homogêneos de ôt3C e de ô!8O, ao contrár¡o

da secão dolomítica superior, a qual apresenta variações de valores relativamente

maiores e isótopos mais pesados de C e O.

Os valores isotópicos obtidos da seção da Pedreira da Guia exibem a mesma

relacão observada nas seções da Província Serrana.

O enriquecimento em t3C e 180, nos dolomitos, provavelmente estaria relacionado

às condicões mais restritas da bacia de sedimentação, sem comunicação com águas

oceânicas. Esta associação é coerente com a interpretação de que a sedimentação da

Formação Araras teria ocorrido em mar epicontinental, sob condições evaporíticas mais

intensas no topo, concomitante à diminuição da profundidade da coluna d'água.

Estudos de sedimentos carbonáticos holocênicos e pleistocênicos de Barbados

demonstraram que entre um e dois metros abaixo da superfície de exposicão ocorre

aumento do ô18O, resultante da remoção de 160 das águas cont¡das nos poros dos

sedimentos pela evaporacão (Allan & Matthews 1990).

O enriquecimento em t80 da seção dolomÍtica da Província Serrana f oi

relativamente ma¡or do que aquele observado nos dolomitos da Pedreira da Guia, onde

possivelmente as condições evaporíticas teriam sido menores.

Os valores negativos de ôt3C, observados nas seções calcíticas inferiores, são

compatíveis com a interpretação de que estes carbonatos teriam sido originados em

águas estagnadas e anóxicas. Provavelmente a coluna d'água encontrava-se

estratif icada devido aos processos evaporíticos, com águas ricas em ttC, mais

profundas, e águas rasas ricas em 13C.

Partindo-se do pressuposto de que os sedimentos carbonáticos originaram-se em

bacia sem conexão com águas oceânicas, não é possível utilizar os dados isotópicos

para comparacão com curvas de variações seculares. Estes dados porém se mostraram

válidos para correlações intrabacinais, permitindo corroborar a hipótese de continuidade

lateral das exposições da Pedreira da Guia e com as da Serra das Araras.
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8.8.3. Grupo ltapucumí (Paraguai)

Apesar dos poucos resultados obtidos, em funcão do baixo grau de preservação

dos carbonatos da secão levantada em Vallemí (figura 8.1O), não foi identificada

nenhuma variação considerável entre os valores de ôr3C e òr8O'

Condicões evaporíticas presentes durante a sedimentação, atestadas por

evidências sedimentológicas, aparentemente não afetaram as razões ¡sotópioas de O,

sendo estas compatíveis com os resultados geralmente encontrados ern demais

sucessões estratigráficas, por volta de - I o/ootot.
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8.8.4. Grupo Arroyo del Soldado (Uruguai)

Foram realizadas 9 análises isotópicas de carbonatos da Formação Polanco e da

Formação Cerro Victória, a primeira da base e a segunda do topo do Grupo Arroyo del

Soldado (figura 8.1 1).

Os carbonatos da Formacão Polanco apresentam-se tectonizados, com freqüentes

fraturas preenchidas por calcita e são luminescentes sob catodoluminescência. Estas

características dificultam a obtenção de amostras preservadas, o gue se reflete nos

resultado,s isotópicos obtidos, com valores de õ!8O muito negativos (< - 8 o/ootot).

Os¡ õ13C da Formação Polanco são distintos nas duas seções levantadas. A de

Cerro Partido, em Mariscala, onde ocorrem intensamente transpostos, os õt3C são

negativos, variando entre - O,9 e -3,6 o/ootD8, com diminuição progressiva para o topo. Na

seção der Cerro dos Eucaliptus, em Pirajá, mais preservada das deformações tectônicas

porém ricos em fraturas preenchidas por calcita, os ô13C são positivos, entre 2,Q e 2,8

O, PDB
/oo

Os carbonatos que se mostraram mais apropriados para estudos isotópicos foram

os da Formação Cerro Victoria, de seção levantada em lllescas, com abundantes

estruturas estromatolfticas, oolfticas e prováveis icnofósseis (Montaña & sprechman

1gg3, Gaucher etal. 1996). Ali duas análises ferneceram ô13C igual a - 1,8 e - 3,5 o7*PDB

e, respectivamente, EtsO igual a -6,4 e - 5,7 o/ootot. A primeira amostra é de dolomitos

róseos intercalados nos calcários maciços e a segunda de calcário com estromatólito, de

tal forma que os valores negativos de ôr3C provavelmente estariam associados à

atividade microbiana.

Os resultados obtidos são insuficient(rs para associação com curvas de variação

global, aliado ao f ato das rochas em grande parte se encontrarem deformadas

tectonicamente. Espera-se, no entanto, gue os estudos paleontológicos e estratigráficos

em desenvolvimento possibilitem a obtenção de amostras de seções mais preservadas.
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8.9. Razöes isotóPicas de Sr.

Das 87 amostras submetidas à análise de ô13C e ttsr/t6sr' foram exclufdas as

amostras rle dolomito, e as calcíticas (26 amostras) foram submetidas a determinaÇão

semi-quant¡tiava dos teores de Sr e Rb em espectrômetro de fluorescência de Raios X

{equ¡pamento Philips modelo PW 13-16} - tabela' 8'1' Com base nesta análise' foram

exclufdas r1a determinação da razão de Sr as amostras com teores relativamente altos de

Rb ou com teores baixos de Sr'

Os resultados de Zaine (1991) foram reinterpretados quanto à distribuição ao

longo das seções, ao invés do uso de valores médios (figura 8'12)'

Nota-se grande dispersäo de 87sr/86sr dos carbonatos das seções da Formação

Araras da Província serrana e da seção obtida no sinclinal da Guia. A tftulo de exemplo,

duas amostras (Guia-2 e Guia-1O) desta segunda seção' com baixas razões Rb/Sr e ôt8O

= - 6,7, apresentaram razões isotópicas de Sr discrepantes {tabela 8' 1}'

os resultados obticos para o Grupo corumbá confirmam o posicionamento da

Formação Tamengo no Vendiano'

TABELA 8.1 . TEoREs DE RB E SR (¡¡r¡Át-lse sEMl-ouANTlrATlvA EM FLUoREScÊNclA DE

RAIOS XI E VALORES DE 875Í/865T OBTIDOS NO PRESENTE TRABALHO

@a, CO- Formação Tamengo, Pedreira Saladeiro

Al - Formação Tamengo (Aldeia Lalima)
VM- Grupo ltapucumf (Vallemf)

GUIA- Formação Araras (Sinclinal da Guia)

MT - Formação Araras (Nobres)

n.d. - não determinado

amostfa Sr ppm Rb ppm Rb/sr öIgOPDB 37Sr/36Sr

TMG-4 740 <3 0,00 - 7-956 o,709280 r o,oo3

TMG-15 4 040 <3 0,oo - 7 ,324 0,708579 r 0,10

TMG-21 7 442 <3 o,00 . 9,332 0,70862 r O,010

co-46-k 1 714,1 s3 -6,293 0,70878 r O,OOOr3

co-46-L 3 552.3 6,27 - 9,842 o,70858 r O,OO010

co-46-M

ll¡x¡v¡âçåo parcirl)

1 410,9 3,70 -7 ,O73 0,70852 tO,00007

vM-160-E 7 A74 <3 o,00 - 8,694 0.708131 r O,32

vM-160-t 1 031 2 426,21 6,81 - 9,233 0,70846 r O,O07

GUIA-2 724 2 o,o1 - 6,710 o,70856 t O,O10

GUtA-10 477 6 o,o3 - 6,630 0,71014 r 0,006

GUIA-15 99 15 o,42 n.d, 0,708579 r 0,10

MT-09.1 73 <3 0,00 .9,208 0.70948 r O,O11
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9. CO]\ICLUSÖES

Através do presente trabalho, foi possfvel retomar a definição estratigráfica do

Grupo Corumbá estabelecida por Almeida (1 965a) com inclusão dos metassedimentos

dobrados e falhados, situados a leste do Planalto da Bodoquena, inclufdos nas formações

Tamengo e Guaicurus. Ficam, portanto, as unidades deste grupo definidas como as

expostas no Planalto da Bodoquena e no Maciço do urucum, em área de 40o km de

comprimento por 20 a 40 km de largura, o que totaliza aproximadamente 12 OOO km2 de

exposição, parte na Faixa Paraguai e parte sobre o Cráton Amazônico'

A análise das fácies sedimentares psrmitiu associar as unidades do Grupo

corumbil à evolução de uma bacia rift-to-dtift, aqui definida como Bacia corumbá (figura

9.1 a). Nesta bacia os estágios rllt estariam relacionados à sed¡mentação continental dos

conglomerados da Formação cadiueus e arenitos e pelitos da Formação Cerradinho. Em

ambiente transicional, sobre extensa superflcie aplainada (Superflcie de Aplainamento

Pedra Branca) ocorreu deposição dos dolomitos estromatolll¡cos da Formação Bocaina'

Esta unidade teve sua sedimentação em margem continental passiva, do tipo Atlânt¡co,

sob influência de intensa circulação oceånica que resultou em correntes marinhas

ascendentes e eventos fosfogenéticos.

Após o infcio da f ase drift, teria ocorrido rebaixamento eustático do nfvel do mar

e retrabalhamento dos sedimentos da Formação Bocaina com redeposição destes na

borda do talude. As exposições destes s€dimentos, na forma de brecha intraformacional,

ao longo do limite do cráton com a faixa de dobramento, caracterizam o l¡m¡te do

paleocontinente que teria a leste o oceano aberto, Segue transgressão marinha com

deposição da Formação Tamengo em equilfbrio isotópico com as águas oceânicas, Esta

acentuada elevação do nfvel do mar propiciou a preservação de matéria orgânica em

águas profundas, Desta forma, a disponibilidade de oxigênio, em águas rasas, favoreceu

o surgimento de vida metazoária, representada na Formação Tamengo pelos fósseis

Cloudìna e Corumbella.

Bruscas variações nas condições ambientais teriam provocado a paralisação da

sedimentação carbonática, quando então teria se depositado o espesso pacote de

folhelhos da Formação Guaicurus que marca o topo do Grupo Corumbá.

o Grupo corumbá se apresenta como tfpica sucessão carbonát¡ca pós-glaciação

Varanger, representada pela Formação Puga, depositada em bacia resultante da

fragmentação, por volta de 600 Ma, de Supercont¡nente neoproterozóico, provavelmente

o Pannotia.
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A comparação do conteúdo paleontológico e dos isótopos de C, O e Sr com os do

Grupo Nama na Namíbia (Grotzinger et al. 1996l,, possibilitou estimar a sedimentação da

Formação Tamengo como ocorrida entre 548 e 544 Ma.

Considerando-se que a. sedimentacäo do Grupo Corumbá teria iniciado após a

Glaciacäo Varanger, que ter¡a ocorrido entre 625 e 580 Ma {Meert & Van der Voo

1994), seu registro sedimentar representaria o intervalo de 600 a 544 Ma, no

Neoproterozóico lll. Não se descarta, no entanto, a possibil¡dade do limite do

Neoproterozó¡co com o Cambriano vir a ser encontrado na Formaçäo Guaicurus'

Dois nfveis fosfogenéticos foram identificados no Grupo Corumbá. O mais antigo

encontra-se no topo da Formação Bocaina, o qual foi posteriormente retrabalhado,

durante rebaixamento eustático do nivel do mar, com os clastos de rochas fosfáticas

depos¡tados no talude da plataforma. O segundo nível está presente na Formacão

Tamengo, na forma de camadas cent¡métricas de microfosforito, intercaladas na fácies

de ritm¡tos lmudstones lÍolhelhos) e associadas aos níveis de Corumbellas,

A Formação Araras, com exposiçöes na Província Serrana, na Serra das Araras e

no Sinclinal da Guia, é colocada como unidade estratigráfica distinta do Grupo Corumbá.

Os dados isotópicos de C e de Sr obt¡dos não permitem estabelecer sua idade, devido às

condições de sedimentacão em ambiente de mar restr¡to, nem täo pouco seu escasso

conteúdo paleontológico, restrito a estromatólitos. A transição destes carbonatos com

arenitos da Formação Raizama, com fósseis possivelmente cambrianos, implica

posicionamento desta unidade próximo ao limite superior do Neoproterozóico ou mesmo

no Cambriano, requerendo, porém, estudos mais detalhados para a definição de sua

idade, a qual é supostamente mais nova a parcialmente contemporânea à do Grupo

Corumbá. Ern nível ainda hipotético, é sugerida que a sedimentacão da Formacäo Araras

teria se dado em depressão originada pela compressão tectônica que deformou o Grupo

Corumbá (f igura 9.1.c).

Também não foram encontradas indícios de equivalência entre o Grupo Corumbá

e o Grupo ltapucum¡, exposto no Norte do Paraguai, próx¡mo à divisa com o Brasil. As

razões de Sr obtidas para o Grupo ltapucumf indicam idade vendiana, porém as

deformações tectônicas e ocorrências de diques de diabásio poderiam ter afetado as

composições isotópicas originais. Além disso, seus amb¡entes de sedimentação e sua

estratigrafia carecem ainda de estudos mais detalhados que permitam interpretação mais

segura dos resultados isotópicos e de suas relações estratigráficâs com o Grupo

Corumbá.

As relações entre o Grupo Corumbá e demais unidades carbonálicas

neoproterozóicas da América do Sul podem ser parcialmente estabelecidas. Com base

nas constatações deste trabalho, os grupos Bambul e Una seriam mais antigos, por
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comparação das razões de Sr e ôr3C. O conteúdo faciológico da Fomação Puncoviscana

(Argentina) indica idade Cambriana lnferior e, portanto' mais nova que o Grupo

corumbá. A possibilidade de correlação com os grupos la Tìnta (Argentina) e Arroyo del

soldado (uruguai) não é descartada. Estes poderiam até mesmo constituir o registro da

ligaçäo oceânica com a bacia que deu origem ao Grupo Nama (Namíbia)'

Por fim, com a comprovação de que a sedimentação carbonática do Grupo

Corumbá ocorreu em equilíbrio isotópico com o oceano neoproterozóico, esta unidade é

a que se apfesenta como uma das mais importantes para estudo da transição

neoproterozóica-cambriana na América do Sul.
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